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1. Въведение 
 

Настоящото ръководство е разработено в рамките на проект "Колело и вино", реализиран с 
финансовата помощ на ЕС чрез програма за трансгранично сътрудничество между Сърбия и България. 

Целите на Ръководството за разработване на трансграничен маршрут Колело и Вино са: 

• Да се дадат ясни насоки за разработване на трансграничен маршрут за колоездене и вино; 

• Да служи като техническа база за дейности по изграждане на капацитет на трансграничния 
маршрут Колело и Вино по време на проекта и след приключването му; 

• Да се предостави подходяща, точна и навременна информация за състоянието на 
туристическия продукт Колело и Вино; 

• Да се представят примери за добри практики в разработването на маршрути за колоездене и 
вино в ЕС; 

• Мултиплициране и устойчивост. 

 

Ръководството постига това чрез систематизиране на съществуващата информация за велосипедния и 
винен туризъм, заедно с факти, тенденции и текущи развития, но и чрез предоставяне на ясни насоки 

за развитието на местни и регионални трансгранични маршрути за велосипеди и вина. 

Ръководството започва с представяне на общ преглед и тенденции, факти и цифри за велосипедния и 

винен туризъм, с основен акцент върху развитието му в ЕС. Този раздел предоставя доказателства за 
появата на велосипедния и винен туризъм, както съвместно, така и поотделно, но също така 

идентифицира основните видове велосипедни и винени туристи и продукти. Направено е и 
идентифициране на ползите, които развитието на този туристически продукт може да има за местните 

общности. Тези ползи варират от чисто икономически, до екологични, енергийни, здравни и 
технологични ползи. 

Основната отправна точка във всяко развитие на продукта е да се познават нуждите и мотивите на 
потребителите. Имайки това предвид, ние предоставихме преглед на наличните данни за туристите с 

велосипеди и любители на вино, като идентифицирахме основните видове колоездене (крос-кънтри, 
шосе, спускане и турове) и винени туристи (специалисти и генералисти). Разделът също така 

предоставя данни за профила на вело и винения турист, демографски характеристики и модели на 
поведение. Това е разгледано в глава 10.8., която включва анализ на туристите любители на 

велосипедите и виното. 

Тъй като фокусът на този документ е върху разработването на трансгранични маршрути, ние 

предоставихме преглед на текущото развитие на трансграничните велосипедни и винени маршрути в 
ЕС и ги разяснихме още повече в главата относно примерите за добри практики в ЕС. Тъй като 

велосипедния и винен туризъм е нова пазарна ниша в туризма, ние проучихме примерите както от 
колоезденето, така и от лозаро-винарската индустрия, за да идентифицираме предпоставките, които 

трябва да бъдат изпълнени, и дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се развие успешно 
маршрут Колело и Вино. В анализа сме включили и информация относно  EuroVelo маршрутите, тъй 

като те привличат голям брой велосипедисти във всички обхванати мрежата региони. 

Анализ на примерите за добри практики  предоставя информация за маршрутите, включително тяхната 

дейност, изключително предложение за продажба, развитие на инфраструктурата, участниците във 
веригата на стойността, публично-частно сътрудничество и маркетингови дейности. 
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В глава 9 Ръководството идентифицира основните предпоставки за развитие на вело и винени турове. 

Освен предлагането свързано с вино, съществуващо в региона, ние сме идентифицирали най-важните 
предпоставки, с основен фокус върху пътната мрежа и велосипедна инфраструктура (зони за почивка, 

паркинг), но също така и предоставяне на информация за атракции, безопасност, услуги и 
туристическата индустрия. 

След прегледа и анализа прилагаме ясно ръководство за това как да се развива вело и винения туризъм 
в трансграничен план. Предоставени са насоки за това как да се развиват отделните раздели на плана, 

заедно с илюстрации, модели и инструменти за извършване на необходимите дейности. Очаквани 
резултати са представени за всеки раздел, като ясна цел за всяка дейност. Предоставени са насоки за 

развитие в следните раздели от плана: 

• Създаване на партньорство в разработването на трансграничен Маршрут Колело и Вино; 

• Анализ на тенденциите в велосипедния и винен туризъм 

• Сравнителен анализ и анализ на конкурентите 

• Идентифициране на веригата на стойността на велосипедния и винен туризъм 

• Анализ на инфраструктурата на велосипедния и винен туризъм  

• Анализ на вело и винени туристи - качествени и количествени показатели 

• Анализ на дестинация (трансграничния регион). Имидж и позициониране 

• Определяне на визия на маршрута, мисия и конкретни цели 

• Идентифициране на уникално търговско предложение (USPs) 

• Определяне на интегрираните маркетингови комуникации 

• Насърчаване на развитието на продукта и иновациите 

• Обучение, професионализация и създаването на работни места 

• Осигуряване на качество на услугите 

• Насърчаване на публично-частното сътрудничество 

• Създаване на механизми за контрол и наблюдение 
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2. Обща информация 
 

Това ръководство е разработено в рамките на проект Колело и Вино, реализиран с финансова помощ 
от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество между Сърбия и България, в рамките на 

Приоритетна ос "От хора за хора" и Област на интервенция на проекта: 075 „Развитие и насърчаване на 
туристически услуги в или за МСП”. 

Цели на проекта са развитие на вело и винен туризъм, изграждане на капацитет сред местните 
заинтересовани страни за предлагането на този нов вид туристически продукт и повишаване на 

осведомеността сред местното население за възможностите за представянето по различен начин на 
трансграничната зона. 

В рамките на проекта ще бъдат разработени две проучвания, Състояние на велосипедния и винен 
туризъм в трансграничния регион, идентифициращи местните партньори във вело и винен туризъм и 

потенциала за разработване на маршрути Колело и Вино. 

На две трансгранични работни срещи с местни заинтересовани страни, тези резултати ще бъдат 

допълнително подобрени и обсъдени. 

Ще бъде разработено Ръководство за разработване на веломаршрути и винени маршрути, както и 

Видео ръководство за туристически продукт Wine & Bike и капацитета на заинтересованите страни ще 

се подобри чрез две обучения - за сомелиери и маркетинг на туристически продукти. 

Пътуващ семинар за местни заинтересовани страни и журналисти ще изгради капацитет и 

подобряване на работата в мрежа за предлагане на нов туристически продукт. Bike & Wine фестивал 

ще промотира Новият разработен маршрут и ще повишш на осведомеността. 

Наименование на проекта: Колело и Вино 

Водещ партньор: Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин 

Проектен Партньор 2: Духът на Балкана, Княжевац 

Цели: Развитие на вело и винен туризъм, изграждане на капацитет сред местните заинтересовани 

страни за предлагането на нов тип туристически продукт. 

Специфична цел: Повишаване на информираността сред местното население за възможностите за 

опознаването по различен начин на трансграничния регион. 

Дейности по проекта: 

1. Анализ на състоянието на велосипедния и винен туризъм в трансграничния регион; 

2. Разработване на Наръчник за разработване на маршрути Колело и Вино  

3. Създаване на Видео ръководство за представяне на туристически продукт Колело и Вино 

4. Обучения за представяне на туристически продукт Колело и Вино в трансграничния регион 

5. Пътуващ семинар Колело и Вино за изграждане на капацитет и работа в мрежа  

6. Фестивал Колело и Вино за популяризиране на трансграничните туристически маршрути. 

 

Очаквани резултати по проекта: 

• Проведени 2 пресконференции 

• Разработен Анализ на състоянието на велосипедния и винен туризъм в трансграничния регион 

• Разработен Наръчник за разработване на маршрути Колело и Вино 

• Разработен Видео ръководство с 6 кратки филма 

• Организирани 2 трансгранични семинара за местни заинтересовани страни 
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• Проведени 2 обучения за повишаване капацитета на местните заинтересовани страни 

• Организиран 1 пътуващ семинар Колело и Вино за представяне на велосипедния и винен 
туризъм  

• Организиран фестивал Колело и Вино за популяризиране на трансгранични туристически 
маршрути. 

 

Целеви групи: 

• Ресторанти; 

• Местата за настаняване; 

• Винарни и винопроизводители; 

• Туристически фирми и асоциации; 

• Граждански организации; 

• Колоездачни клубове; 

• Предприемачи в областта на отдаване под наем или ремонт на велосипеди; 

• Всички други заинтересовани страни, свързани с туристически продукт Колело и Вино. 
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3. Общ преглед на велосипеден и винен туризъм 
 

3.1. Велосипеден туризъм 
 

Велосипедния туризъм играе важна роля в развитието на устойчивия туризъм в съвременните 
туристически дестинации. Този вид туризъм предлага интересни възможности пред дестинации, които 
не са обект на масов туризъм, където туристите могат да открият девствени територии на велосипед.  
Вело туризма днес е добре развит в много европейски страни, както в провинциална и така и в градска 
среда. Това е форма на туризъм, който дава възможност на туристите да се насладят на територия, в 
която са съхранени социалните и екологични измерения на живота. Конкурентните предимства на 
велосипедния туризъм са сред основните елементи, които туристите търсят и за които са готови да 
платят по-висока цена. Те включват качеството на ландшафта, селското стопанство, местната култура и 
традиции, култура на хранене и устойчивост. 

Велотуризмът може да се определи като развлекателни посещения, с нощуване или посещения в 
рамките на деня далеч от дома, които включват колоездене като основна част на посещението. В този 
контекст, велосипедът не е просто средство за транспорт, а е неразделна част от цялото пътуване и 
туристическо изживяване. 

Две са основните форми на велотуризъм - турове и колоездене базирано на посещение на конкретна 
локация. Колоезденето свързано с локация се характеризира главно с пребиваване на туристите в 
определено място в продължение на няколко дни, и ежедневните турове започват от това конкретно 
място. Тази форма на велотуризъм може да се предлага и като една обиколка, при която 
велосипедистите остават на различни места по трасето. 

 
 

Има три основни типа велотуризъм: 

Вело турове  

При вело почивките колоезденето е основната цел на почивката от страна на местни и чуждестранни 
туристи. Любителите на този вид велотуризъм се наричат "отдадени велосипедисти". Вело почивките 
обикновено са диференцирани по тяхната дължина, варираща от дълго колоездене с четири или 
повече нощувки, до по-разпространеното Колоездене с Кратки почивки, които включват от една до три 
нощувки. Също така трябва да се направи разлика между базираните локация велосипедни почивки, 
базирани на едно място за една нощувка, и вело почивките, където мястото на нощувката се променя. 
Колоезденето може да се организира от агенция, като пакетна колоездачна ваканция, или може да бъде 
самостоятелно организирана (често наричана „обиколки без водач“). По-голяма част от велосипедните 
ваканции по света са обиколки без водач. 
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Екскурзия с колоезнеде 

Това е колоездене докато са на почивка далеч от дома и се състои от вело-разходкив рамките на дея, 

предприети от страна на местни и чуждестранни посетители. В този случай колоезденето е само една 
от редица дейности, предприети по време на почивката. 

Велосипедна разходка  

Те са определени като пътувания с цела посещения на места извън обичайното място на пребиваване 
на лицето. Тези пътувания могат да включват тръгване от дома с велосипед, или вземане на велосипеда 

с кола или влак, за един ден или половин ден. 

Следните видове колоездене също могат да се разглеждат като част от велотуризма: 

• Офроуд колоездене / Планинско колоездене 

• Клубно колоездене 

• Организирани колоездачни турове 

• Спонсорирани благотворителни турове 

• Училищно / Младежко колоездене 

• Вело състезания 

Към момента няма информация или публикувани изследвания за тези видове велосипедна 
туристическата дейност. 

Интензивността на колоезденето варира от софт колоездене (достъпно за начинаещи с акцент на 
удоволствието от обкръжаващата природа), трудно колоездене (за физическа издръжливост). 
Велотуризма се счита за форма на софт колоездене, често свързано с приключенския или спортен 
туризъм. 

 

Дестинациите за велотуризъм са навсякъде, където искаме да караме колело през почивката си. 
Възможностите за това, което би могло да бъде велосипедната туристическа дестинация са безкрайни, 
като се имат предвид много различни видове колоездене и разнообразието на предпочитанията на 
посетителите. Дестинации биха могли да включват всичко от малък, отдалечен град, до огромен 
градски център. Ключът към привличане на вело туристи е да ги уверим, че съществува някъде приятно 
за тях място, където могат да карат колело. 

Колоезденето като форма на туризъм е един от основните начини, по които общността може да се 
възползват от възможностите за устойчиво икономическо развитие. Велотуризмът е ообено 
благоприятен за селските общини. Любителите на вело обиколките са склонни да търсят слаб трафик, 
живописни селски пътища, които са встрани от утъпкания път. Те пътуват по-бавно, което води до по-
дълъг престой в региона, както и по-големи разходи за услуги. Пътуващите с велосипеди са склонни да 
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бъдат географски туристи – те се интересуват от опознаване на отличителните характеристики на 
мястото, включително и неговата култура, природа, история и благосъстоянието на жителите му (както 

посочва National Geographic). Тяхната склонност да предпочитат да прекарат време на конкретно 
място, осмисля техните контакти с местните жители и проучването на живота встрани от утъпкания път. 

Въпреки че велотуризъм има много силни страни, за да се развива, той се нуждае от местните 
заинтересовани страни на общността, за да се идентифицира като възможност и да се работи в тясно 
сътрудничество, за да се развие атрактивен туристически продукт на базата на съвместна 
маркетингова стратегия. Тази стратегия трябва да се съобрази с местното ръководство на принципите 
на велотуризъм и устойчивост. 

Въз основа на данните на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), Европа е ключов 

пазар източник за приключенски туризъм1, включително колоездене. Приключенския туризъм е голям 

и разрастващ се пазар. Търговската Асоциация Adventure Travel е изчислила е, че през 2017 г.2 на 

международния пазар приключенския туризъм консервативно може да бъде оценен на 580 милиарда 
евро, със среден годишен ръст от 21% от 2012 г. В рамките на приключенския туризъм, колоезденето е 

във възход. Този достъпен вид туризъм, както и физическа активност в същото време, е един от най-
популярните видове приключенския туризъм. 

 

Велотуризъм в ЕС 

Европа е един от ключовите пазари източник за велотуризъм, ако не и най-големият. Германия 
предлага добри възможности, както и по-малките държави като Холандия и Дания, където 

колоезденето е сравнително популярно. Вело преходите могат да бъдат с конкретна дестинация или 
вело-турове. Добра велосипедна инфраструктура, безопасни маршрути за колоездене, качествени 

информационни материали, лесно за настаняване, транспорт на багаж и опитни и знаещи водачи са 
основните изисквания за развитие на колоезденето като туристически продукт. Електрическите 

велосипеди и персонализирани маршрути стават все по-търсени. 

 
Източник: Евробарометър 

Използването на велосипеди ясно показва значението на колоезденето в страната. За около 8,0% от 
европейците велосипедите са най-често използваните видове транспорт3, което представлява около 

41 млн души общо. Този дял варира значително между европейските страни. В Холандия, хората са най-
склонни да използват велосипеди (36%), следвани от скандинавските страни като Дания (23%), Швеция 

 
1http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/final_1global_report_on_adventure_tourism.pdf 
2https://cdn.adventuretravel.biz/wp-content/uploads/2018/05/Media-Fact-Sheet.pdf 
3http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_422a_en.pdf 
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(17%) и Финландия (14%). Всички тези страни са сравнително малки, но техните колоездачни навици са 

това, което ги прави интересни целеви пазари за вело туризъм4, 

Всяка година около 20 милиона велосипеда се продават в Европа5, най-високите продажби са 
постигнати в Германия. Германия е голям пазар, където колоезденето е много популярно, макар и не в 
същия относителен мащаб, както във водещите страни. Въпреки това, около 44% от германците 
използват велосипеди повече от веднъж седмично, и допълнително 26% използват велосипед по-
малко от веднъж седмично. Въпреки това, данните за размера на пазара и използване показва, че 
Германия е обещаващ източник на случайни или редовни (или чести) велосипедни туристи. 

Велосипедният туризъм се развива бързо в по-голямата част от Европа. Националните велосипедни 
пътни мрежи са отворени, или са в процес на разработване, в Дания, Швейцария, Финландия, 
Германия, Холандия, Словения, Хърватия и други страни. Водещи маршрути в тези пазари вече имат 
високи нива на употреба. Критично е развитието все още на EuroVelo маршрутите, с цел създаване на 
мрежа от маршрути, достигащи до всички страни от Европейския съюз. В момента са разработени 16 
общоевропейски маршрути. 

Европейският опит показва, че макар и велосипедния туризъм обикновено да се отнася до 
„снпециализираните велосипедисти” и любителите на вело туровете, в действителност посетителите 
за един ден, особено в места в близост до големите градове, са (и ще продължат да бъдат) най-голям 
пазарен сегмент във велотуризма. 

Вело туровете – при които колоезденето е основният мотив и основна форма на пътуване - сега 
възлизат на 2% до 4% от общия размер на ваканционни пътувания в някои европейски страни, същият 
се предвижда да се удвои или утрои през следващото десетилетие до 6% до 12 %.  Тази информация е 
относно пазара на специализираните велосипедисти, независимо дали става въпрос за кратки или 
дълги обиколки6. 

Още по-голям е сегмента на каращите велосипед по време на почивката, където колоездене се 
разглежда като допълнителна дейност по време на почивката. Този вид велотуризъм е два пъти по-
застъпен в сравнение със специализираното колоездене. В Ирландия е изчислено, че 7% от 
посетителите карат колело по време на почивката си. В Германия цифрата за посетители каращи 
колело е почти 25%7. Това може да генерира значително търсене в рамките на много кратък период от 
време в дестинации, където държавните органи и доставчици от частния сектор за създаване на 
привлекателен туристическия продукт, по цялата верига на стойността на велотуризма. Това 
предполага, тези части на Европа, които успешно предлагат на колоездене като допълнителна опция в 
рамките на почивката, ще бъдат в състояние да привлече значително повече посетители или туристи. 

Специализираните велотуристи са обикновено на възраст 40-55, те пътуват по двойки или в малки 
групи, пребиваващи на средно 3-4 нощи. Втората по големина е възрастовата група на посветените 
велосипедисти 20-298, и двете възрастови групи най-често организират сами пътуването и 
настаняването си и не правят резервации предварително. Малка част се интересуват от пакети с 
включени обиколки. Велотуристите често изразходват толкова, колкото другите видове туристи, като 
много източници дори твърдят, че разходът на велосипедистите е дори по-висок от този на средния 
турист. 

Сегментът на вело туристите за един ден е много по-широк, включващ семейства, туристически групи, 
младежки групи и специални клубове по интереси. Велосипедни маршрути, които насърчават по-висок 
дял на посещенията за един ден, са склонни да се привлекат по-голяма част от децата и младите хора 
като посетители. 

 
4https://www.cbi.eu/market-information/tourism/ 
5http://www.conebi.eu/facts-and-figures/ 
6 "Bike Употреба И Cycle Туризъм: Моделът на португалски Associated Bike Riders", Йоана Мария де Оливейра Neves 2011 
7 “Sensitive Transport Development along the Central European Green Belt”, Berichte des Instituts Verkehr und Raum, 2008 
8 “Sensitive Transport Development along the Central European Green Belt”, Berichte des Instituts Verkehr und Raum, 2008 
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Мотивация за велосипедния туризъм във всички групи е най-вече свързане с ползите за здравето, 

приключения, отдих и атрактивна природа и гледки. 

Някои от най-добрите примери за развитие на велотуризма в ЕС се намират в най-развитите пазари на 

колоездене: 

• Дания открива 2000 километра национален вело път през 1997 г., сега привлича туристи от 
Германия и др. Колоезденето възлиза на 18% от всички видове пътувания в Дания9; 

• В Германия има почти двеста вело маршрути с дълги разстояния и колоезденето е най-бързо 
развиващото развлечение за свободното време. Един от всеки четирима германци кара 
колело, докато е на почивка. В Мюнстерланд, по маршрута Ста замъка, наемането на 
велосипеди се е увеличило десетократно в десетилетието до 1990 г., от 431 до 4200 велосипеди 
на разположение за отдаване под наем. 

• В Австрия, Дунавски вело маршрут се простира в продължение на 250 километра от град Пасау 
на границата с Германия до Виена, до голяма степен без трафик и до голяма степен с 
денивелация надолу. Този грандиозен маршрут привлича над 1,5 милиона велосипедисти 
всяка година, и в типичните градове по маршрута повечето посетители с преспиване са 
велосипедисти. 

• Франция успява да привлече вело туристи чрез своята мрежа от тихи алеи. Само площта на 
Бургундия получава доста над половин милион посетители с колело годишно. 

• В Испания се забелязва нарастването на използването на "поклоннически" маршрути, като 
например Ел Камино де Сантяго в северната и Виа Вердес (Greenways). 

• Холандия е развила мрежа от национални трасета, които се възползват от своите 
съществуващи висококачествени местни велосипедни маршрути. 

 

 

3.2. Винен туризъм 
 

Според Mintel: Глобални проучвания на пазара и пазарна информация, "виненият туризъм" се определя 
като "туризъм, чиято цел включва посещение на лозя, винарни, винени фестивали и събития, по време 

на които се извършва дегустацията и консумацията на вино и опознаване характеристиките на лозаро-
винарския регион като основни мотиви". 10 Секторът също е посочен като "енотуризъм", "онотуризъм" 

и "винитуризъм" и се счита за туристическа ниша на пазара, която е включена в рамките на няколко по-
големи пазарни ниши, особено в селски туризъм, екотуризъм, устойчив, кулинарен или 

гастрономически туризъм. 

 

 
9http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2015/01/2011-2013-Fact-sheet-cycling-in-DK-1.pdf 
10https://www.aaaa.org/wp-content/uploads/2017/04/Global-Mintel-Wine-tourism-2017-03.pdf 
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Виненият туризъм се разраства в световен мащаб. В Съединените щати, се изчислява, че винения 

туризъм генерира почти $ 20,0 милиарда приходи, според оценката на Mintel се увеличава между 10% 
и 15% само три години по-късно през 2016 г. 

През последните години винения туризъм увеличава своето значение за винената индустрия, тъй като 
тя има за цел да разнообрази отвъд производството на вино и да добави стойност като се прави 

разлика между търговски марки. Крайната цел е да се конкурира рентабилно в силно конкурентен 
пазар. На първата Глобална конференция за винен туризъм организирана от Световната организация 

по туризъм към ООН (UNWTO), проведена в Грузия през септември 2016 г., повече от 200 участници се 
събраха на двудневното мероприятие. 

Установяване на основите на винения туризъм, конференцията се съгласи, наред с други неща, че11:  

• винения туризъм е основна част от гастрономическия туризъм; 

• това може да допринесе за устойчивото развитие на туризма чрез материалното и 
нематериалното наследство на дестинацията; 

• винен туризъм може да генерира значителни икономически и социални ползи, както и играе 
важна роля по отношение на опазването на културните и природните ресурси; 

• то улеснява свързването на дестинации по целия общата цел за предоставяне на уникални и 
иновативни туристически продукти; 

• винен туризъм осигурява възможности за нововъзникващите дестинации да узреят заедно с 
утвърдени дестинации чрез засилване на икономическото и социалното въздействие на 
местната общност; 

• тя предоставя нов начин да се опознае културата и начина на живот на дестинацията, като 
отговоря на променящите се нужди и очаквания на пазара. 

 

Дейности, свързани с винен туризъм са многобройни и разнообразни. Посещения на винарски изби са 

по-чести, отколкото не комбинирани с други видове дейности, по време на една почивка. Това може да 
продължи цял ден, част от деня, или като част от по-вълъг и / или обширен туристически опит. Въпреки 

това, той обикновено включва обиколка на лозята и дегустация, място за хранене, а понякога дори 
места за настаняване. Почивката свързана с винен туризъм може да бъде обиколка с продължителност 

повече от един ден, следвайки пътя по протежение на вино маршрут и с посещение на няколко изби. 
Туровете могат да бъдат без екскурзовод, с водач, или могат да се използват алтернативни транспортни 

методи като колоездене. 

Най-успешните винарски райони са разработили ефективни практики, които осигуряват незабравими 

преживявания, които карат посетителите се връщат, и максимизират ефекта на рекламата от уста на 
уста. Секторът стана по-сложен през последните години, тъй като помещенията за дегустация на 

винарните вече не са места само за дегустация и закупуване на вино, но предоставят възможност за 
цялостно туристическо изживяване, а много винарни са домакини на собствени събития и провеждат 

обиколки в подходящи моменти12. 

Примери за вино-туристически преживявания могат да включват една или повече от следните лозаро-

туристически дейности: 

• Създаването на винени маршрути и пътеки в рамките на местна област; 

• Вино партньори в общността, където винарските райони работят в партньорство с местни 
хотели, ресторанти, местни атракции и туроператори; 

• Специални събития и фестивали вино, които стават все по-многобройни и домакин в целия 
свят; 

 
11http://media.unwto.org/press-release/2015-11-04/unwto-hold-1st-global-conference-wine-tourism-georgia-2016 
12https://www.aaaa.org/wp-content/uploads/2017/04/Global-Mintel-Wine-tourism-2017-03.pdf 
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• Активни програми за вино туристи, които предлагат възможности за практически опит, като 
например смесване персонализирани вина, или курсове за готвене и дегустация ; 

• Уникални партньорства, например, дейности за комбиниране като голф и вино, велосипеди и 
вино, или спа и вино, предложени в обекти, включително луксозни хотели. 

 

Винени маршрути и/или пътеки са обща черта на винения туризъм и повечето държави, в случая на 

САЩ, имат създадени маршрути, чрез които да покажат най-доброто от региона и да задържат 

посетителя. Подробна информация за интересни маршрути и пътеки, често са включени в медиите, 
както в печатните и онлайн, както и през 2015 г., пътуване отпечатък Lonely Planet публикува нова 

книга, вино пътеки. Наръчникът дава подробности и информация за маршрути, които включват най-
интересните винарски изби и места за престой в 52-винарски райони в близост до големите градове13. 

Винените фестивали са в обичайна характеристика на винения туризъм, за да отпразнуват 

производството на вино и винена култура обикновено се провеждат след прибирането на гроздето (в 
северното полукълбо, включително и в ЕС, това е обикновено в края на септември или началото на 

октомври). Вино фестивалите обикновено са за включване на местните общности и гостите в дейности, 
свързани с дегустация на вина от местния регион. Те често са придружени от иопитване на местна 

кухня, наслаждавайки се на музика, изкуства и обучение за вино. Хиляди фестивали се провеждат всяка 
година в Европа и по света. 

Виното и храната са неразривно свързани, което води до все повече ресторанти към избите, особено 

като допълнително средство за генериране на доходи извън производството на вино и продажбата на 
вино. Ресторантите често предлагат гурме кухня, с менюта, предназначени да допълнят местно 

произведени вина. Ресторантите често се намират в архитектурно-интересни сгради, проектирани да 
се възползват от една настройка в рамките на лозя. Комбинацията храна и вино създава синергична 

туристическа оферта, която помага за формиране на едно незабравимо преживяване. 

Винопроизводителните региони се възползват от винения туризъм не само за посещения на 

винарната, но също така и за посещения в градове, ресторанти и други атракции, които са свързани по 
никакъв начин с виното. Проучване от 201714 с акцент върху винените туристи в САЩ установи, че до 

93% от винени туристи се радват, участват в други културни и туристически дейности и атракции, 
несвързани с вино, което показва, че пристигането на винени туристи в региона не е само добро за 

винарските изби, но също така е добре за местната икономика. 

Като цяло, винения туризъм нараства стремително през последните няколко десетилетия, и 
продължава да расте. От достатъчно изследвания, които са направено по този въпрос, ясно личи, че 
успехът на винарски район се дължи, поне отчасти, на целенасочени планирани събития на винарните 
по отношение на планирането на забавни и образователни дейности, както и привлекателността на 
региона като цяло. Винарните и винените пътеки не трябва да се изолират при планирането на техните 
маркетингови стратегии, но най-вероятно ще се възползват от сътрудничество с други отрасли, които 
се намират в региона (т.е. рекреативен туризъм, музикални събития и т.н.), за да помогне на по-
нататъшно насърчаване на туризма в района с оптимално социално и икономическо въздействие. 
 

 

 

 

 

 

 
13 “Wine Trails”, Lonely Planet Foods, 2015. https://shop.lonelyplanet.com/products/wine-trails-1 
14 “Wine travel in the United States: A profile of wine travellers and wine tours”, 2017 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211973617300399 
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3.3.  Съвместно развиване на велосипеден и винен туризъм 
 

Въпреки, че велотуризмът и винения туризъм съществуват индивидуално от дълго време, едва 

наскоро, са били подготвени съвместно и се представят като отделен туристически продукт. Не е 
случайно, че тези два туристически сектора все по-често се сливат в един продукт - те са и двете 

средства, за да се насладите на дестинацията, но сами по себе си те често не са достатъчна мотивация 
за туристите, с изключение на истинските велосипедисти или винени ентусиасти. Този факт се отразява 

и в научната литература в последните две десетилетия. 

Според Хол15 развитието на мрежи е от решаващо значение за развитието на винен туризъм в регион, 

както е необходимо за фирмите, които преди това не са се определили като част от една и съща 
индустрия, за да работят в сътрудничество със заинтересованите страни в сектора на туризма. Дод и 

Бевърленд16 отбелязват, че в развитието на жизнения цикъл на винените региони, тъй като регионът 
се развива, създаването на мрежи между винарни и други видове туризъм, свързани с все повече, 

преобладава за подпомагане на пазара и рекламата на региона. 

Повечето посещения на винарски изби се провеждат в самите избите или в близост до мястото, където 

се произвежда вино. По време на посещенията на туристи обикновено те научават за историята на 
винарната, виждат как се произвежда виното, дегустират вина. В някои винарни се предлагат и места 

за настаняване в избата.  Много от посетителите купуват вината направени във винарната по време на 
посещението, което представлява до 33% от годишните продажби17от винарските изби. Това води до 

заключението, че съвременната винарна, трябва да отговаря на много критерии, за да бъде успешна. 
Красиви пейзажи и уникални сортове грозде, иновативни и устойчиви методи за отглеждане, които 

съхраняват природата и традицията, биологично производство и устойчива експлоатация, енергийна 
ефективност, биоклиматичната структура и съвременни методи на производство е това, което е отвъд 

приемането на винарните като самодостатъчни. Всички тези тенденции за устойчивост и 
необходимост за свързване с други туристически участници в региона, довежда до създаването на 

първите вело и винени маршрути. 

От другата страна на монетата, велосипедисти са винаги нащрек за нови атракции и дейности по 

маршрутите за колоездене. Отделно от природа, исторически и природни забележителности, 
колоездачите също търсят друг тип дейности по трасето. Гастрономия със сигурност е една от тези 

дейности, виното е един от най-важните стълбове в офертата. 

Винения туризъм определено е във възход. Винарните и лозовите масиви трябва да разгледат какво 

предлагат в туристически аспект на бизнеса си и да проявяват увереност в маркетинга на винените 
туристи и дейностите, които предлагат. За мнозина колоезденето и виното са раразработен бизнес, но 

със сигурност ще им помогнат в крайна сметка да стимулират повече продажби на вино и да генерират 
дългосрочно клиенти. Регионите и маркетинговите агенции трябва активно да търсят начини за 

повишаване на осведомеността за своята инфраструктура за колоездене и винен туризъм и да се 
ангажират с любителите на виното и колоезденето. Тази разумна публика харчи повече и е по-

заинтересована да идва в селските райони, за да търси уникални и автентични изживявания с колело 
и вино. 

  

 
15 Wine tourism and regional development, Colin Michael Hall, 2000 
16 Winery Tourism Life-cycle Development: A Proposed Model; Dodd, Beverland, 2001 
17https://mindyjoyce.com/2011/07/10/wine-tourism-is-increasingly-being-sought-out-by-travelers-but-is-the-wine-industry-
ready/ 
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4. Тенденции, факти и статистика за вело и винен туризъм 
 

4.1.  Велотуризъм - факти и цифри 
 

Велосипедния туризъм определено е във възход в целия свят, с увеличаване на броя на 
велосипедистите във вело турове, независимо дали са на редовни пътища или планински и селски 

терени.  

Според Европейската федерация на велосипедистите, колоезденето допринася над 60 милиарда евро 

годишно за европейската икономика, в резултат на почти 3 милиарда велосипедни туристи всяка 

година. Европейската федерация на велосипедистите изчислява, че броят на велосипедни туристи 
прекарващи най-малко една нощувка, може да достигне до 26 милиона евро, което е около 3 на сто от 

пътуванията, генерирани от жителите на страните членки на ЕС. Аактуализация на проучването от 2016 
г., Икономика на колоезденето на ЕС, заключава, че карането на колело в ЕС допринася за 

икономическа изгода от 513 милиарда €, което е повече от € 1000 на глава от населението18, През юни 
2013 г., ECF издаде проучване Изчисляване на икономическите ползи от Колоездене в ЕС-27, което взема 

предвид всеки ден каране на велосипед и различните ползи19, Те са описани по-подробно в следващата 
глава. 

В САЩ, данни на национално ниво бяха предоставени едва наскоро. Смята се, че 48 милиона души карат 
велосипед за развлечение на година, които допринасят $ 96,7 милиарда годишно за икономиката (2017 

г. Открит Industry Association). 

Уисконсин (САЩ), например, откриха, че вело туризма генерира 924 милиона щатски долара от 

посетители от и извън държавата. През 2010 г. в Университета на Уисконсин-Медисън издаде 
Икономическото въздействие на карането на велосипед в Уисконсин, изследване, което установи: 

• Колоезденето създава 13000 работни места в Уисконсин тази година; 

• 48% от жителите на щата Уисконсин участват в развлекателно колоездене; и, 

• 20% увеличение в колоезденето може да се увеличи икономическата активност със 107 
милиона щатски долара и създаване на над 1500 работни места.20 

Изследване от 2014 г. на Университетът на Квебек в Монреал показва, че туристите на колело харчат 
средно $ 214 на ден, 6% повече в сравнение с други видове туристи, в колоездачната мрежа на La Route 
Verte. Две трети от анкетираните планират да се върнат на още един пътуване21, 

През 2016 проучване установи, че около 1,3 милиона души участват в колоездачната обиколка 
Великите пътешествия Nga Haerenga, вело пътека в Нова Зеландия през 2015 г., като генерира около $ 
37.4 милиона за местните общности22. 

Министерството на транспорта във Великобритания пусна доклад, който прави преглед на 
литературата относно ползите на колоезденето, включително доказателства за по-широките 
икономически ползи от използването на велосипеда като транспортно средство. Проучването, 
Стойността на колоезденето: Бърз преглед на доказателствата за икономическите ползи от 
колоезденето, прави редица заключения, включително: 1) велосипедните туристи средно изразходват 
около 9% повече на глава на пътуване; 2) има по-голяма склонност към велосипеден туризъм, където 
делът на велосипедния режим е по-голям; и 3) разходите на глава от населението за колоездачно 
оборудване и поддръжка са по-големи с увеличаване на дела на велосипедния режим23. 

 
18https://ecf.com/groups/eu-cycling-economy 
19http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF_Economic-benefits-of-cycling-in-EU-27.pdf 
20 The Economic Impact of Bicycling in Wisconsin, 2010 
21http://www.velo.qc.ca/en/pressroom/20150428145143/Cycle-tourists-Quality-tourists-for-regions-throughout-Quebec 
22http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/tourism/nga-haerenga-new-zealand-cycle-trail/evaluation 
23http://www.trb.org/main/blurbs/174230.aspx 
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Някои други интересни факти за вело туризма, включват: 

• За 2017 г., Pinterest отбележи ръст от 142% интерес към колоездене24, 

• 76% от германците карат колело от от време на време към редовно. От тях 74% използват 
велосипедите си за ежедневни пътувания, 51% за колоездене и екскурзии и 27% за спортни 
цели (няколко възможни отговора). 

• В Германия, 68%  вело туристите тръгват с велосипед директно от дома си, 32% са започнали от 
другаде, с по-голямата част (64%) пътува до тяхната дестинация колоездене с кола. 36% пътува 
с градски транспорт или с влак. Отправната точка е рядко повече от 60 км25, 

 

 

4.2. Винен туризъм - факти и цифри 
 

Въпреки популярността на винения туризъм сред клиентите, това поле за изследвания е по-скоро 

неразвито. Европа е най-големият производител на вино в света и трите държави - Италия, Франция и 
Испания, представляват близо половината (49,5%) от 260 милиона хектолитра, произведени през 2016 

г., според Международната организация по лозата и виното (OIV)26, Глобалното потребление през 2015 
г. се оценява на 240 милиона хектолитра (MHL) и OIV съобщава обща стабилизация, тъй като 

икономическата и финансова криза от 2008 г., беше довела до понижаване на консумацията. Докато 
Европа все още представлява 50% от консумацията на вино в света, Съединените щати се е 

утвърждават като най-големия вътрешен пазар в света с дял от 12,9%. През 2015 г. на световния пазар 
на базата на общия износ от всички страни, беше оценена от OIV да достигне 104.3mhl по отношение 

на обема (което представлява увеличение от 1,8% през 2014 г.) и 28,3 милиарда € в стойност, което 
представлява увеличение от 10,6%27. 

По време на Първа глобална конференция за винен туризъм през 2016 г.28, UNWTO съобщи, че винения 
туризъм е все по-голям сегмент, който предлага на винарните голям потенциал да поемат водеща роля 

в развитието на туризма в региона. В рамките на гастрономическата туристическа ниша, винения 
туризъм е станал с по-голямо значение, а е и важен инструмент в диверсификация, стратегии на много 

дестинации. Виненият туризъм е в различен стадий на развитие статистиката на световни пристигания 
от UNWTO разкрива, че 29:  

• в САЩ, винения туризъм е доминиран от местни посетители и е изчислено, че 15 милиона 
пътници са били мотивирани от винен туризъм през 2014 г. 

• през същата година е имало до 10 милиона винени туристи във Франция и 5 милиона в Италия, 
и на вътрешния пазар, се смята, че носят по-малко тегло, отколкото в САЩ; 

• Аржентина подкрепя 1,5 милиона винени туристи със значителна част от международни 
източници, което означава, че голям процент от всички 5 милиона международни пристигания 
до Аржентина са с цел посещение на винарни; 

• въпреки че световният лидер по отношение на лозя и трета в производствените условия, 
Испания има сравнително малко винени туристи - 2,1 милиона, което представлява много 
малък процент (3%) от 65-те милиона международни туристи, които посреща всяка година; в 
резултат на това има голяма нужда от институционална подкрепа за развитие на индустрията в 
един от водещите световни туристически дестинации; 

 
24https://newsroom.pinterest.com/en/post/travel-report-2018 
25 ADFC - Travelbike Bicycle Travel Analysis, 2018 
26https://concoursmondial.com/en/swiss-wine-production/ 
27http://www.oiv.int/en/statistiques/recherche 
28http://media.unwto.org/press-release/2016-09-09/wine-tourism-growing-tourism-segment 
29https://www.aaaa.org/wp-content/uploads/2017/04/Global-Mintel-Wine-tourism-2017-03.pdf 
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• освен това се смята, че Италия посреща между 4 и 6 милиона винени туристи всяка година, 
докато в Нова Зеландия и Германия по 1 милион; 

• с 41,6 милиона пристигания отдадени на само осем страни, Mintel вярва, че може да се изчисли, 
че в световен мащаб, туристически пристигания на вино трябва да надвишават 50 милиона от 
някакъв марж. 

През 2013 г., бе оценено, че винения туризъм е генерирал повече от US $ 20.0 милиарда приходи и е 
смятан за като средство за разнообразяване и разработване на нови източници на приходи на 

винарните. Докладът на Mintel съобщава, че въз основа на растежа на винения туризъм в световен 
мащаб, приходите от винен туризъм вероятно ще се увеличат между 10% и 15% на годишна база. 

Мрежата от 9 основни града или т.нар. Великите столици на виното са извършили проучване в своите 
градове участници, което ни дава много по-добра представа на профила на средния винен турист30. 

Тази мрежа представлява 454 лозя в 9 различни страни и може да се използва като индикатор за 
профила на световния пазар винен туризъм. Ключови показатели от това проучване са представени в 

следните илюстрации. 

 

Разходите на един турист в лозаро-винарски региони, са вариращи от 30 $ в Билбао, до 201 $ във 
Флоренция. 

  
 

 
30http://www.greatwinecapitals.com/ 
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Повечето от анкетираните винарни отчитат до 2.500 посещения годишно (58.8%), с 15,3% 

регистриращи 10000 посетители годишно. Тези посещения се случват най-вече през лятото (70.4%), 
следван от спад (15%) най-вече поради събирането на реколтата. 

Някои други данни от това проучване са31: 

• местния / вътрешен туристически пазар е огромен и се равнява на около 40% от винени 
туристи 

• той все още до голяма степен е доминиран от мъже. Само една трета от винени туристи са жени. 
• 75% са над 36 години 
• Те пътуват в най-добрите времена на година: 70% от туристите идват през лятото, 15.3% през 

есента (привлечен от реколта вино). Това показва, че те могат да бъдат по-малко повлияни от 
еднократни цени за сезон и по-склонни да харчат, за да бъде там в пиковия сезон. 

• Хората харчат повече в Италия и Напа: Средно разходите във Флоренция, Италия е € 141 и Напа 
Вали, Калифорния в € 131. Бордо е по-ниска температура 52 €. 

• 83% предлагат дегустация, 75% предлагат турне или обиколка на лозя, свързана с 
производството на вино, 40% предлагат вино в комбинация с храна или нещо подобно, 29% 
предлагат настаняване. 

• 32% от общия обем е бил продаден помещения на самите лозари. 18% от местното вино се 
продава в барове и ресторанти, 16.8% при независими търговци на дребно на вино, 16% в 
супермаркетите и 4,5% през онлайн продажби. 

 

 

4.3. Вело и винен туризъм - тенденции 
 

Мрежата Великите столици на виното е разработла и внедрила в няколко проекта, инициативи и 
програми, водещи до високи постижения във винения туризъм, което и нейната цел. В проучване от 

2015 на пазара на винен туризъм глобалната мрежа GWC разкрива някои очертаващите се тенденции 
при винения туризъм, които са се развили след 2013: 

• Значителен процент от винарните, отговорили че вярват, че винения туризъм ще формира по-
голяма част от производството на вино от 2020 г., като се започне от 91% от винарските изби в 
Мендоса, Кейптаун (88%), Билбао (86%) и Майнц (72%); но изби като тези в Бордо  са по-
оптимистично 22% както и Валпараисо (43%). 

• Извън дегустация на вино, гастрономията е дейността, предлагана от повечето винарни (с 
изключение на Бордо), следвана от кръстосани продажби на регионални продукти, вино 
фестивали, особено в Майнц и Кейптаун, и настаняване. Конференции и концерти / събития са 
станалите по-важни сред всички дестинации, като сватбите започват да показват признаци на 
растеж (с изключение на Бордо и Билбао). 

• По отношение на приходите от лозаро-винарски туризъм, научни изследвания на GWC 
установяват, че винарските изби в Билбао наблюдават промяна в приходите от продажби от 
храни към вино, докато Бордо забеляза преминаване от приходите от домакинство/ 
ресторанти към такси за дегустация. Докато дейностите във винарните в Кейптаун останаха до 
голяма степен непроменени, Майнц започна промяна към домакинство и Мендоса в 
дегустационни такси и домакинство/ресторанти. Междувременно, Порто предприе радикални 
промени от дейности и към продажба на вино32, 

Съвременни тенденции показват, че най-големите винени дестинации, включително САЩ и някои 
европейски дестинации, са добре подготвени, за да отговорят на очакванията на посетителите от 

вътрешните им пазари и съседните страни, както и от страните косумиращи вино. 

 
31 International wine market review, Annual General Meeting, Great Wine Capitals, November 2017 
32http://www.greatwinecapitals.com/sites/default/files/resources/downloads/2015_gwc_market_survey_0.pdf 
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Както винения туризъм набира скорост в световен мащаб, се усъвършенства и развива връзката между 
винения туризъм и културата, историята на дестинацията и начин на живот, което бе темата на първата 
Глобална конференция на UNWTO по винен туризъм, която се проведе в Грузия през септември 2016 г. 
Тази тенденция показва сериозно основание за разработване на интегрирани вино и вело маршрути. 

Още един аргумент в комбинирането на вино и вело туризма е, че вело туристите все по-често изискват 
персонализирани колоездачни маршрути вместо стандартизирани програми. Тази тенденция е по-
очевидна, когато се наблюдават данните от по-опитните велосипедисти и по-развитите генериращи 
пазари. Тези велосипедисти предпочитат почивките им да бъдат съобразени с техните предпочитания 
и нужди, специални интереси, физическа подготовка, размер на групата, график и / или бюджет. 

Семейни ваканции са сред най-търсените от приключенски туристи, включително велосипедни 
туристи33, популярен вид семейна почивка е пътуване на няколко поколения, където баби и дядовци, 
родители и/или деца пътуват заедно. Тази тенденция се задвижва от застаряващото европейско 
население и увеличаването на физическата активност на възрастните хора. Много възрастни хора 
виждат пътуването като отличен начин за създаване на незабравими спомени с техните деца и внуци. 
Електрически велосипеди правят велосипедните ваканции особено подходящи за пътуване няколко 
поколения. 

Преживяванията при велотуризма все по-често се добавят като част от програмата за почивка. 
Пътешествениците обичат да съчетават колоездене с други (приключенски) дейности, уелнес 
преживявания, вино и гастрономия, или културни празници. При речнити круизи, например, често се 
носят колела, за да предложат на пътниците възможност да опознаване на бреговете. Велосипедните 
обиколки също все по-често се добавят към градските пътувания като еднодневни екскурзии, 
осигуряващи възможности за обхващане на по-голяма територия за един ден. 

Електрическите велосипеди, или и-байковете, използват акумулаторни батерии за подпомагане на 
велосипедистите с малък електрически мотор. Електрически велосипеди са особено подходящи за 
почивка, тъй като те позволяват на хората, които не споделят едно и също ниво на физическа форма, 
за да се насладят на колоездачни дейности заедно. Те помагат на велосипедистите да карат на по-дълги 
разстояния на еднодневна екскурзия, и да се придвижват по-лесно по маршрути с изкачване. Това 
прави по-широк кръг от дестинации достъпни за по-широк кръг от велосипедисти, включително по-
възрастни вело туристи. Популярността на електрическите велосипеди се увеличава бързо в Европа34. 
Отчасти се дължи на застаряването на населението. Продажбите се увеличиха със средно 18% на 
година, тъй като 2012 г., достигайки 1,7 милиона през 2016 г. 600,000 броя - продадени ел. велосипеди 
в Германия, следвана от Холандия (273,000) и Белгия (168,000). 

Увеличаване на използването на онлайн проучване е очевидна тенденция, както с колоездене и винени 
туристи все проучват и планират пътуването си онлайн. За да съберат информация и да споделят опит, 
се използват сайтове за отзиви, туристически форуми, социални медии и отделни блогове. Онлайн 
проучването е тенденция, която се е увеличила през последните години. Въпреки че растежът е 
достигнал пикова стойност, използването на интернет, за да изследователски туристически 
дестинации и планиране на почивката ще продължи да се увеличава. Повечето автори и експерти 
прогнозират интернет да остане най-важният канал за проучвания в бъдеще. 

Частният сектор също започва да разпознава потенциала на вело и винения туризъм: броят на колелета 
под наем и оператори вело почивки непрекъснато се увеличава; броя на винарски изби, които 
предлагат допълнителни (туристически) услуги се увеличава; нарастващ е броя на рекламните карти и 
публикации за вело и вино маршрути; много туристически оператори започват да осъзнават вино и 
велосипедни туристи като потенциален нов източник на бизнес. 

В международен план, вело и винения туристически пазар се характеризира със следните тенденции: 

 
33https://www.adventuretravelnews.com/2018-industry-snapshot-report-reveals-new-top-of-mind-destinations-for-todays-
adventure-travelers 
34http://www.conebi.eu/facts-and-figures/ 
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• ръстът в търсенето на активен отдих и почивка, тъй като хората стават все по-здравно-и фитнес 
съзнание; 

• интерес към колоезденето и винения туризъм ще се увеличава все повече и повече; 
• колоезденето се приема като качествен туризъм и се свързва с други изживявания на базата на 

туристическите дейности; 
• все по-голям интерес към устойчиви туристически дейности;  
• продължителен растеж в селските райони и природосъобразен отдих и почивка; 
• увеличаване на предоставянето на свободна от трафик или колоездене с управляван трафик; 
• увеличаване и подобряване на осигуряването и популяризирането на пътни маршрути за 

колоездене; 
• увеличаване насърчаване на колоезденето като отдих и почивка дейност; 
• кратки, но по-чести колоездачни дейности стават широко разпространени; 
• засилващата се конкуренция между програми и пакети с продукти, предлагани на колоездачи, 

с повече вино и маршрути за велосипедисти, който се популяризира всеки ден; 
• обединена система за информация и обслужване се срещат в повечето страни; 
• по-висок интерес към колелета и маршрути през границите; 
• тематични маршрути са разработени и широко разпространени. 
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5. Предимства на велотуризма и винения туризъм 
 

Както е показано в доклада на Федерацията на Европейските велосипедисти (ECF) 35, основните 
предимства на колоезденето са базирани на трите измерения на устойчивото развитие: околна среда, 
икономика и социални въпроси. Към това, ECF е добавила повишаващи фактори: енергия и ресурси, 
технологии и дизайн, мобилност. И накрая, балансиращите фактори са здравето, времето и 
пространството, и разнообразието на култури. 

 

Докладът показва, че принос на колоезденето към икономиката възлиза на 513,19 милиарда евро на 
ЕС. За да се видят нещата в перспектива, приходите от колоездене са по-високи от белгийския годишен 
БВП. 

Цялата местна общност може да се възползва от развитието на вино и вело туристическа дестинация: 
от създаване на нови работни места, увеличаване на търсенето на определени продукти и услуги до 
повишаване на потока от хора. Особено по време на криза, когато стабилни индустрии се срутвате и 
губят тласък, вело и винения туризъм може да представлява ново развитие за местните общности. То 
може да осигури голяма подкрепа за преодоляване на икономическите проблеми и фокус върху по-
чисти, по-устойчиви и природосъобразни индустрии. 

Велотуризмът е по-устойчив от екологична, социална и икономическа, е по-малко зависима от 
въздушно движение. Велотуризмът привлича посетители към области, които традиционно не развиват 
туризъм и поддържа работни места в местните икономики. Маршрутите могат да имат по-широки 
ползи: например в унгарската столица Будапеща, подобрения в маршрут EuroVelo 6 по поречието на 
река Дунав, не само са довели до увеличаване на броя на туристите, които посещават града на две 
колела, но също така е от жизненоважно значение за жителите на града. 

Вело и винения туризъм подобрява социалното, екологичното и икономическото състояние на дадена 
територия. Освен това, той е от полза във всеки един аспект на местните общности. По отношение на 
икономическите и социалните ползи, вело и винен туризъм увеличава заетост в дестинацията (преки, 
косвени и предизвикани възможности за работа), конкурентоспособност и привлекателност в тези 
области, които са в полето на масовия туризъм, създаване на предпоставки за развитието бавен 
туризъм и позволява на посетителит да научат повече за тези дестинации. Тези функции се ползват от 
местните жители, както и от посетителите. 

 
35 The EU Cycling Economy, 2016 
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/FINAL%20THE%20EU%20CYCLING%20ECONOMY_low%20res.pdf 

Ползите на ЕС от колоезденето - обобщение (милиарди 

евро)

Околна среда + Климат 15,43 евро Енергия и ресурси: 2,80 евро Здраве: 191,27 евро

Икономия: 63,09 евро Технология + дизайн: 20,00 евро Време + пространство: 131,00 евро

Общо 513,19 

млрд. Евро 
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Освен това, вело и винен туризъм създава нови работни профили (вело и вино туристически водачи, 

ръководители на мобилност, или дори сомелиери в определени райони), които се появяват, за да 
отговарят на техническите изисквания на вело и винени туристи и техните нужди от мобилност и 

преживявания. Освен това, тя подобрява устойчив транспорт и насърчава здравословния начин на 
живот, което допълнително подобрява качеството на живот на местните жители. Това се постига, като 

предлага няколко допълващи туристически дейности (например, заведения за хранене, магазини за 
наем и поддръжка и т.н.), продукт за по-голямо туристическо изживяване, възможности да се справят 

със сезонност, ползи за здравето и намаляване на здравните разходи за цялата система. 

Околната среда също има полза от развитието на туризма цикъл благодарение на консервация на 

стари, излезли от употреба железопътни линии и стари трасета за изграждане на нови велосипедни 
маршрути, създаването на мрежа от зелени пътища, както и за намаляване на замърсяването. 

Обезщетения в областта на енергетиката и сферата на здравеопазването също са от решаващо 
значение, както е представено в следната таблица: 

Ползи за околната среда Енергийни ползи Ползи за здравето 

• Намалени емисии на CO2 и 
съответните помощи; 

• намалено замърсяване 
въздуха 

• Намалено шумово 
замърсяване 

• По-малко замърсяване на 
почвата 

• По-добро качество на 
водата 

• икономия на гориво 
• икономии на ресурсите в 

производството на 
автомобили и изграждане 
на инфраструктура 

• Дълъг и здравословен 
живот 

• Подобрено психично 
здраве 

• Подобрено детско здраве в 
сравнение със заседнал 
начин на живот 

• ползи за пътна безопасност 
- намалени произшествия 

• Здравни икономически 
ползи - намалява 
отсъствията 

Всички тези предимства позволяват да се заключи, че велосипедния туризъм трябва да се разглежда 

като движеща сила за местно развитие, който, чрез сътрудничество, е в състояние да донесе 
икономически, социални, екологични и ползи за местните общности. 

За да се определят ползите от развитието на вело и винен туризъм е представен неизчерпателен 
списък на вело и вино туристическите предимства: 

• Вело и винени туристи, както заедно и поотделно, представляват все по-голям и ценен 
туристически пазар, особено за селските райони. Вело и винени туристи ще похарчат най-
малко толкова, колкото в селски район, както и други видове туристи. 

• Вело и винен туризъм е добър в генериране на местната търговия и предлага конкретни 
възможности за бизнеса и услугите в селските райони. Разходите по колоездене туристи може 
да помогне за подкрепа на селските винарни и кръчми, селски магазини, малки по мащаб 
селски атракции и места настаняване. 

• Вело и винен туризъм също предлага възможности за развитие на наем велосипеди и 
организиране на вело почивки в селските райони. 

• Тъй като велотуриститие ще използват местни фирми, има по-голяма вероятност парите, които 
харчат да останат в местната икономика. 

• Bike и винен туризъм е екологично устойчива форма на туризъм с минимално въздействие 
върху околната среда, така и за приемащите общности. 

• Вело и винен туризъм може да помогне за намаляване на прекомерния трафик. 

• Вело и винен туризъм прави по-добро използването на съществуващите, често неизползвани 
ресурси, напр алеи и пътеки, тъй като повечето от производителите на вино, са разположени в 
селските райони.  
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• Вело туризъм може да осигури алтернативно използване на излишни или изоставени ресурси, 
например изоставени железопътни линии. 

• Насърчаването на пристигането на посетители и движението с велосипед може да играе важна 
роля в управлението на посетителите и движението. 

• Вело и винен туризъм може да представи разтоварващ трафик през територия на селото, което 
допълнително ще е от полза както на местните хора и така и на туристите. 

• Вело и винен туризъм и да създаде нови стимули за хората да посещават дадена дестинация и 
може да помогне за привличане на нови видове посетители. 

• Колоездене може да осигури добавена атракции и дейности за посетителите, които ще 
помогнат да се удължи продължителността на престоя и насърчаване на повторни посещения. 

• Насърчаване на вело туризъм може да помогне за насърчаване на ползите от колоездене: 
много хора могат да преоткрият колоездене докато са на почивка или като дейност за отдих, а 
след това може да се насърчават да карат колело по-често и за други цели. 

• Насърчаване на вело и винен туризъм може да помогне за подобряване на условията за 
колоездене за местните хора: ползите от насърчаване на велосипедния туризъм може да 
предостави допълнителна обосновка за инвестиции в инфраструктурата. 

• Вело и винен туризъм подобрява личното здраве, физическа подтготовка и благополучие. 

• Увеличени продажби от типа директно към потребители. 

• Повторно закупуване на вина в бъдеще и повторни посещения в региона, което ще доведе до 
по-голяма лоялност към дестинация. 

 

В маркетинговата комуникация на туристическите продукти се съобщават предимствата на даден 
продукт, а не характеристиките. В този смисъл представените предимства трябва да поставят основата 

за определяне на маркетинговата стратегия на маршрута за колоездене и вино и за дефиниране на 
Уникалното предложение за продажба (USP). 
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6. Идентифициране на любителите на велосипедния и винен 

туризъм 
 

6.1. Туристи на две колела  
 

Различни видове колоездене стимулират различни преживявания. При разработването на 

велосипедния туризъм, е добре да знаете нагласите на различните видове велосипедисти, както и на 
техните нужди и очаквания. Само тогава могат да се предложат задоволителни туристически услуги. 

Както беше отбелязано, туристи на възраст между 40-55 години принадлежат на типичния европейска 
група туристи на колело. В повечето случаи те пътуват в малки групи и обикновено прекарват 3-4 дни 

в пътуване. Втората по големина група се състои от хора на възраст между 20-29 години. Що се отнася 
до двете групи, пътуванията се организират от самите туристи, не се резервират нощувки. 

Велотуристити обикновено харчат най-малко същото количество пари, точно както всеки друг вид 
туристи. Въпреки това, според някои проучвания, те са склонни да харчат повече. Сегментът на 

еднодневната форма на колоездене е по-широк; тя включва повече семейства и групи от млади хора. 
Следователно, колоездене е част от всекидневния живот и дейности на открито още от ранна детска 

възраст. Като цяло се наблюдава здравословният начин на живот. 

Профилът на вело туристите също се определя от вида на велосипедите, с които те осъществяват 

своите вело почивки. Велотуристите са най-вече класифицирани като: 

• Крос-кънтри планински колоездачи (използващи планински XC или изцяло планински 
велосипеди) 

• Пътни велосипедисти (използващи шосейни велосипеди) 

• Туристически велосипедисти (използващи велосипеди за преходи) 

• Колоездачи за планинско спускане (използващи планински велосипеди или free-ride 
велосипеди). 

 

Маркетинговите сегменти на велосипедния туризъм може да се разделят на базата на36: 

• тип колоездач: шосеен колоездач, преходен колоездач, планински колоездач 

• страна на произход: местни туристи, чуждестранни туристи 

• брой участници: индивидуален колоездач или двойка, хомогенна група от колоездачи, големи 
организирани групи, колоездачи рядко практикуващи, един колоездач за няколко дневна 
обиколка с фиксирано настаняване, един колоездач за няколко дни обиколка с промяна на 
настаняване; пътуващ колоездач. 

• икономически профил: колко пари харчат 

• демографски профил: по възрастови групи 

• мотив: отдих, развлечение, посещение на семейството или с приятели, бизнес и образование, 
свързани, транзит 

• организиране на пътуването: туристическа агенция - организирано, без туристическа 
агенция - физическо лице 

• тип настаняване: Хотели, B & Bs, лагери ... 

• степен на образование 

• сезон на пристигане: пролет, лято, есен 

• транспортни средства: автомобил, ван, кемпер, автобус, влак, самолет, велосипед. 

 
36 How to develop cycle tourism, Josip Rotar, 2012 
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Велосипедистите са потенциални клиенти, които могат да донесат пари за местната общност. Въпреки 

това, трябва да се разгледат и някои други техни характеристики: 

• Средно, велосипедисти са високо образовани и с добро благосъстояние; 

• Обикновено велосипедисти пътуват в групи от приятели или членове на семейството; 

• Те се интересуват от местните забележителности и това, което откроява определен район, 
(исторически места, музеи, характерни магазини, винарски изби, ферми, художествени 
галерии, ресторанти, природни особености и възможности на други дейности за свободното 
време); 

• Велосипедистите са и потребители. Много велосипедисти носят със себе си по-малко 
оборудване, колкото е възможно и предпочитат да останат в хотели или общежития, и се 
хранят в ресторанти по маршрута; 

• Дори и тези колоездачи, които носят почти цялото оборудване за къмпинг и готвене, от време 
на време трябва да спрат, за да попълнят запасите си37; 

• Много велосипедисти се включват към организирани вело обиколки, т.е. те се присъединят към 
група, организирана от туристическа агенция или компания. В по-дълги европейски турнета, 
например по брега на Средиземно море или река Дунав, които се състоят от няколко дни на 
колоездене, един колоездач може да изхарчи дори повече от 1000 евро, в зависимост от 
настаняването и храната, които са включени; 

• Велосипедистите са добре дошли като гости и поради факта, че не оставят видими отрицателни 
въздействия. За разлика от моторните превозни средства, те влизат в застроената площ по вело 
алеи, не се увеличава трафика допълнително, не заемат ограничените места за паркиране, не 
се носят на инфраструктурата, да предизвика нито шум, нито замърсяване. 

• Показване на интерес към историческото, природно и културно наследство, те са особено 
заинтересовани от запазване на характера на местната общност. По този начин те правят 
индиректен принос за опазване на тези особености, тъй като те са готови да плащат за 
разглеждане на забележителности, закупуване на сувенири и т.н. Колкото по-добре се опазват 
културните и природни забележителности на общността, толкова по-висока е вероятността 
вело туриста да ги посети. 

Вело туристите избират своите възможни дестинации въз основава на три общи характеристики: 

• Просто колоездене, включително и продължителността, нивото на трудност, както и вида на 
маршрута. 

• Поддръжка и услуги по трасето, като например наличието на добри карти, настаняване и 
възможност за хранене. 

• Забележителностите в близост и самите характеристики на дестинацията. 

 

 

6.2. Любители на винени турове 
 

Любителите на винени турове могат да бъдат обобщени в две категории: специализирани и 

неспециализирани туристи. Основна мотивация за специализираните туристи за пътуване е да посетят 
винарна или да отидат на някакво събитие, което е определено вино, ориентирани. 

Неспециализираните, от друга страна, са по-мотивирани от други атракции и събития, и междудругото 
могат да посетяте винарна или друго събитие свързано с вино, докато са в региона. 

С цел по-специфично идентифициране, Mintel цитира 2014 документ на Университета Грифит в 
Австралия, който категоризира винените туристи в четири различни категории: любителите на виното 

(познават добре виното; 15% от всички винени туристи), интересуващи се от вино (наслаждават се на 
виното, но не се интересуват задълбочено; 55% от всички винени туристи), любопитни за вино 

 
37http://www.eubike.bike/assets/eubike-background-analysis-report-.pdf 
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(доволни от основни познания за виното и обича да прави други неща по време на ваканция, 17% от 

всички винени туристи) и вино незаинтересовани (12% от всички винени туристи)38, 

Винен туризъм се развива, но е важно да се отбележи, че не всеки, който спира в даден регион търси 

едно и също. Това ще бъде от полза за винарни, за да имат различни оферти за различните туристи, ако 
изобщо това е възможно. 

Въз основа на данните на GWC, наличието на национални клиенти и на чуждестранните клиенти е 
преобладаващо. Местните хора играят малка роля в профила на винените туристи. 

 

Същият доклад се посочва, че е налице ясно преобладаване на клиентите от мъжки пол, както и че 
повечето от посетителите са между 36-55 години. 

Налице е нова тенденция във винения туризъм и това е възходът на т.нар. милениали. 

Милениалите, дефинирани като хора, родени между началото на 1980 г. и 2000 г. (или на възраст между 
20 и 35 днес), се очертават поколението, което консумира повече вино, отколкото всеки друг през 2015 
г., според Fortune39, 42% от общия брой пият и средно по 3,1 чаши вино. За сравнение, поколението X 
(родените между 1965 и 1980) са по-въздържани, консумиращи едва 20%, докато от по-старите т.нар. 
„бумъри” (родените между 1946 и 1964) пият 30%. Като следващата голяма потребителска група, 
милениалите са известни като хората, които "могат да променят всичко"; технологично грамотни, 
екологично ангажирани, със силна жажда за знания и необходимост да споделят информация в групи 
за споделяне, милениалите са проницателна група потребители, които не се интересуват толкова от 
марки, колкото от цялостно изживяване. 

Във връхната точка на развитие на технологиите, милениалите прекарват значителна част от времето 
си онлайн, където има изобилие от сайтове и приложения, посветени на виното, насочени към 
подпомагане стремежа милениалите "за знания, като например онлайн списание вино VinePair 
приложенията, моблилни приложения и Vivino, който дава възможност на потребителите да научат за 
специфични вина, както и онлайн магазини за продажба вино като Naked wines и бутиков онлайн 
магазин за вино Wine Atelier. Блоговете са чудесен източник на информация за начинаещи вино 
туристи и използването на влиятелни личности е важен начин за привличане на милениалите, които 
използват интернет широко като инструмент за планиране в повечето аспекти на живота си. 

От финансова гледна точка бюджети обикновено са ограничени и милениалите внимават за това, което 
купуват; 79% от обикновенния милениал любител на вино, закупува вино в ценовия диапазон от US $ 
10-15, и прави своя избор на базата на стойностни вина от реномирани региони. Въпреки това, интерес 
на милениалите към вино се простира извън бутилката и проучване сред пиещите вино милениали 
през 2015 г., извършени от Wine Opinions установява, че 43% са посетили четири или повече винарни 
за дегустация в последните 12 месеца. 

 
38https://www.aaaa.org/wp-content/uploads/2017/04/Global-Mintel-Wine-tourism-2017-03.pdf 
39https://fortune.com/2019/06/29/millennials-wine-boomers/ 
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6.3.  Как да идентифицираме любителите на винен и велосипеден туризъм 
 

При разработването на маркетингова стратегия за туристически дестинации, има две възможности за 

това как да се справим с определянето на ключови пазари: 

• Проучване на туристите в детайли и избиране на тези сегменти, които най-лесно могат да бъдат 
привлечени;  

• Използване на характеристиките наа дестинацията, за да разберете кой сегмент съответства на 
избрания тип. 

За да се определят основните туристически пазари, трябва да се извърши анализ на пазара. Анализа на 

пазара трябва да идентифицира и анализира следните фактори и влияния: 

a) Тенденции на туризма в региона (източници: анализ на туристически данни, туристически 
изследвания, посетители и доставчици на услуги); 

b) SWOT анализ; 

c) Вело и винен туризъм и предлагане на пакети; 

d) Туристически атракции - преглед и идентификация със специален фокус върху винарни, 
винени магазини и производители на вино; 

e) Достъпност и преглед на инфраструктурата; 

f) Преглед на свързани с туризма съоръжения; 

g) Преглед на туристически дейности и услуги; 

h) Целеви и генериращи пазари; 

i) Преглед на маркетинговите дейности. 

 

След извършване на анализ на пазара, трябва да се извърши SWOT анализ, и въз основа на резултатите 

от анализа трябва да се направи подбор на ключови пазари и ключови целеви групи. 
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7. Състояние на туризма, свързан с велосипеди и вина в 

трансграничните региони 
 

Разработката Туристически маршрути като средство за трансгранична интеграция (Stoffelen, 2018 
г.)40, вело пътека Vennbahn (бивша железопътна линия) между Германия, Белгия и Люксембург, показва, 
че влиянието на маршрутите върху трансграничната интеграция зависи от силата на пътеката като 
туристически продукт, нейната трансгранична институционализация и географията и мащаба на 
пътеката и съответните дестинации. Туристическите пътеки биха могли да допринесат за 
трансграничната интеграция, което да доведе до значителни средства, изразходвани за такива проекти 
в програмите на INTERREG. Въпреки това преградите, свързани с границите, остават стабилни дори за 
туристически проекти, които са най-добрите практики за трансгранично сътрудничество. Като такъв 
съществува нереализиран потенциал на туристическите пътеки в приноса им за трансграничната 
комуникация и социалното сближаване в много европейски гранични граници. 

В Европа те варират от множество индивидуални проекти най-вече в селските райони и природни 
базирани дестинации за екстра-регионално мрежи като велосипедна мрежа от маршрути Равел във 
Валония (Белгия) или на Националната вело мрежа във Великобритания. Също така, на 
общоевропейско равнище колоездачните пътеки са станали инструменти за Европейския регион 
изграждане, регионален маркетинг и повишаване на информираността за устойчиви транспортни 
преходи. Например, мрежата EuroVelo, координирана от Европейската федерация на велосипедистите 
(ECF), съчетава тези цели в една платформа, която в момента включва 15 междуселищни пътища с обща 
дължина от 45.000 км (ECF, 2017 г.). 

Предимствата на развиващите се туристически пътеки из административните граници са 
многобройни. Туризмът като цяло се оформя като един от "по-лесен" начин за установяване на 
трансгранични контакти. Освен това туристическите пътеки биха могли да използват съществуващата 
инфраструктура и изоставените железопътни коловози за развитие на маршрути, да се присъединят 
към местните заинтересовани страни в споделен трансграничен проект и да доведат до повишена 
трансгранична мобилност не само на туристи, но и на местни жители. 

Следвайки тези предполагаеми синергетични въздействия, които излизат извън ползата само от 
туристическата индустрия, пешеходните и велосипедни маршрути получават поразително висок дял 
от средствата, изразходвани за туризъм в схемата за съфинансиране на INTERREG. Изчисление, 
използващо списъците на бенефициенти по 53 от 55 програми на INTERREG IV-програма в цяла Европа, 
показва, че тематични пътеки и пешеходни и велосипедни маршрути в комбинация са получили над 
35% от средствата, изразходвани за туризъм между 2007 и 2013 г., общо около 370 милиона евро. 

Като цяло трансграничните проекти имат за цел да преодолеят бариерите пред развитието чрез 
създаване на взаимно разбиране и познаване между общностите и организациите в пограничните 
райони. Тези проекти се основават на предполагаемото търсене на туристически продукти, свързани 
с границата. Самите гранични линии могат да функционират пряко като обект на внимание от страна 
на туристите или косвено поради контрастиращите национални законодателства и географски 
периферно местоположение, което доведе до уникални природни и културни особености. 

Трудно е емпирично да се измери влиянието на тези проекти върху повишаването на ефективността 
на велосипедния и винен туризъм. Очевидно е обаче, че в синхрон с други туристически предложения 
в Европа, тя е една от ключовите движещи сили за постоянното повишаване на показателите за 
туристическа ефективност в ЕС, както вече бяхме свидетели в главата, посветена на фактите и цифрите 
на велосипедния туризъм. 

Някои от най-известните трансгранични велосипедни и винени региони и маршрути в ЕС, са обобщени 
в следващата глава, за добри практики в ЕС.  

 
40 Tourism trails as tools for cross-border integration, Arie Stoffelen, 2018 
https://ideas.repec.org/a/eee/anture/v73y2018icp91-102.html 
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8. Примери за добри практики в ЕС 
 

8.1. Маршрути Eurovelo  
 

 
 

Уебсайтове: 
https://eurovelo.com 
http://www.eurovelo.org 

описание Европейската федерация на велосипедисти (ECF) координира развитието на мрежа 
от висококачествени колоездачни маршрути, които свързват целия континент. 
Маршрутите могат да бъдат използвани от туристи на дълги разстояния, както и 
от местните хора, които правят ежедневни пътувания. EuroVelo понастоящем се 
състои от 16 маршрути и е предвидено, че мрежата ще бъде значително по-
пълна до 2020. 
EuroVelo е поставил цели като: 
o насърчаване на икономически, екологично и социално устойчиво 

пътуване; 
o подобряване на качеството на EuroVelo маршрути във всички участващи 

европейски страни; 
o насърчаване на стандартното означаване на EuroVelo маршрути в 

съответствие с публикуваните стандарти; 
o предоставяне в цяла Европа на информация за EuroVelo маршрути и 

национални велосипедни маршрути; 
o подпомага развитието на националните координационни центрове за 

EuroVelo маршрут и национални пътища; и 
o засилва обмена на опит и най-добри практики между европейските 

държави и региони, стимулиращи стратегии с високо качество за 
велосипедисти и инфраструктура. 

За всички велосипедни маршрути на ниво ЕС е желателно да бъдат свързани 
поне отчасти с маршрутите на EuroVelo, тъй като тези маршрути създават голям 
приток на велосипедисти във всички обхванати региони. Общата мрежа е дълга 
над 70 000 км 

Целеви региони Европа, включително ЕС и други страни извън ЕС 

Основен фокус Колоездене; Виното е в частичен фокус върху EuroVelo 6, 9 и 13 маршрута. 

дейности Колоездене 
Екскурзии 
религия 

приключение 
Култура и История 
Wellness & Spa 

природа 
Гастрономия (вкл. Вино) 

Публично-

частното 

сътрудничество 

EuroVelo е силно подкрепяна от ЕС. Отделно от това, има три вида органи, 
участващи в организацията на EuroVelo: Европейска федерация по Колоездене, 
Национални Eurovelo координационни центрове и координатори (които 
включват национални органи и сдружения на гражданското общество) и 
Eurovelo Партньори по проекта 

маркетинг Собствен уеб сайт 
Мрежи от социални 
медии 

Онлайн портали и 
Списания 

туристически изложения 

Value Chain Всички национални, регионални и местни доставчици на услуги 

инфраструктура Дали не са пряко подпомагане на развитието на инфраструктурата, но 
стимулира развитието на стратегии за висококачествени цикъл и 
инфраструктура. Това обикновено се осъществява от институциите на 
национално ниво 
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USP "Открийте Европа с велосипед!" 

8.2. TransDinarica 
 

 
 

Уеб сайт: 
http://www.transdinarica.com 

описание • Сайта е все още в развитие, така че е налична ограничена информация. 
TransDinarica понастоящем свързва Словения, Хърватия и Босна и 
Херцеговина, и на плана е в крайна сметка да обхване Черна гора, Албания, 
Косово, Сърбия и Македония. Вдъхновен от Туристическа пътека Виа 
Dinarica, това ще даде възможност на велосипедистите да пътуват във 
всички осем държави по поречието Динарските Алпи и Шар планина. 
Пътеката остава изключен най-утъпкания път и велосипедисти пътуват над 
предизвикателни чакълести пътища и планини. Новият маршрут отнема 
велосипедистите чрез сайтове на ЮНЕСКО, села и национални паркове. 

• Идеята е, че те ще се вози от 50 до 60 km на ден по черни пътища и 
единични трасета, изкачвайки 1500 метра надморска височина всеки ден. 
Колоездене в това темпо на ден, всяка страна може да бъде завършена в 
седем до десет дни, и велосипедисти могат да изберат да се покрият част 
или целия маршрут, тъй като има много възможности, които съществуват. 

• Идеята за TransDinarica е замислена от група приятели от Словения, 
Хърватия и Босна и Херцеговина, всеки от които има своя собствена 
компания за приключенски туризъм. На този етап, екскурзии с багаж 
трансфери могат да бъдат организирани, както и подробности за контакти 
за всяка страна са на разположение. 

Целеви региони Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания, Косово, Norht 
Македония, Сърбия 

Основен фокус Колоездене. 
Планинско колоездене велосипедисти. 

дейности Колоездене 
Екскурзии 

приключение природа 

Публично-

частното 

сътрудничество 

• Основан от 3 външни приключенски агенции  
• сътрудничество с Съвет за регионално сътрудничество 
• Не се поддържа официално от държавни институции или проекти, 

финансирани от 
маркетинг Собствен уеб сайт 

Мрежи от социални 
медии 

Онлайн портали и 
Списания 

туристически изложения 

Value Chain Колоездачна обиколка агенции 

инфраструктура Не интервенции, като се използват вече създадените туристическа пътека Via 
Dinarica като споделена платформа туризъм 

USP "А мястото, където си планинско колоездене приключение започва" 
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8.3. Adria Bike 
 

 
 

Уеб сайт: 
https://www.adriabike.eu/ 

описание AdriaBike е проект финансиран от ЕС, INTERBIKE, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество между Словения и Италия 2007-2013. 
Основната цел на проекта е да се разработи мрежа за колоездене в граничния 
район придружени от инфраструктура и интермодална мрежа. Дейностите 
включват: разработване на проект за основен колоездене на писта с връзки 
към местните пътища и интермодални мрежи, които позволяват да се пътува 
без прекъсване от Равена до Кранска гора, изготвяне на проучване с 
предложение за единна система за идентификация на склонове, изграждането 
на единични липсващи раздели от пистите, изготвяне на база данни и цифрова 
инфраструктура за географската система компютъра, реализацията на уеб сайт, 
изготвяне на наръчник колоездене на четири езика с карта и популяризиране 
на проекта в публично. Проектът има продължителност от четири години (от 
януари 2010 г.-декември 2013 г.), и се реализира в областите Емилия-Романя, 

Целеви региони Италия, Словения 

Основен фокус Колоездене 

дейности Колоездене 
Самостоятелно 
екскурзии 

приключение природа 

Публично-

частното 

сътрудничество 

Разработено в сътрудничество с общините от областите Емилия-Романя, Венето 
и Фриули Венеция Джулия от италианска страна в статистическите райони 
Обално-краска, Горишка в страната на Горенска словенски, с финансовата 
подкрепа на ЕС за трансгранично сътрудничество. 

маркетинг Собствен уеб сайт Образователни 
пътувания 

туристически изложения 

Value Chain Местни туристически организации; доставчици на транспортни услуги; 

инфраструктура безплатен автобус Връзката на велосипеди introduced-. 
Подобряване на пътната инфраструктурна мрежа - изграждане на единични 
липсващи раздели от пистите, изготвяне на база данни и цифрова 
инфраструктура за географската система компютъра. 

USP "Да инвестираме в нашето бъдеще" 
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8.4. Вело пътека Бърно - Виена 
 

 

Уеб сайт: 
https://www.brnoviden.cz/ 

описание Вело пътека Бърно-Виена свързва два централни европейски града. Вело 
пътеката минава през два региона - Южна Моравия в Чешката република и 
Виена в Австрия. Двата съседни региона са известни със своите вина, лозови 
масиви и винената култура. Броят на атрактивни туристически дестинации, 
включително областта на ЮНЕСКО Леднице-Валтице и равен терен го прави 
идеално място за туризъм цикъл прави. 
Вело пътеката е изградена като отделна пътека или минава през тихи пътища. 
Благодарение на мекия климат пътеката може да се използва почти през всеки 
сезони. По пътя в Южна Моравия ще се сблъскате с 20 уникални точки за 
почивка с маршрутни карти. 
Маршрутът е част от EuroVelo 9 и е напълно обозначени със знаци през Южна 
Моравия с EuroVelo лого и се радва на добра инфраструктурата за колоездене 
на Бърно-Виена маршрут от Бърно до Nový Přerov. От там той използва 
реконструиран бивш военен път чак до романтичните Микулов предпланини и 
хълмове PLA Pálava. 

Целеви региони Чехия, Австрия 

Основен фокус Колоездене; вино 

дейности Колоездене 
Самостоятелно 
екскурзии 
Култура и История 

приключение 
Дегустация на вино 
Wellness & Spa 

природа 
гастрономия 

Публично-

частното 

сътрудничество 

Първоначално 17, който в момента 23 членове на Сдружението на общините 
Cycle пътека Бърно-Виена са се присъединили към силите си в изграждането на 
сигурна и добре оборудвана пътека, свързваща столицата на Южна Моравия 
целия път до границата с Австрия, а проектът бе подкрепен от ЕС. 

маркетинг Собствен уеб сайт 
Мрежи от социални 
медии 

Онлайн портали и 
Списания 

туристически изложения 
Бюлетини 

Value Chain Местни туристически организации; доставчици на транспортни 
услуги;Настаняване; Ресторанти; къмпинги 

инфраструктура 20 почивка точки с маршрутни карти, включени. Указателни табели за 
маршрутите извършват в обхвата на проекта. 

USP "Движеща сила на прав път, пълен с дейности" 
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8.5. Словения - Колоездене сред лозя 
 

 
 

Уеб сайт: 
https://www.slovenia.info/en/stories/cycling-

among-vineyards 

описание Тази оферта за колоездене и вино, рекламирана във всички рекламни 
материали на Националния туристически съвет на Словения, обхваща всички 
велосипедни и винени турове в Словения, като насърчава общо 13 
велосипедни и винени маршрута. Тя се фокусира ясно върху свързването на 
колоезденето и любовта към виното, като предлага предложения за дейности 
през три сезона (без зимата). Той обобщава предложението в изречение: 
„Карай на колело и разваляй вкусовите си рецептори по винено-
туристическите пътища и пътеки“. 
Всички градове по маршрута отговарят на строгите международни и още по-
строги словенски стандарти за зелено сертифициране, но маршрутите 
преминават и през всички словенски винарски региони, карат колоездачи до 
семейни бутикови хотели и използват предимно тихи селски пътища и 
велосипеди, само пътеки. 
Всяка от дестинациите по маршрута е сертифицирана под марката Slovenia 
Green, която е призната от Глобалния съвет за устойчив туризъм. Кандидатите 
се оценяват по критерии като автентичност, разкрасяване, устойчиво 
управление на ресурсите, опазване на природата и участие на общността. 
Дестинациите също трябва да бъдат лидери в устойчивото планиране и 
развитието на туризма. В момента има 48 сертифицирани дестинации в 
Словения. 

Целеви региони Словения 

Основен фокус Колоездене; Вино; Електрически велосипеди 

дейности Колоездене 
Самостоятелно 
екскурзии 
Култура и История 
Събития и Фестивали 

приключение 
Дегустация на вино 
религия 
Wellness & Spa 

природа 
гастрономия 
Екскурзии 

Публично-

частното 

сътрудничество 

Изграден от националните, регионалните и местните власти в Словения, и 
включва местни доставчици на услуги. Индивидуални проекти са били 
финансирани чрез различни програми на ЕС. 

маркетинг Собствен уеб сайт 
Мрежи от социални 
медии 
Публичните Retions 

Онлайн портали и 
Списания 
платен Промоция 

туристически изложения 
Бюлетини 

Value Chain Всички национални, регионални и местни доставчици на услуги 

инфраструктура Различни инфраструктурни проекти, изпълнявани от националните, 
регионалните и местните власти. 

USP "Една обиколка за тялото и душата" 
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8.6.  CBC Bike Проект: Печ-Осиек-Антуновац-Ивановац 

 

Уеб сайт: 
http://www.cross-border-bike-project.hr/ 

описание Проектът е реализиран с финансовата помощ на Европейския съюз и включва 
местни общини Печ (Унгария), Осиек, Антуновац и Ивановац (Хърватска). 
Проектът има за цел устойчиво управление и опазване на околната среда на 
региона чрез модернизиране на съществуваща мрежа от колоездене чрез 
развитие и изграждане на по-къс „капилярен” маршрут от хърватска страна, 
който свързва селата Ивановац и Антюновац със съществуващия велосипеден 
маршрут в град Осиек. Бяха поставени два тематични маршрута. Едно от село 
Антуновац, водещо към образователна пътека, посветена на наблюдаване на 
птици „Falco cherrung” в първоначалния му обитател по нивите. Друг тематичен 
маршрут води до историческа крепост от "Корогйвар" от 13 век с валута, 
природна среда и съществуващо езерце за рибари. 
Основният резултат от проекта беше да се създаде нов туристически продукт, 
да се създаде безопасен колоездачен маршрут в посока север-юг по маршрута 
Печ-Ешек-Антуновац-Ивановац, да се завърши велосипедното трасе за 
излитане от Печ и да получи лиценз на зеления път обозначение до 
хърватската граница. Antunovac и Ivanovac бяха свързани към значителните 
колоездачни мрежи, беше формулиран съвсем нов обучителен пакет и беше 
направена карта за виртуален цикъл. 

Целеви региони Хърватия, Унгария 

Основен фокус Колоездене 

дейности Колоездене 
Самостоятелно 
екскурзии 

приключение 
Култура и История 

природа 
гастрономия 

Публично-

частното 

сътрудничество 

Четири общини - Печ (Унгария), Осиек, Antunovac и Ivanovac (Хърватия) - 
подкрепени от съфинансиране от ЕС. 

маркетинг Собствен уеб сайт 
Мрежи от социални 
медии 
Печатни материали 

Онлайн портали и 
Списания 

Срещи - Фестивали 

Верига на 

стойността 

Всички местни доставчици на услуги 

инфраструктура Трафик сигнализация и признаци разработени; Road работи за употреба 
мотоциклети; цикъл паркоместа и пейки; Изграждане на места за почивка. 

USP насърчава Не USP. 
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8.7.  Испания - Вело и винени турове 
 

 
 

Уеб сайт: 
https://www.bikespain.com/cycling-tourism-

bike-wine-tours/ 

описание Bike Spain Tours е туристическа агенция, която предлага качествени 
велосипедни турове на любителите на колоезденето от всякакъв тип, те 
предлагат редица винени селски велосипедни турове в някои от най-
забележителните винени региони на Испания. Bike Spain Tours съобщават за 
обиколките като идеалния начин да педалирате пътя си спокойно през лозята, 
преди да се спрете на някои от най-добрите винарни за дегустация на местния 
сорт грозде. 
Испания има много региони, известни със своите вина - Ла Риоха, Каталония, 
Андалусия и Ла Манча - всички те се рекламират в офертата на агенцията. 
Те предлагат седем обиколки с велосипеди и вино, като цената им варира от € 
390 до 4650 €. 
Туристическа агенция е една от малкото официални туроператори за 
колоезденето La Vuelta a España. 

Целеви региони Испания 

Основен фокус Колоездене, вино, E-велосипеди 

дейности Колоездене 
Самостоятелно 
екскурзии 
обиколки 

приключение 
Дегустация на вино 
 

природа 
гастрономия 
 

Публично-

частното 

сътрудничество 

Дейностите не са пряко подкрепени от публични институции, е изцяло частна 
действие. 

маркетинг Собствен уеб сайт 
Мрежи от социални 
медии 

Онлайн портали и 
Списания 

Бюлетини 
платен Промоция 

Верига на 

стойността 

Жилищни сгради, Туристически агенции, ресторанти, винарни, Колела 
обслужване и ремонт на доставчици 

инфраструктура Не инфраструктура, разработена от Bike Испания Tours, но те насърчават 
отлична инфраструктура вече са в сила. 

USP "Разкрийте природна красота и уникални места" 
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9. Предпоставки за развитие на трансгранични маршрути 

Колело и Вино 
 

В развитието на велосипедния и винен туризъм инфраструктурата е основата за привличане на 
туристи. Можем да имаме изключително добри туристически водачи и най-развитите маркетингови и 

стратегически документи, но ако няма инфраструктура, за да може велосипедистите да могат да карат 
безопасно, може също така да нямаме нищо. 

Най-добрият начин за популяризиране на велосипеден маршрут е да се уверите, че е налице 
подходяща инфраструктура. Ако колоездачите се чувстват добре по маршрута и не изпитват 

забележими проблеми, репутацията на пътеката ще се разпространи бързо. Йосип Ротар редактира 
документа, в който се казва, че „добре планираната, качествено направена и редовно и внимателно 

поддържана колоездачна инфраструктура дава важен принос за безопасността и комфорта на 
велосипедистите. На практика изборът на най-добрия начин за регулиране на движението на 

велосипеди не е лесна задача. Общото правило трябва да бъде: по-добре без инфраструктура, 
отколкото неподходяща и опасна инфраструктура “. 

Ротар продължава, че в страните, където колоезденето като туристически продукт е започнало да се 
развива, по-голямата част от предоставяните услуги зависят от любителската или клубната инициатива. 

Основните недостатъци на туристическото колоездене в такива страни са: 

• Непълни мрежи от велосипедни връзки; 

• Непълна допълнителна инфраструктура за колоездене (зони за почивка); 

• Непълна съпътстваща нетрафична инфраструктура (сервизи за ремонт, безопасно съхранение 
на велосипеди, наемане на велосипеди) 

• Няма интеграция между местните общности и националните власти за осигуряване на 
съвместно финансиране на велосипедна инфраструктура; 

• Липса на сътрудничество между ключови доставчици на велосипедни и кетъринг-туристически 
услуги; 

• Доставчиците на други транспортни средства (влак, самолет, автобус) не проявяват достатъчен 
интерес да адаптират услугите си към спецификата на велосипедния турист; 

• Няма записи на туристически велосипеди, които да позволят анализ на развитието и 
подобряване на обслужването. 

 

За развитите страни създаването на обща и туристическа основна инфраструктура е неизбежно да 
предлагат услуги със същото качество, както се изисква от по-платежоспособната им аудитория, 

според тенденциите в търговията, при по-голяма и по-голяма безопасност. Усилията са необходими за 
постигане на абсолютното удобство. Целта е да се даде възможност на хората да слязат от пътеката на 

живота и да избягат от гъстите градове, за да се насладят на красотата на природата и да задоволят 
нуждите си от всякакъв вид. 

Анализирайки всякакви туристически продукти, доставката се състои от набор от следните елементи: 
атракция, инфраструктура, обслужване, хигиена, гостоприемство и безопасност. 

Атракция Атрактивността е основната мотивация, която туристът иска да изпита. В 
колоездачния туризъм, опознаване на природните, исторически, културни / 
художествени ценности; използване на определени услуги; или просто радостта 
от свободата, природата и придвижването може да бъде тази атрактивна сила. 
При велотуризма, продуктите рядко могат да бъдат фиксирани, тъй като за 
колоездач турист самият път се счита за преживяване. Комбинацията от 
колоездене и дегустация на вино може да се окаже значителна атрактивна сила 
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Инфраструктура Като се има предвид фактът, че продуктът на велосипедния туризъм е 
пространствен, е необходимо да се обърне голямо внимание на хардуерната и 
софтуерната инфраструктурна област. В случай на велосипедни и винени 
маршрути, не е необходимо пътищата да бъдат павирани, но те трябва да 
осигуряват безопасност и достъпност през целия сезон. 

Обслужване Настаняване, хотелиерство, информационни центрове, велосипеди под наем и 
услуги за превозни средства принадлежат към този бранш. Велосипедистите 
имат специални изисквания към настаняването и храната. 

Гостоприемство Наличието на основна чистота и подреденост, която е строго регулирана във 
всички части на Европа. Освен хигиената на настаняване, винарни и ресторанти, 
от съществено значение са и хигиената на персонала и чистите населени места. 

Безопасност На пазара за велотуризъм гостоприемството може да бъде измерено по-скоро 
дали туристите се чувстват (физически и емоционално) в безопасност на 
посетеното място, или не. Ето защо безопасните условия на движение и 
безопасното съхранение на велосипеди е задължително да се осигурят от места 
за настаняване и доставчици на услуги. 

 

Ясно е, че предлагането на вело и винен туризъм, както в случая с всички други сфери на туризма, 
трябва да се изгради от повече елементи. От качеството на пътищата, чрез информационни табла, 

места за почивка и обслужване, до настаняване и осигуряване на храна, всички нужди на туриста 
трябва да бъдат удовлетворени. 

В правилата на CROW, Нидерландия установява пет основни условия за това каква трябва да бъде 
велосипедната инфраструктура: 

• безопасна (смесване с бавен трафик или на специални, добре проектирани 

повърхности), 

• директна (привеждане на велосипедисти до местоназначението им по най-бавния и 

бърз път), 

• свързана (непрекъсната мрежа), 

• удобна (гладки повърхности, изправени бордюри и рампи, без препятствия ...), 

• атрактивна (поемане на велосипедисти край забележителности, алеи, вода, пейки ...). 

 

Безопасността е основна грижа за велосипедисти, и е най-голяма пречка за увеличаване на 
използването на велосипед. 

В Словения са разработени набор от стандарти за вело дестинации. Една област, която желае да се 
представи като дестинация за колоездене трябва да отговаря на следните критерии41: 

• Вело информационен пункт; 

• Настаняване с удобства за велосипедисти (вело хотел, вело лагер, туристическа ферма); 

• Най-малко три маркирани велосипедни маршрути; 

• Карта или панорамна карта на велосипедни маршрути и пътеки; 

• Обучени вело водачи; 

• Велосипеди под наем; 

• Ремонт на велосипеди. 

 

 

 

 
41 How to develop cycle tourism, Josip Rotar, 2012 
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За да е привлекателна за вело и винени туристи една дестинация зависи от:  

• Качеството на велосипедна инфраструктура: велосипедисти приятелски пътища и пътеки, 
подходящи знаци, достъп до живописни пътеки и природни местности, културни и исторически 
обекти;  

• Качеството на вино, храна и настаняване, както и достъпни допълнителни услуги,;  

• Допълнителни разпоредби на високо качество: подходящи и интересни тематични пътеки 
налични, богат избор от други спортни програми, различни фестивали, исторически и културни 
забележителности;  

• Промоционални и презентационни материали с високо качество: информация на 
разположение онлайн, съответните карти цикъл;  

• Отлично и разнообразна природна среда: чиста околна среда, панорамна гледка, чувство на 
върха на организацията и безопасността.  

• Организирани ръководства на разположение. 

 

Най-често срещаната причина за винарски изби не са въвлечени в винен туризъм е липсата на 
инфраструктура да бъде домакин на винени турове, и това би довело до прекъсване на 

съществуващите бизнес операции, недостатъчни икономически ползи, липса на знания за винени 
пътеки, или липса на доставки да се справи с възможно търсенето42, 

 

  

 
42 Global Wine Tourism: Research, Management and Marketing; Carlsen & Charters, 2006 
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10. Разработване план за вело и винен туризъм за 

трансграничния регион 
 

Независимо от тяхната възраст и социално положение, колоезденето е дейност, която се предпочита 
от все по-голям брой хора. Това е форма на мек туризъм, който води до много положителни резултати: 

той е екологично чист, популяризира здравословния начин на живот и използва евтинисредства за 
транспорт. Развитие на колоезденето и винен туризъм продукт изисква добра организация, стимул, 

внимателно планиран за пускане на пазара и мониторинг на резултатите. Все по-голям брой местни и 
чуждестранни туристи се включите за активна почивка, което води до увеличаване на търсенето на 

програми, свързани с колоезденето. Въпреки красивите пейзажи и спиращи дъха гледки могат да 
служат като допълнителна стойност за различни видове велосипедисти, това не е достатъчно за 

осигуряване на завършен туристически сам опит. 

Предоставяне на качествени туристически услуги за велосипедисти е възможност за постигане на 

конкурентоспособност в международен план в туристическия пазар. Страни, в които велосипедния 
туризъм по-малко развити може да разчита на примери за добри практики и решения в развитието на 

велосипедния туризъм от Германия, Австрия, Канада, Австралия и Великобритания. В Дания, 
Финландия, Холандия, Германия и в Швейцария, изграждане на велосипедни мрежи се оказа по-голям 

потенциал за растеж на велосипеда като туристически продукт43, 

Както се вижда по-рано, свързващ вело и вино туризъм исканията на някои особености, които трябва 

да бъдат взети под внимание при планирането на туристически услуги: 

• Планиране на колоезденето мрежата, отнасящо велосипедна инфраструктура, броят на 
веломаршрути, поддръжка, безопасност, съответните знаци ...; 

• Представяне на мотоциклети и вино маршрут (уеб страници, брошури, карти, пътеводители); 

• Съответните допълнителни услуги (ремонт на велосипеди, велосипеди и отдаване под наем, 
информационни пунктове, места за почивка);  

• Местата за настаняване, приспособени за велосипедисти; 

• Организатори на обиколки с велосипеди и винени турове; 

• Атрактивни допълнителни услуги (уелнес, културни събития); 

• Специална туристическа колоездачни събития (състезания цикъл) и винени събития 
(фестивали, срещи, дегустации); 

• Организатори на образованието и обучението; 

• А съответен орган, за да се гарантира, изпълнение и мониторинг на стандартизация. 

 

Какви са предимствата на развиващите мотоциклети и вино като туристически продукт?  

• С предлагането на атрактивни услуги, каране на велосипед като допълнителна дейност може 
да привлече много търсене в един кратък период от време, като по този начин дава 
възможност на допълнителни за да се разработят: хранително-вкусовия сектор, места за 
настаняване, обслужване и информация промишленост;  

• Велосипедният туризъм екологична форма на туризъм с минимално въздействие върху 
околната среда и местната общност;  

• Bike и винен туризъм насърчаване и развитие могат да се възползват от съществуващите, но 
най-вече неизползвана инфраструктура, като например странични и страни на пътища, жп 
линии и неизползвани. 

 
43 How to develop cycle tourism, Josip Rotar, 2012 
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• Развитие на мотоциклети и винен туризъм стимулира нови инвестиции в разнообразна 
инфраструктура, включително и велосипедна инфраструктура и би донесло значителни ползи 
за местните общности;  

• Bike и винен туризъм и насърчават ежедневно каране на велосипед; 

• И двете цикъл и винен туризъм се наблюдава забележителен растеж, поради което 
представлява ценен пазар - двата туристически групи се класират в категорията на над 
средните потребители. 

 

Ние предлагаме следното като ключови приоритети за развитие и насърчаване на трансграничния 
вело и винен туризъм продукт: 

• развитие на инфраструктура от безопасни, удобни и атрактивни велосипедни маршрути за 
колоездене за деня / почивката, базираните в центъра кратки почивки и ваканционните 
празници с акцент върху трасета без движение и кръгови маршрути; 

• по-безопасен и по-лесен достъп до велосипеди до, около и извън градовете; 

• съгласувано и видимо подписване на маршрута, без което колоездачите ще загубят трасето; 

• карти и информация за по-добро качество на цикъла и маршрутите на виното; 

• винарни, по-подходящи за колоездачи - развитие на по-благоприятна за колоездача култура в 
туристическата индустрия; 

• подобрени условия за превоз на велосипеди с обществен транспорт и насърчаване на 
велосипедния достъп с влак или автобус; 

• подобрен наем на велосипеди на гари; 

• за онези туристи туристи, които пристигат с автомобил, подходящо разположен и охраняем 
паркинг; 

• удобно настаняване за лесен за резервация цикъл; 

• по-добре координирано и целенасочено маркетинг на велосипедни и винени маршрути, 
наемане на велосипеди и велосипедни ваканции. 

 

Маршрутите за колоездене и винен туризъм трябва да излъчват динамика и активност, местни 
особености, откриване на нови неща, разширяване на хоризонтите, интеграция на гостите в 

действието и интегриране на чувствата. Основата на маркетинга е да се разработи велосипеден 
продукт, който е свързан с дестинацията и нейните характеристики. Много е важно да знаете целевата 

група, нейните желания и нужди. За да успее даден продукт, той трябва да включва следното: 

• Ясно наименование на продукта; 

• Концепция за пътеки, кръгови маршрути, мрежови пътеки и техните комбинации; 

• Най-краткият възможен път; 

• Безпрепятствени пътеки и безопасност на пътя; 

• Пътеките трябва да са устойчиви на всякакъв вид време; 

• Подходящи и еднакви знаци; 

• Пътеки, които се движат близо до природата; 

• Безпрепятствено преминаване през целия маршрут; 

• Подходяща туристическа инфраструктура, възможност за връщане с обществен транспорт, 
съответните услуги за настаняване и др.; 

• Редовна поддръжка и контрол на туристическата инфраструктура. 
 

 

 



Ръководство за разработване на трансгранични маршрути за Колело и Вино 
 

  

 
43 

 
 

Как да станем приятелски настроени за велосипедисти? Rotar предлага следните стъпки: 

Промяна на изгледа. За да можете да знаете нуждите на велосипедистите, както и проблемите, трябва 

да опитате да карате колело. Опитайте се да преминете по пътека в заобикалящата ви среда, където 

посетителите също биха я карали. Отидете там, където обикновено пътуват гостуващите колоездачи - 

ресторанти, хотели, магазини, исторически места и т.н. Как се чувствате? Чувствате ли се в безопасност? 

Срещали ли сте някакви препятствия? 

Поканете колоездачи. Предложете настаняване и други услуги, които може да изискват. Започнете с 

прости знаци, като надпис на прозорец или стикер на врата: „Колоездачите са добре дошли.“ 

Информираност. Туристите на колело изискват информация! Особено за това къде са или ще 

пристигнат ли скоро и къде да намерят това, от което се нуждаят. Не забравяйте за маркировки и 

информация за километрите до най-близкото село. 

Помощ за намиране. За хората, които току-що са изминали колоездене над 60 или 80 км, методът на 

„пропуснати опити“ не е полезен. Използвайте карта и / или знаци, за да покажете пътя. Ако наблизо 

няма колоездене, съдействайте на други организации и опитайте заедно да намерите решението. 

Осигуряване на безопасен достъп. Уверете се, че пътищата, водещи до туристически места, са 

безопасни. Ако сте по-далеч от велосипедна алея, уверете се, че пътят или пътеката са маркирани и 

почистени от всякакви препятствия като стъкло, клони, дупки, пълни със застояла вода и др. Знаците 

също трябва да бъдат достатъчно видими за водачите на моторни превозни средства за да ги 

предупредят за присъствието на велосипедисти. 

Паркирането на велосипеди също е много важно. Какво се случва, когато колоездачите в крайна 

сметка ви намерят? Велосипедите се нуждаят от защита от кражби и атмосферни влияния. Осигурете 

удобно и безопасно паркиране на велосипеди. Стойките за велосипеди трябва да са добре 

поддържани, а околността трябва да е чиста. Уверете се, че през нощта велосипедите са паркирани в 

осветена зона. 

Не пазете публичните блага в тайна. Улеснете достъпа до вода и обществени тоалетни. Ако 

последното не се вижда ясно от колоездача, уверете се, че са сложени подходящи знаци. Ако 

обществените тоалетни не са отворени, не забравяйте да предоставите частни съоръжения. Също 

толкова важни за велосипедистите са зоните за почивка и заслоните: столове, пейки, покрити веранди 

или павилиони в паркове са перфектни. Направете списък с места, където се предлагат такива условия. 

Не е лесно да се направи промяна, която би повлияла на повишения интерес към велосипедния турист. 

Това е задача, която не може да бъде оставена на няколко ресторантьори и туристически работници. 

Това изисква по-широко сътрудничество на общността и всеки, който прави политически промени. 
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10.1. Процес на разработване на Вело и винен туризъм и план за развитие  
 

Създаването на продукти следва процес, който включва различни елементи, посочени в следната 

фигура: 

 

 

Източник: РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ: НАЧИН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ, Случаят с La Vall de Lord, Jordi 
Datzira Masip 

Фигурата по-горе показва ключовите елементи, в които процесът на създаване на туристически 

продукти е разделен. Има 5 различни области и резултатът е стимулиране на туристическото 
потребление в дестинацията: 

• Начален етап: съществуване на мотивация за пътуване. 

• Основа: ресурсите и атракциите са в основата на дестинация. 

• Процес на създаване: той изисква не само съществуването или създаването на 
инфраструктури, съоръжения и услуги, но и развитието на конкретни дейности или опит. 
Резултатът от процеса може да се разглежда като туристическо предлагане на дестинация. 

• Комуникация: След като се създаде туристическо предлагане, ще има функционални и 
емоционални ползи, които могат да бъдат съобщени на пазарите и целевата аудитория чрез 
създаване на имидж и правилното позициониране. Стойностите, предоставени от продукта, 
също трябва да се съобщават и насърчават, за да се стимулира консумацията. 

• Резултат: потреблението на туристически продукти в дестинация. 

Процесът за създаване на продукти е сложен и изисква наличието на организация за управление, която 
трябва да ръководи, координира, структурира, развива и прилага процеса. Също така ще е необходимо 

всички различни въпроси, свързани с процеса на създаване на продукти, да бъдат координирани, за 
да могат да гарантират неговия успех, винаги като се вземат предвид икономическата перспектива, 

социалното развитие и опазването на околната среда. 
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Въз основа на представения модел предлагаме следните стъпки в разработването на Трансграничен 

план за туризъм за велосипеди и вина: 

• Създаване на партньорство за създаване на трансграничен маршрут за велосипеди и вина; 

• Анализ на тенденциите в велосипедния и винен туризъм 

• Сравнителен анализ и анализ на конкурентите 

• Определяне на веригата на стойността на велосипедния и винен туризъм 

• Анализ на инфраструктурата за колоездене и винен туризъм 

• Анализ на туристи и мотоциклети - качествен и количествен 

• Анализ на изображението и позициониране на местоназначение (трансграничен регион) 

• Определяне на визията, мисията и специфичните цели на маршрута 

• Идентифицирайте USPs (уникално предложение за продажба) 

• Определете интегрираните маркетингови комуникации 

• Насърчаване на развитието на продуктите и иновациите 

• Обучение, професионализация и създаване на работни места 

• Осигуряване на качество на обслужването 

• Насърчаване на публично-частното сътрудничество 

• Създаване на механизми за контрол и наблюдение. 

 

 

10.2. Партньорство за създаване на трансграничен вело и винен маршрут 
 

Добре развитият велосипеден туризъм може да бъде важна индустрия, която спомага за обогатяване 

на местната среда и осигуряване на заетост. Синергиите, получени в резултат, са добавена стойност и 
стъпка отвъд. Като клиенти и потребители туристическите колоездачи са взискателна група. Те обаче 

са и сред най-благодарните групи, тъй като в дългосрочен план те дават много повече от 
необходимото. Развитието на велосипедния туризъм е добра основа за развитие на устойчиво, 

интелигентно, приобщаващо общество. 

Естествено, развитието на велосипедния туризъм не е лесна задача, тъй като изисква участието на 

цялата местна общност, регионалната интеграция, както и международното сътрудничество. Този 
наръчник беше опит за обобщаване на основните параметри, които са от значение за развитието на 

велосипедния туризъм, като по този начин за развитието на устойчива мобилност, икономика и 
общество. 

В началото местната общност трябва да реши дали да развива средата си в съответствие с общността 
на „приятелски настроени за велосипедисти“, която привлича и туристите на велосипеди. Такива 

решения обикновено се вземат на заседания на общински или общински съвети, публични форуми, 
работни срещи и др. Всяка такава група, която реши да продължи да работи в тази област, трябва да 

определи начин на управление на такива дългосрочни проекти. Управлението на проекта или 
инициативата може да бъде придобито от съществуващ или нов екип от ентусиасти или въпросът може 

да бъде уреден в рамките на по-голяма институционална степен, като различни туристически бордове, 
камери за развитие и т.н. Със сигурност решението за вида на управлението зависи от всяка местна 

среда, като най-важните фактори са предаността и отдадеността на целта. За да се осигури дългосрочен 
успех, всички заинтересовани страни трябва да участват в сътрудничеството, като същевременно се 

създават канали за комуникация с останалата публика. 
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Това са някои предварителни стъпки, които могат да бъдат предприети с минимални разходи, 

евентуално представляващи определени основи, създадени за стартиране на общност, подходящ за 
колоездене, който ще привлече велосипедисти: 

• Създаване на консултативен комитет, в който също трябва да участват институционални 
участници, както и представители на икономиката, потребителите, гражданското общество и 
др .; 

• Поставете цели за насърчаване и развитие на колоезденето в местната общност; 

• Стартирайте програма „приятелски настроена за колоездачите“, като по този начин покажете 
своята щедрост към велосипедистите. Проектирайте лого за заведения, предлагащи удобни за 
велосипедисти услуги, като например покрити навеси за велосипеди, инструменти за ремонт, 
здравословно хранене и др. и т.н .; 

• Приемане на план за контрол на движението, при условие че всеки пътно-строителен проект 
трябва да отчита аспекта на колоезденето; 

• Създайте ясно маркирани, безопасни и удобни връзки към вашата общност; 

• Направете пътища и велосипедни пътеки за велосипедисти; 

• Интегрирайте използването на велосипеди с други системи за движение в местната общност 
(обществен пътнически транспорт, такси, туристически лодки и др.); 

• Уведомете велосипедистите за тяхното значение; 

• Осигуряване на чистота и поддържане на инфраструктурата чрез редовна поддръжка; 

• Създайте допълнителни възможности, като зони за къпане, винарни, горски пътеки, 
туристически ферми, тематични паркове и подобни атракции; 

• Направете всеки член на местната общност посланик по колоездене, който кара редовно, 
помага на други колоездачи и, разбира се, има положително отношение към чужденците; 

• Обучете жителите на потенциала и значението на велосипедния туризъм за местната 
икономика и потенциалните форми на тяхната ангажираност. Например местните жители биха 
могли да допринесат, като насочват велосипедистите, помагат за поддържането на 
поддържането, докладват за потенциални опасности, както и шофират внимателно, когато се 
натъкнат на велосипедисти. Организирайте местни велосипедни обиколки с местните, за да 
запознаете маршрута с тях; 

• Създайте чувството за безопасност, като организирате редовни патрули на местната полиция 
и като поставите телефонен номер за спешни случаи на видими места. 

 

Така че, когато туристите с велосипеди и вино започват да пристигат и харчат пари, това не означава, 
че трябва да спрете в този момент. Опитайте се да слушате гостите, които идват в общността ви и 

„стъпвайте в обувките им”. Нещата могат да бъдат постоянно подобрявани, променяни, коригирани и 
придвижвани напред. Някои специалитети или новости може да привлекат нов турист. Не забравяйте, 

че туристът винаги трябва да бъде убеден, за да се върне при следващия повод. Това, което особено 
трябва да имате предвид, са синергии в различни области. Велосипедният и винен туризъм също могат 

да допринесат за развитието на други основни елементи в местната общност. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Създадена рамка за сътрудничество и развитие на велосипеден и винен 

туризъм в трансграничния регион. 

• Промоционални дейности за повишаване на информираността за 

значението на велосипедния и винен туризъм. 

 

 

 

 

 



Ръководство за разработване на трансгранични маршрути за Колело и Вино 
 

  

 
47 

 
 

10.3. Анализ на тенденциите във вело и винен туризъм 
 

Анализирайки тенденциите във велосипедния и винен туризъм, можем да разберем за контекста, в 

който се осъществява тази дейност. Това ни дава представа за основните тенденции в туристическия 
сектор, помага ни да разберем ролята, която играят колоезденето и наслаждаването на виното в 

днешните общества - особено като ключов елемент в културното наследство, като инструмент за 
иновации и регионална конкурентоспособност - и рефлектира върху специфичната динамика на 

велосипедния и винен туризъм и възможното му въздействие върху стратегическото туристическо 
предложение на дестинацията. 

Управляващият орган на дестинацията трябва да създаде система за пазарна информация, която 
включва туризъм за велосипеди и вина и позволява да се наблюдават и интерпретират основните 

тенденции и да се подобрят процесите на планиране и управление. 

Някои източници на информация включват: 

• Официалните национални, регионални и местни данни за броя на посетителите и нощувките; 
• Официални проучвания за туризъм в целевия район; 
• Документация и официални статистически данни за сектора на туризма от международни 

организации като UNWTO, Световен съвет за пътувания и туризъм (WTTC), Световния 
икономически форум (СИФ) и Световната банка и от националните, регионални и местни 
организации; 

• Изследвания на тенденциите на цифровата икономика от компании като Google, TripAdvisor, 
Booking.com; и доклади от фирми, които са специализирани в проучване на пазара и 
тенденциите на пазара; 

• Документация и проучвания за мотоциклети и винен туризъм; 
• доклади по проекта (например, INTERREG мотоциклети и свързаните с вино проекти). 

В рамките на плана за развитие на велосипедния и винен туризъм също е необходимо да се подобрят 
източниците на първична информация за дестинацията с проучвания при поискване, включително 

анализ на туризма за велосипеди и вина (мотиви, дейности, оценка, удовлетвореност и т.н.), фокус 
групи или насърчаването на университетските изследвания на велосипеден и винен туризъм. 

Добра отправна точка за анализа е дадена в глави 4, 5 и 6 от настоящия документ. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Система за проучване на пазара, която дава възможност да се знаят и 

интерпретират основните глобални тенденции на вело и винен туризъм, 

с цел подобряване на процеса на планиране и управление. 

 

 

10.4. Сравнителен анализ и анализ на конкурентите 
 

Сравнителен анализ и анализ на конкурентите са първата стъпка за познаване позиционирането на 
маршрута за колоездене и винен туризъм. 

Като част от плана за развитие на велосипедния и винен туризъм е важно да се направи анализ, 
сравнявайки дестинацията с други маршрути за колоездене и вино, за да се разбере как работят в тази 

област и да се проучат техните силни страни. Такива дестинации трябва да бъдат избрани, тъй като 
географското им местоположение и видът на продукта, който предлагат, са сходни с тези на 

въпросната дестинация или поради факта, че предложението им за вело и винен туризъм ги прави 
подходящи. Този анализ трябва да дава възможност за идентифициране на настоящото гастрономично 

разположение на дестинацията и желаното позициониране за бъдещето. 
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Различни критерии за подбор се препоръчват за този анализ: 

• Природната и културната среда: пейзаж и културни забележителности на местоположението 
на маршрута на мотоциклети и вино; 

• Продукт: качеството на вината и на качеството на колоездачни маршрути, за да бъдат 
използвани за разработване на вело и вино туристически преживявания; 

• Подготовка: начина, по който виното се обработва, за да се запази качеството и естествено да 
засили вкуса си; 

• Качество на обслужване: това е свързано с услугата, предоставяна на туристите и яснота и 
прозрачност на информацията, която получават; 

• Цена: цената на продукта за туристите. Това включва както цената на вина и общите разходи за 
посещение; 

• Изживяване: броя и качеството на туристическите преживявания, предлагани във връзка с 
вино и колоездене; 

• Свързване на дестинацията: честотата и броя на дестинациите, свързани с маршрута за 
колоездене и винен туризъм, както национални, така и международни;; 

• Комуникация на офертата: качеството на комуникация за насърчаване на маршрути за вело 
и винен туризъм; 

• Разнообразие: броят на различните продукти на вино в дестинацията, заедно с алтернативни 
маршрути за колоездене; 

• Професионализация: развитието и намерението за професионално развитие на сектор вино 
и колоездене; 

• Доходност: на разходите и ползите на дейностите по колоездене и вино; 

• Позициониране: концептуалната територията, заета от маршрута на велосипеди и вино и как 
тя да бъде представена публично; 

• Видимост: присъствието на вело и вино маршрута на пазарите; 

• Иновация: степента на иновации в предлагането на мотоциклети и винен туризъм и процесите 
за връзка с туристи. 

За да анализираме атрактивността на велосипедни и винени дестинации на пазара и конкурентната 

позиция на пазара за велосипеден и винен туризъм, предлагаме използването на матрицата Маккинси: 
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Матрицата на Макинси се състои от две оси. Привлекателността на пазара е представена на оста y, а 

конкурентоспособността и компетентността на бизнес единицата са представени на оста x. И двете оси 
са разделени на три категории (висока, средна и ниска), като по този начин се създават девет клетки. 

Бизнес единицата се поставя в матрицата с помощта на кръгове. Размерът на кръга представлява обема 
на оборота. 

Процентът от пазарния дял се вписва в кръга. Стрелката представлява бъдещия курс за бизнес 
единицата. 

Очаквани 

резултати: 

 

• Карта, показваща позиционирането на дестинацията за колоездене и 

винен туризъм по отношение на нейните конкуренти, добрите практики 

на други дестинации и стратегическа пътна карта за постигане на 

желаното позициониране на дестинацията, тоест мястото, което иска да 

заеме за своите заинтересовани страни. и целеви аудитории. 

 

 

10.5. Анализ на вело и вино туристите - качествени и количествени 

показатели 
 

Един от съществените елементи за външен анализ на туристически продукт е проучването както на 

реалното, така и на потенциалното търсене. Потребителите са основните двигатели на иновациите и 
техните мотивации, вкусове и нужди се променят с изключителна скорост, маркирайки естественото 
развитие на пазарите. 

За насърчаване на устойчивото развитие на туризма в дестинация е от съществено значение да се 
разберат туристите с велосипеди и вина и тяхната перспектива за туризъм, колоездене, вина, както и 

да се знае въздействието върху дестинациите. Полезно е да се проучат различни туристически 
профили и интереси, за да се разбере по-добре как и кога да се действа. Измерването на туристическия 

опит също е от съществено значение за подобряване, развитие и разбиране на явлението и за 
възползване от възможностите, предлагани от велосипедния и винен туризъм. 

Основните действия, които трябва да се предприемат във връзка с търсенето на велосипед и винен 
туризъм от гледна точка на дестинацията са следните: 

• Пазарни проучвания: сегментиране, характеризиране и оценка на привлекателността на 
сегментите за колоездене и винен туризъм за дестинацията, предлагайки информация за 
социодемографски и психографски характеристики, потребление на туризъм и модели (вид 
настаняване, транспорт, среден престой, организация на пътуване, туристически разходи и др. 
разходи за храна и напитки, допълнителни дейности и други); 

• Анализиране и определяне на навиците и поведението на туристическото потребление 

на основните пазари, генериращи туризъм към дестинацията; 
• Анализиране на туристическия трафик и тяхното поведение в дестинацията, за да разберете 

динамиката, която стои зад пътуването: общи данни (продължителност на пътуването, честота 
или използване на услугата, лоялност, първо или повторно посещение, чувствителност към 
цените, брой придружители за пътуване, използвани транспортни средства, дейности, 
извършвани по време на пътуване, използван канал за продажби, метод на организация на 
пътуването, предварителна резервация, период на пътуване, използван тип настаняване, 
средни разходи, източници на информация и др.), както и конкретни данни за мотора и виното, 
свързани с това поведение (брой и вид дейности, свързани с виното, средни разходи за 
дейност, средна продължителност на изминатия маршрут, използване на собствено или наето 
оборудване и т.н.); 

• Анализиране степента на удовлетвореност на туристите с велосипеди и вина в 
дестинацията; и 

• Анализиране икономическото, социалното и екологичното въздействие на туристите с 
велосипеди и вина в дестинацията. 
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Сегментирането на туристите с велосипеди и вина и техните задълбочени познаване е 

предизвикателство за дестинациите. Профилите на потребителите на велосипеден и винен туризъм 
могат да бъдат сегментирани по демографски променливи (място на произход, възраст, пол и др.), 

социално-икономически променливи (доход, професия, образование, социално-икономическо ниво и 
др.), психографски променливи ( начин на живот, личност, ценности, интереси, вкусове, мнения и т.н.) 

и променливи в поведението. Но за да разберем профил туристите любители на велосипед и вино, 
може би най-важната променлива е мотивацията, тъй като мястото, заето колоездене и вино в 

намерението на туриста да пътува до дестинация, може да варира: 

• Комбинацията от вино и колоездене е основният мотив в туристическата дейност; 

• Виното е основният мотив или изживяване в туристическата дейност; 

• Колоезденето е основният мотив или изживяване в туристическата дейност; 

• Виното е второстепенно преживяване или мотивация за пътуване; това е подходящо 
допълнение, което дава значителна добавена стойност на пътуването; 

• Колоезденето е второстепенно преживяване или мотивация за пътуване; това е подходящо 
допълнение, което дава значителна добавена стойност на пътуването; 

• Велосипедният и винен туризъм са част от рутината на туристите. 

Ние предлагаме следната матрица като ръководство за уточняване на целевите групи за маршрута на 
мотоциклети и вино: 

Параметри Въпроси, за да отговорите 

Винен туристически тип 

• Посочен ли е маршрутът повече към специализираните винарни 
туристи и към общия туристически? Това определя дали 
маршрутът ще бъде фокусиран предимно върху виното или ще 
включва някои други дейности и атракции. 

Страна на произход 

Посетителите местни ли са или чуждестранни туристи? Това 
определя нивото и вида на необходимите услуги, както и влияе 
върху нуждите за изграждане на капацитет на местната 
туристическа работна сила. 

Тип на организиране 
Самоорганизирано, индивидуално, без туристическа агенция; или 
туристическа агенция - организирано. Това определя промоцията 
и дейностите на място и фокуса. 

Тип настаняване 
Кой тип настаняване предпочита туристът? Можем ли да 
предложим този тип настаняване с високо качество на услугата? 

Степен на образование 
Изискват ли обслужване на по-високо ниво? Как биха искали да 
получават информация за маршрута? Използват ли модерни ИТ 
решения? 

Демографски профил 

Възрастовите групи могат да повлияят значително на видовете 
дейности, но също така и намерението на туристите да изберат 
определени маршрути за колоездене и вино. Някои от 
маршрутите могат да бъдат твърде трудни за по-възрастни 
възрастови групи. 

Икономически профил Колко пари харчат? 

Сезон на пристигане 
Пролет, лято, есен? Достъпни ли са нашите велосипедни 
маршрути дори в случай на обилни дъждове? Има ли достатъчно 
източници на питейна вода по трасето през лятото? 

Транспортни средства 

Как туристите предпочитат да пристигат в дестинацията? Можем 
ли да им предложим това транспортно средство? Носят ли си 
собствен мотор или ли го наемат? Те съсредоточени ли са върху 
устойчивите транспортни средства? 

Мотив за посещение 
Освен колоездене и вино, които са други мотиви за посещение в 
района (почивка за почивка, забавление, посещение на семейство 
или приятели, бизнес и образование, транзит и др.). 
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Брой участници 

Индивидуален велосипедист или двойка, хомогенна група от 
колоездачи, големи организирани групи, случаен колоездач, 
колоездач на няколкодневна обиколка с фиксирано настаняване, 
колоездач на няколкодневна обиколка с променящо се 
настаняване; обикалящ велосипедист. 

Събития на място 
Предлагаме ли събития и фестивали, свързани с вино в региона? 
Насочени ли са към определена целева група? 

 

Въз основа на най-важните туристически видове в вино и вело туризъм, ние също може да осигури 
следната матрица за идентифициране на целевите групи за вело и винен туризъм: 

Вело и винен туризъм Идентификационна матрица 

Вело / Вино Туристически тип 

ЛЮБИТЕЛИ НА 

ВИНО 

познавате 
добре вино; 
15% от всички 
винени туристи 

ИНТЕРЕСУВА

ЩИ СЕ ОТ 

ВИНО 

Наслаждава се 
на вино, но не 
се задълбочава 
в 
опознаването; 
55% от всички 
винени туристи 

ЛЮБОПИТНИ 

удовлетворен 
от основни 
познания за 
виното и обича 
да прави други 
неща, докато са 
на почивка; 
17% от всички 
винени туристи 

ВЕЛОСИПЕДИСТИ КАРАЩИ РЯДКО САМО ЗА 

УДОВОЛСТВИЕ 
Хората, които нямат възможност да карат колело 
често в ежедневието си. Обикновено карат 
колело редовно като деца, но по-малко в зряла 
възраст. Тези велосипедисти може дори да 
нямат колело за свободното време, а ако имат, 
вероятно едва ли го използват. Те се интересуват 
особено от вело турове с малък трафик и 
пакетни велосипедни почивки, като средство да 
разгледат живописни селища с умерено темпо. 
Това е голям сегмент в рамките на колоездачния 
туризъм. В него са включени и семейства с малки 
деца. 

   

ВЕЛОСИПЕДИСТИ КАРАЩИ ОТ ВРЕМЕ НА 

ВРЕМЕ  
Този сегмент включва хора, които карат за 
удоволствие няколко пъти в годината, най-вече 
през лятото. Те са особено заинтересовани от 
конкретна локация и дневни велосипедни 
разходки на 30-40 км, за предпочитане по тихи 
селски пътища и пътеки с нисък трафик. Този 
голям сегмент предлага възможности за дневни 
обиколки с велосипед, като допълнителна 
активност. 

   

ВЕЛОСИПЕДИСТИ КАРАЩИ ЧЕСТО ЗА 

УДОВОЛСТВИЕ 
Това са хора, които обичат да карат в свободното 
време всяка седмица през лятото, а вероятно и 
поне веднъж или два пъти и през зимата. Тъй 
като тези колоездачи са свикнали с 
колоезденето, те могат да правят по-дълги 
обиколки. Те се интересуват особено от дневни 
колоездачни маршрути до 40–60 км по тихи 
селски пътища и пътеки с малък трафик. 
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ВЕЛОСИПЕДИСТИ ЕНТУСИАСТИ 
Този сегмент включва хора, които карат за 
удоволствие поне веднъж седмично, независимо 
от времето през годината, макар може би по-
рядко през зимата. Тези опитни колоездачи 
обикновено носят собствен велосипед със себе 
си по време на почивка. Особено се интересуват 
от по-дълги дневни пътувания с разстоняния над 
60 км и независими пътувания с велосипедни 
турове. Тези любители на колоезденето 
обикновено планират свои собствени турове, 
като използват (цифрови) карти за колоездачни 
маршрути. Въпреки че това е най-малкият 
сегмент, за ттях е най-вероятно да се включат в 
колоездачни обиколки в чужбина. 

   

 

Въпреки че тази матрица може да се използва за избор на една основна целева група, тя може да служи 
и като основа за избор на множество целеви групи в областта на велосипедния и винен туризъм и за 

дефиниране на маркетинговото предложение за тези потребителски сегменти. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Количествени и качествени данни за вело и винени туристи в 

дестинацията: Основни данни (брой регистрации, нощувки, брой 

кетъринг услуги), както и познаване на поведението на различните 

профили, очаквания, потребности, модели на пътуване и 

предпочитания, свързани с колоездене и винен туризъм. Това би 

трябвало да позволи да се привлекат повече велосипедни и винени 

туристи чрез разработване на атрактивни преживявания и пускането 

им на пазара; 

• Фактори на сегментиране въз основа на предложените параметри 

(включително демографски данни, видове отдих и т.н.) 

• Матрица за приоритизиране на пазари и сегменти; и 

• Продуктово-пазарен подход: продуктови / сегментни матрици 

 

 

10.6. Анализ на инфраструктурата за велосипеден и винен туризъм  
 

В развитието на велосипедния и винен туризъм инфраструктурата е в основата за привличане на 
туристи. Можем да имаме изключително добри туристически водачи и най-развитите маркетингови и 

стратегически документи, но ако няма инфраструктура, за да може велосипедистите да могат да карат 
безопасно, може също така да нямаме нищо. Най-добрият начин за популяризиране на велосипеден 

маршрут е осигуряването на подходяща инфраструктура. Ако колоездачите се чувстват добре по 
маршрута и не изпитват забележими проблеми, репутацията на пътеката ще се разпространи бързо. 

Както вече цитирахме Rotar, добре планираната, качествено направена и редовно и внимателно 
поддържана колоездачна инфраструктура дава важен принос за безопасността и комфорта на 

велосипедистите. На практика изборът на най-добрия начин за регулиране на движението на 
велосипеди не е лесна задача. Общото правило трябва да бъде: по-добре без инфраструктура, 

отколкото неподходяща и опасна инфраструктура. 

По-голямата част от инфраструктурата, свързана с велосипедния и винен туризъм, всъщност е 

свързана основно с нуждите на колоезденето. Анализът на инфраструктурата трябва да даде представа 
за следните теми: 
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• Пътна мрежа и сигнализацията на велосипедни връзки;  

• Допълнителна велосипедна инфраструктура (места за почивка);  

• Съпътстваща инфраструктура извън трафик (сервизи, колела под наем);  

• Източници на финансиране на велосипедна инфраструктура;  

• Ниво на адаптация на услуги от доставчици на други средства за транспорт (влак, самолет, 
автобус до спецификата на един цикъл и винени туристи; 

• Паркинг и инфраструктура за безопасност. 

 

Анализът на велосипедната пътна мрежа трябва да идентифицира видовете и дължината на 

наличните велосипедни алеи, но също така и необходимостта от адаптиране на съществуващата пътна 
мрежа към нуждите на туристите с велосипед. На разположение са няколко типа велосипедни платна: 

 

 

Велосипедни пътеки 

Оцветена линия на пътното платно разделя 
велосипедите от другия трафик 

 
Велосипедно платно по пътя 

(Off Road Only) велосипедисти са отделени от 
пешеходците чрез оцветена линия. 

 

Велосипедни пътеки с леко разделяне 

Подобно на велосипедните ленти, но се 
добавят и колчета до линията, за да се засили 
разделянето между колоездачите и 
автомобилния трафик 

 

Задигнати велосипедни алеи 

Велосипедистите карат по леко повдигнато 
платно, над пътя и под тротоара. 
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Отделени велосипедни платна 

Велосипедисти пътуват в отделно платно 
физически отделени от автомобилното 
движение от твърда бариера. 

 
Отделени велосипедни платна на пътя 

 (Off Road Only) велосипедисти са отделени от 
пешеходците от твърда бариера. 

 

Велосипедни улици 

Това са „глухи” пътища предназначени 
предимно за велосипедисти и пешеходци, 
където е позволено автомобилно движение на 
ниска скорост  

 
Без велосипедни платна 

Няма велосипедни платна на разположение. 

 

 

Предлагаме следната матрица като ръководство за анализ на инфраструктурата за велосипеден и 

винен туризъм: 

 

Параметри Отговорете на въпросите 

Мрежа за велосипедни пътища 

Какви видове велосипедни пътища са налични? Какви са 
дължините на наличните пътища? Достатъчно развита ли е 
пътната мрежа? Свързва ли всички основни интересни 
точки? Маршрутите насочени ли са повече към по-
младите, по-възрастните или към всички целеви групи? 
Има ли поставена велосипедна табела? Какво е качеството 
и количеството на табели и къде е необходимо? 

Зони за почивка 

Има ли достатъчно места за почивка по маршрута? Трябва 
ли да се създадат нови зони за почивка? Има ли питейна 
вода или други удобства в зоните за почивка? Трябва ли да 
се повиши качеството на зоните за почивка? 

Съпътстваща инфраструктура 
Има ли достатъчно сервизи за ремонт и велосипеди под 
наем? Налична ли е тази информация за велосипедистите? 

Източници на финансиране на 

велосипедна инфраструктура 

Какви източници на финансиране са налични на 
международно и национално ниво? С кого са потенциални 
организации за партньорство, с които да се разработят 
проектни предложения? Ясно ли се съобщава нуждата от 
инфраструктура за колоездене? 
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Ниво на адаптация на услугите на 

доставчици на други транспортни 

средства (влак, самолет, автобус 

към спецификата на цикъла и 

винени туристи 

Как туристите предпочитат да пристигат в дестинацията? 
Можем ли да им предложим това транспортно средство? 
Носят ли си собствен мотор или ли го наемат? Те 
съсредоточени ли са върху устойчивите транспортни 
средства? Доставчиците на транспортни услуги предлагат 
ли услуги, свързани с цикъла? Какви услуги могат да 
внедрят бързо? Какво можем да направим, за да ги 
подкрепим при прилагането на тези услуги? 

Инфраструктура за паркиране и 

безопасност 

Има ли безопасно място за съхранение на велосипеди в 
помещенията за настаняване и в избите? 

 

Създаването на обща и туристическа инфраструктура е неизбежно, за да се предлагат услуги със 

същото качество, както се изисква от по-платежоспособните й ползватели, според тенденциите за по-
голяма безопасност. Усилията са необходими за постигане на абсолютното удобство. Целта е да се даде 

възможност на хората да се откъснат от ежедневието и да избягат от пренаселените градове, за да се 
насладят на красотата на природата и да задоволят нуждите си от всякакъв вид. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Карта, показваща позиционирането и качеството на велосипедната 

пътна мрежа, зоните за почивка, съпътстващите услуги и 

инфраструктурата за паркиране. 

 

 

10.7. Определяне на "Верига на стойността” на велосипедния и винен 

туризъм 
 

Веригата на стойността на туризма е последователност от първични и спомагателни дейности, които 

са стратегически важни за работата на туристическия сектор. Свързани процеси като разработване на 
политики и интегрирано планиране, разработване на продукти и опаковане, промоция и маркетинг, 

дистрибуция и продажби услуги в дестинацията са ключови основни дейности на веригата за 
туристическа стойност. 

Дейностите по подпомагане включват транспорт и инфраструктура, развитие на човешките ресурси, 
технологии и системи на други допълващи стоки и услуги, които може да не са свързани с основния 

туристически бизнес, но имат голямо влияние върху стойността на туризма. 

Туризмът с велосипеди и вина е интересно поле за анализ на веригата на стойността, защото надхвърля 

дегустацията на вино и активността на колоезденето. Той е отворен за голям брой определения и 
участници. Анализът на веригата на стойността на велосипедния и винен туризъм позволява 

изграждането на иновативна рамка за анализ на туристическата дейност от холистична и интегрираща 
гледна точка. Разбирането на това как работи процесът е от съществено значение за идентифициране 

на политиките, които са необходими, за да се гарантира, че устойчивостта е включена като 
стратегическа променлива за управлението и позиционирането на маршрута за колоездене и вино. 

В този контекст, ключова стъпка за развитието и управлението на велосипедния и винен туризъм в 
трансграничен регион е да се идентифицират, инвентаризират и анализират потенциала и степента на 

развитие на различните елементи във веригата на стойността на велосипедния и винен туризъм: 

• производители в първичния и вторичния сектор, 

• фирми в третичния сектор 

• настаняване 

• специализирана търговия 
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• фирми, предоставящи гастрономически дейности и услуги (кулинарни работилници, 
дегустационни училища и др.) 

• места за знания като училища по готварство и гостоприемство, 

• пазари, пазари на едро, търгове и места за разпространение на гастрономическа култура 

• търговски панаири, фестивали и събития 

• природни и културни ресурси. 

Участниците във веригата на стойността трябва да бъдат включени във всички процеси за развитие на 
велосипеди и винени маршрути - от създаването на маршрута до участието в обучения. Трябва да се 
разработи ясен план за дейности за свързване на участниците във веригата на стойността, заедно с 
плана за събития. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Познаване на функционирането на съществуващата верига на 

стойността на гастрономическия туризъм в дестинацията, 

идентифициране на атракциите, услугите, преките и косвените агенти и 

връзките между тях. 

• База данни на всички участници във веригата на стойност, групирани по 

тип; 

• Карта, показваща позиционирането на участниците във веригата на 

стойност по маршрути за колоездене и вино. 

  
 

10.8. Анализ на дестинацията (трансграничен регион).  

Имидж и позициониране 
 

За по-нататъшно разработване на план за развитие на велосипеден и винен туризъм е уместно да се 
анализира имиджа на дестинацията, за да се разбере как мислят потенциалните клиенти, какво е 

отношението им и как се държат при пътуване, както и ролята, която играят виното и колоезденето по 
време на пътуване. 

Методиката за анализ на имиджа на дестинация за колоездене и винен туризъм включва три вида 
работа: 

Изследване и анализ на генериращите пазари: първо трябва да се идентифицират основните 
национални и международни пазари, генериращи туристи за велосипеди и вина. За тази цел може да 

се създаде набор от критерии за улесняване на подбора: 

• Свързаност; 

• Брой туристи за генериращ пазар; 

• Брой потенциални туристи за генериращ пазар; 

• Разходи на глава от населението за туризъм; 

• Разходи на глава от населението за велосипеден и винен туризъм; 

• Степен на познаване на дестинацията; 

• Култура на пътуване; и 

• Култура за вино и колоездене 

След като са избрани приоритетните пазари и потенциалното специфично съотношение на тези 

пазари за дестинацията чрез анализиране нивата на разходи за туризъм, близост и познаване, трябва 
да се извърши качествен анализ по отношение на техните навици, както и тенденции при колоездене 

и вината, също така и на техните очаквания и мотиви при планиране на пътуване и какво пропускат от 
родината си, когато са на нова дестинация. Това ще ни позволи да идентифицираме модели и 
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виждания, които ни позволяват да открием онзе неща, които можем да използваме за привличане на 

туристи от такива пазари въз основа на следните източници на информация: 

• Публикации в средствата за масова информация в генериращите пазари; 
• Мнения на в областта на туризма, колоездене и вина; 
• Блогове за колоездене, вина и туризъм; 
• Представяне на дестинацията в търсещите сайтове на генериращите пазари; 
• Класиране в международни издания; 
• Различни туристически портали; 
• Доклади от проучвания на пазара; и 
• Интервюта с вземащите решения на изходящия туризъм от такива пазари и фокус групи с 

участници от генериращи пазари. 
Към резултатите от това може да се добави преценка за имиджа на дестинацията, което ще 

идентифицира най-подходящите опиратори, които трябва да бъдат включени в плана за развитие на 
велосипедния и винен туризъм. 

Анализ на пътуването на велосипедния и винен турист: имиджа на дестинацията, свързана с 

колоезденето и виното в различните етапи от туристическото преживяване на базата на анализ в 
дигитална среда (големи данни) и качествени проучвания върху влияещите на потенциалните пазари, 

маркетинг, опит и репутация. 

Анализ на маркетинга в дестинацията за колоездене и винен туризъм: за оценка на 

маркетинговите медии и действията за туризъм с велосипеди и вина, трябва да се извърши анализ в 

медиите и съдържанието на промоционални действия, предприети от обектите на управление в 
туризма и от други публични и частни институции в конкретната дестинация. 

Очаквани 

резултати: 

 

• Определяне на пазарите за позициониране и най-приоритетните 

генериращи пазари за дестинацията и на моделите на потребление, 

начин на живот и качество на живот с цел идентифициране на 

операторите за стратегията за велосипеден и винен туризъм и 

насърчаване на привличането на туристи от тези пазари. 

 

 

10.9. Определяне на визията, мисията и специфичните цели на маршрута 
 

Каква роля трябва да заеме колоезденето и винените маршрути и каква тежест трябва да има в 

развитието на туризма на дестинацията? Как трябва да бъде свързана с други икономически и 
социални сектори? Развитието на велосипедния и винен туризъм трябва да върви ръка за ръка с други 

сектори и дейности. Трябва да се дефинират както мисията, така и визията на плана за развитие на 
велосипедния и винен туризъм: 

• Те трябва да са концептуални формулировки/изявления, които са амбициозни и 
вдъхновяващи; 

• Те трябва да служат като ориентир за стратегическите цели на дестинацията. Всички важни 
решения, засягащи развитието на плана за развитие на туризма за колоездене и винен туризъм, 
трябва да съответстват на тези формулировки; 

• Те трябва да бъдат замислени в дългосрочен план: тъй като междусекторните дейности, 
туризмът, виното и колоезденето имат дълго време и влияние върху територията. Те изискват 
дългосрочни инвестиции, създават взаимозависимост между различните сектори на 
икономиката, културата и обществото в дестинацията; 

• Те трябва да се основават на консенсус и трябва да бъдат утвърдени от различните оператори 
на територията, за да се гарантира приемане, разбиране и продължаване в дългосрочен план. 
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Визията трябва да предложи дългосрочна снимка за това какъв ще бъде проектът в бъдеще. Нужен е 

сценарий, който да е вдъхновяващ и да определя идеал за плана. Визията на туристическата 
дестинация или регион е функционален, идеален образ на туризма в дестинацията. Това е не само 

основна отправна точка, но и ключов компонент на туристическата политика в даден регион. 

Маркетинговата и комуникационна система следва да допринесе за укрепване на маршрута като 

единна дестинация. Той дава възможност за намиране на конкретни, ориентирани към целта 
комуникационни и маркетингови решения. Основната цел е да се оптимизира цялостната 

маркетингова система за всички заинтересовани страни в целевия регион. 

Създаването на визия за целия трансграничен регион е процес, който е различен от процеса на 

разработване на имидж на дестинация. Фактът, че трансграничните региони се състоят от множество 
дестинации, различни по опит, формати и ориентация към клиента, прави дефиницията на визията 

сложна. Визията на трансграничния регион обаче трябва да се вписва във визията на туристическите 
зони, през които преминава. Имайки предвид предишните забележки, могат да бъдат идентифицирани 

следните стратегически основи на визията: 

 Култура и История  

 Природни забележителности  

 Изживявания в градска и 

провинциална среда 

 

 Устойчивост  

 Благополучие за местните жители 

и посетители 

 

 Насладо от живота  

   

 РЕЗУЛТАТ: 

УДОВЛЕТВОРЕНИ ГОСТИ 

 
 

 

Специфичните цели на маршрута за колоездене и вино са специфични за всяка дестинация. Те 
описват желаните резултати от проект, който често включва осезаем предмет. Целта е специфична и 
измерима и трябва да отговаря на времето, бюджета и ограниченията на качеството. 

Има няколко начина да се подходи към писането на конкретни цели. Помислете, че целите ще съдържат 
ключови показатели за ефективност (KPI), които са специфични за всеки отделен маршрут за 
велосипеди и вина. Помислете как бихте разбрали, че маршрутът ви за колоездене и вино е успешен. 
Каква промяна искате да видите в резултат на развитието на маршрута за колоездене и вино? 

Лесен начин да се гарантира, че включвате достатъчно подробности при определянето на целта е да 
следвате S.M.A.R.T. принципа, който гласи, че целите трябва да бъдат: 

• Специфични: Определете целите си ясно, подробно, като не оставяте място за неправилно 
тълкуване. Помислете за петте въпроса (кой, какво, кога, къде и защо). 

• Измерими: посочете мерките и спецификациите за изпълнение, които ще използвате, за да 
определите дали сте изпълнили целите си. 

• Постижими или постижими: Изберете цели, за които екипът има разумни очаквания за 
успешно изпълнение. 

• Реалистични: Поставете цели, които екипът на проекта вярва, че може да постигне. 

• Ограничени във времето: Включете датата или конкретния период, през който ще постигнете 
целите. 
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Ето формата, която можете да използвате при определяне Конкретните цели на маршрута за 

колоездене и винен туризъм: 

ЦЕЛ  

   

СПЕЦИФИЧНИ: Кой? Какво? Кога? Където? Защо? Който?  

ИЗМЕРИМИ: Показатели и основни етапи. Колко? Какъв процент?  

ПОСТИЖИМИ: Имате ли умения и инструменти за постигане на тази цел?  

СЪОТВЕТСТВАЩИ: Съответства ли на общите регионални цели?  

ОБВЪРЗАНИ ВЪВ ВРЕМЕТО: Междинен и краен срок  

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Визия и мисия за определените маршрути за велосипеди и вина; 

• Определени конкретни цели за маршрута за колоездене и вино. 

 

 

10.10. Определяне на Уникално предложение за продажба 
 

Вело почивките и колоезденето като допълнителна дейност формират нарастващ и важен 
туристически пазар, който в местната среда осигурява нови работни места и увеличава доходите на 
хората. Хората се различават един от друг, следователно и нашите предпочитания към туристически 
продукти и дестинации също се различават. Все по-често избягваме унифицираните услуги, търсим 
други видове пътувания и опит. Ние подхранваме различни ценности и начин на живот, за търсенето 
на нещо различно и за автентично туристическо изживяване. 

Ето защо маркетинговата стратегия зависи и от нашето решение за това какъв тип туристи искаме да 
привлечем и запазим. В този случай нашата основа е колоезденето като туристически продукт, свързан 
с дестинацията и нейните характеристики. 

Първото нещо, което трябва да се подготви при формирането на отправни точки за маркетинг на 
туристически услуги в района, е SWOT анализ, който ни помага да вземаме стратегически решения и да 
знаем къде да насочим нашата дейност. SWOT анализът включва силни страни, слабости, възможности 
и заплахи. Силните и слабите страни са свързани с вътрешни фактори, които могат да бъдат повлияни, 
адаптирани и развити. Възможностите и заплахите са свързани с външни фактори, които не са в 
прякото ни влияние и ние трябва да се адаптираме към тях. 

Стратегическите насоки за маркетинг на туристически маршрути се основават на следните въпроси: 

• Какви продукти можем да предложим? 

• Какви продукти да искаме да предложим? 

• Какви или кои туристи искаме да привлечем? 

• Какве ще бъдат (в дългосрочен план) екологични последствия от взетите решенията? 

 

Всички тези констатации трябва да бъдат взети под внимание при разработването на USP. Уникално 
предложение за продажба (USP, също се разглежда като уникална точка на продажба) е фактор, който 
отличава един продукт от своите конкуренти, като най-ниската цена, най-високо качество или първия 
по рода си продукт. USP може да се представи като "това, което смятате, че конкуренцията не може." 
Една успешна USP обещава ясно артикулирана полза за потребителите, като им предлага нещо, което 
конкурентни продукти не могат или не предлагат, и е достатъчно убедителна, за да се привлекат нови 
клиенти. USP понякога формално е изразена в изявление за позициониране. Успешните USPs могат да 
бъдат използвани като лозунг компания и трябва да бъдат включени във всички маркетингови 
дейности. 
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Уникалното предложение за продажба описва: 

• предимствата на вашия продукт (стойност) 

• на чия нужда (и) отговаря вашия продукт (целевия пазар за вашето предложение) 

• това, което прави вас и/или вашия продукт различен от този от конкуренцията (уникален). 

 

За създаване на Уникалното предложение за продажба за региона или маршрут, можем да следваме 
следния процес: 

задача инструкция 

Списък на физическите 
характеристики и фактори на 
дестинацията или маршрута 

Погледнете дестинация си: 

• климат (тропически, морски бриз, пустиня) 

• география (река, планина, море) 

• услуги (съоръжения, дейности) 

• обекти (забележителни сгради, топографски характеристики) 

• инфраструктура (близост до или директни връзки към 
специфични услуги / обекти). 

Използвайте този списък, за да се идентифицират ключовите 
конкурентни предимства на вашата дестинация. 

Идентифицирайте онези 

аспекти, които са уникални 

за вашия продукт или услуга 

Има няколко начина, можете да сравните вашите функции и 
предимства с преките ви конкуренти: 

• Google търсене - можете да опитате с общо търсене на 
дестинация или тип продукт, или да търсите конкретни 
конкуренти, които знаете, 

• туристически асоциации (като приключение или еко-
туризъм) - техните уебсайтове позволяват да съпостави 
предложенията на двете си национални и международни 
конкуренти в конкретен пазар 

• уебсайт на вашата дестинация - на портал на вашата 
дестинация, можете да сравните вашия продукт с тази на 
местните си конкуренти 

• международни сайтове дестинация - порталите на 
конкурентни дестинации ви позволи да сравните вашия 
продукт на това, което се предлага и на други места 

• Онлайн Туристически агенции (Otas) - тези сайтове може да 
ви даде представа за това кои са вашите конкуренти са, така 
че можете да сравните вашия продукт към техните. 

Стесняване на вашия 

продукт или услуга 
• След идентифициране на уникалните функции и предимства 

на вашия продукт или услуга, трябва да стесните обхвата на 
офертата. Можете да направите това чрез определяне на тези 
аспекти, че вашите конкуренти не могат да имитират. 

• Вземете своя списък с уникални функции и предимства и 
сложете звездичка (*) до нещо, което конкурентите ви не 
може лесно да се дублират или възпроизвеждат. 

• Вие трябва да се специализирате. Не предлагайте всичко, а 
избирайте продуктите, които смятаме, че ще бъде успешни. 

Определяне на целевия 

пазар 
Съгласно глава 11.5., Анализира вашите целеви пазари и 
идентифицирайте целевите групи. Запитайте се: 

• Кои са те? 

• Какво търсят? 

• Какво ценят? 

• Какви проблеми може да имат? 
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Консултирайте се с вашите 

клиенти (туристи, 

посетители) 

• Погледнете вашия продукт или услуга през очите на вашия 
(потенциален) клиент. Те могат да оценят повече различни 
аспекти от това, което сте очаквали. Трябва да развивате 
продуктите си на базата на тяхното възприемане. 

• Съществуващите клиенти са най-добрия ресурс, за да научите 
повече за стойността, която предлагате. Разберете как вашите 
клиенти определят стойността, както и дали тяхното 
определение съответства на вашето. Консултирайте се с 
някои от новите си клиенти. Кажи им, че се нуждаете от 
помощ за разбиране на реалната стойност на продукта, който 
предлагате, и бихте искали да научите тяхната гледна точка. 
Попитайте ги как са се чувствали за вашия туристически 
продукт, преди и след като са го преживели. 

 

Сега вие трябва да бъдете в състояние да отговори на въпроса: 

Защо вашия клиент трябва да купи от вас, а не от някой друг? 

Започнете да пишете фрази Създаване фрази за вашия уникален продукт или услуга, които да 
отговорят на въпроса: Защо вашия клиент трябва да купи от вас, а 
не от някой друг? 
Когато пишете вашите фрази, вие трябва: 
• да ги направи кратки, ясни и сбити 
• използвайте думите от предишните стъпки (уникални ползи) 
• уверете се, че те са лесни да се разберат 
• избегне модерни думи, или явни и безсмислени лозунги или 

клишета 
• направете ги ориентирани към резултата, като наблягате на 

бизнес стойността на предлаганото от Вас 
• включете начина, по който са различни от (или по-добре, 

отколкото) вашите конкуренти. 
Обяснете проблема, който 

сте решили 
Отговорете на основния въпрос на клиента си: „Какво има за 
мен?“. Едно добро предложение с уникална стойност прави 
предимствата на вашите продукти и услуги кристално ясни от 
самото начало. Необходимо е да бъде точно и да се изрази като 
полза за вашия клиент. Клиентът ви трябва да знае „Какво има в 
тоз ипродукт за мен?“ 

Обърнете внимание на 

емоциите на клиентите си 
Европейските пътешественици все по-често оставят 
емоционалните реакции да повлияят на техните решения. 
Следователно вашето уникално предложение трябва да се хареса 
на емоциите на клиента ви. Ако го направите правилно, това ще 
накара клиентите ви да се чувстват свързани с вашата дестинация 
и нейните стойности. 

Съкратете своето уникално 

предложение 

Решете на каква конкретна емоционална потребност на вашия 
целеви пазар отговаря вашият продукт или услуга. Например 
пътешествениците могат да пожелаят да се потопят в местната 
култура, да изчистят ума си и да се отпуснат или да се впуснат в 
приключение. Помислете за това от гледна точка на клиента и го 
добавете към списъка си. 

Подчертайте своето 

уникално предложение 
Съсредоточете всичките си мисли и информация в едно 
изречение. Преработете го и го намалете, докато не сте доволни. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• определено изявление за вашето уникално предложение  
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10.11. Определяне на интегрираните маркетингови комуникации 
 

Предизвикателство при предоставянето на информация на туристите са средствата за доставка. 

Въпреки нивото на усъвършенстване на средствата за комуникация и високото ниво на влагане на 
ресурси за предоставяне на цялостна оферта и пакети, пазарът на пътувания се оказва труден за 

задоволяване. 

В такава система не е достатъчно да се използват няколко индивидуални маркетингови и 

промоционални инструменти за насочване към туристи. Трябва да се създаде интегрирана система за 
маркетингови комуникации (IMC), която да покрива всички аспекти на предоставянето на информация 

за крайния потребител. Освен това, за да дадем указания за бъдещото разработване на оперативните 
маркетингови дейности, които следва да се обновяват ежегодно, представяме подбор от елементи на 

интегрирана маркетингова комуникация, които са най-подходящи в контекста на разработване на 
маршрут за вино и велосипед като туристически продукт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентичност: графичен символ / интерпретация на позициониране на пазара на велосипедни и 

винени маршрути, който е водещ за комуникацията на туристическия продукт. Поради сложността на 
продукта, е важно да се създаде набор/спектър от идентичности, които ще бъдат междинни фактори 

на всяка дестинация, място и атракция по трансграничния регион. 

Реклама: Ще бъде организирана имидж кампания, за да се повиши осведомеността за велосипедните 

и винени маршрути като туристическа дестинация и да се позиционира, като се наблягат на ключови 

качества.  

Специализирани изложения и панаири: в ерата на информационните и комуникационни 

технологии, това изглежда доста остаряла, времеемка и скъпа дейност. И все пак е необходимо 

присъствие на тези събития, за да се повиши осведомеността и да се планират срещи с потенциални 
партньори. 

IMC

Идентичнос

т на 

маршрута 

за 

велосипеди 

и вина Реклама: 

Имидж 

кампания

Специали-

зирани 

панаири и 

изложения

Онлайн 

маркетинг

Връзки с 

обществе-

ността 

Информи-

ране на 

туриста

Информи-

ране „От 

уста на 

уста”

Тактика на 

продаж-

бите

Марке-

тингова 

инфрастру-

ктура
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Онлайн маркетинг: проучвания на пазара на онлайн поведение, анализ на конкурентната позиция, 

оптимизация на търсачките, маркетинг на търсачки, уеб стратегия - проектиране на уеб сайт с научни 

резултати от изследвания, онлайн реклама - уеб банери, видеореклама (YouTube), карта, мобилна 
реклама, плаваща реклама, учтива реклама, тапетна реклама, изскачаща; социална медия. 

Връзки с обществеността: Работа с медиите, управлението на кризи и комуникацията, управлението 

на социалните медии  

Информиране на туристите: Разработване на брошури, пленери за почивки/пътувания, сувенири и 

мърчандайзинг, карти и т.н. 

От уста на уста: от човек на човек, чат стаи, блогове, приложение за пътуване, интернет форуми и т.н. 

тактика за продажбите: уеб портал, онлайн резервационна система, директна електронна поща. 

 

 

10.11.1. Интегрирани маркетингови комуникации - цели и канали 

 

Като се има предвид нашите цели, целеви пазари и пазарни сегменти, можем да зададем следните 

стратегически комуникационни цели: 

 

• Комуникационна цел 1 - Информирайте вашите целеви групи и заинтересовани страни относно 
офертата и пакетите. 

• Комуникационна цел 2 - Мотивирайте целевите групи да предприемат действия 

• Комуникационна цел 3 - Действието се извършва от целевите групи 

 

Комуникационните дейности включват разработване на рекламни материали, обявяващи оферта и 
пакети по отношение на конкретни целеви пазари. Планиране и изпълнение на конференции, панаири, 

пътни шоу програми, разработване и прилагане на програми за директна поща за комуникация с 
членове на канала за разпространение и потенциални оператори и клиенти и поддържане на база 

данни с оператори, агенции и клиенти. 

 

Имайки предвид тази структура, трябва да работим на всички нива на комуникация с нашите целеви 

групи: 

• Немедийна комуникация: включва телемаркетинг, изложби, панаири, събития „отворени 
врати“. Широка аудитория не може да бъде достигната чрез немедийна комуникация. 

• Комуникация с медиите: електронни медии (телевизия, радио, видео, интернет, CD-ROM и 
др.), Брошури, вестници и др. За по-кратко време може да се достигне до голяма аудитория. 

 

Освен това, ние също трябва да гледаме на комуникационните канали като на лични и неличностни 

комуникационни канали, които могат да бъдат използвани за маркетингови комуникации. В двата има 
много подканали. Ние използваме нелични комуникационни канали, за да изпълним целите си за 

информиране и напомняне на целевите ни групи. Ние използваме лични комуникационни канали, за 
да убедим туристическите агенти и операторите в изграждането на връзка с дестинации, но също така 

и да информираме и напомним на нашите целеви групи. 
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Миксът за маркетингови комуникации сега се смята, че се състои от шест основни начина или вида 
алтернативи за комуникация: 

• Реклама 

Реклама има за цел да направи мотоциклети и вино регион и офертата си запознат до целевите групи, 

за да се създаде благоприятен имидж на каузата, да се образоват и да информира обществеността, и за 
привличане на целеви групи, за да намерите повече информация за региона и предлаганите 

туристически пакети и услуги. Най-често използваните медии в реклама са преса, радио, телевизия, 
директна поща, външна и вътрешна реклама, онлайн, директориите и т.н. 

• Насърчаване на продажбите 

Насърчаване на продажбите се отнася до краткосрочните стимули или дейности, които насърчават 

закупуването или продажбата на услуга. Промоционалните продажби инициативи често са наричани 
"под линията" дейности. Целта е да се достигне до потенциални клиенти в търсене на решение на 

проблема, както и да им се представи възможни стратегии. Най-често използваните подходи в 
дейности за насърчаване на бизнес продажби (оператори, представители) са семинари и работни 

срещи, конференции, търговски изложения, телемаркетинг и пряка пощенска реклама кампании, 
бюлетини, спонсорство за събития и т.н. 

• Събития и преживявания 

Събития и преживявания са свързани с създаване на среда за целева група, в която вие сте в състояние 
да им се представи информация за услугите си. Създаване конференции или семинари по конкретни 

теми, представляващи интерес за нашите целеви групи е един добър пример за това комуникационен 
канал. 

• Връзки с обществеността и реклама 

PR се отнася до изграждането на добри отношения със заинтересованите страни (обществени) на 

вашия бизнес чрез получаване благоприятна публичност, изграждане на добър корпоративен имидж 
и обработка на информационния поток. PR обикновено включва създаване и разпространение 

(информация за медиите) новини; специални събития като пресконференции, откриване на нови 

обекти и на нови продукти; речи и презентации; образователни програми; годишни доклади, брошури, 
информационни бюлетини, списания и AV презентации; обществени дейности и спонсорства. 
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• Директен маркетинг 

Директен маркетинг е насочена към отделните потенциални клиенти с персонализирана комуникация 

съобщение на всяка отделна цел. Преки маркетингови послания подчертават фокус върху клиента и 
данни. По този начин, освен конкретното комуникация, създаване на изпълними сегменти, преди и 

след кампанията за анализ и измерване на резултатите, са неразделна част от всеки добър директен 
маркетинг кампания. 

• Лични продажби 

Лични продажби се отнася до директна комуникация с вземащите решения в нашите целеви групи и 

предаващи информация директно. Лични продажби обикновено използва средства за лице в лице 
срещи, презентации или демонстрация на продукт / услуга. Предишни успешни истории могат да бъдат 

използвани като силен личен инструмент продажба 

През последните години е налице тенденция за отделяне интернет дейности като отделна 

комуникация алтернатива. В нашия случай това комуникационен канал ще бъде от голямо значение. 

 

 

10.11.2. Комуникационен план и дейности 

 

След като са определени целеви групи, заинтересовани страни и канали за комуникация, че е време да 

ги употребяват в практиката чрез дефиниране на конкретни дейности, които да се извършват. 

Преди да успеем да информираме нашите целеви групи или да се опитаме да ги убедим и напомним, 

трябва да създадем всички необходими инструменти за действия, които ще изпълнят тези цели. Едва 
след това можем да се ангажираме с нашите целеви групи. Определихме 3 компонента от нашия план 

за дейност: 

1) КОМПОНЕНТ 1: Разработване на комуникационен "инструментариум" и рамка за достигане 

2) КОМПОНЕНТ 2: Извършване на техники за популяризиране офлайн 

3) КОМПОНЕНТ 3: Изграждане на силно онлайн присъствие 

 

КОМПОНЕНТ 1: Развитие на комуникационен "инструментариум" и рамка за достигане 

Целта на този компонент е да използва всички събрани материали и документи и да подготви 

ефективни средства за комуникация и материали, които да бъдат разпространявани до целевите групи. 

• Визуална идентичност 

Създават се основни елементи на визуална идентичност: лого, цветове, тип шрифт, изображения, 
графично съдържание, канцеларски материали и други. Тези елементи ще бъдат използвани във 

всички канали за комуникация. 

• Идейни пакети за колоездене и вино, оферти 

Въз основа на предварително създадено предложение се създават промоционални инструменти. 
Материалът е проектиран с помощта на определени елементи за визуална идентичност. Ключовите 

пакети се подготвят за печат и за онлайн употреба. Жизнените части на материала (като препоръки) са 
подготвени за офлайн и онлайн употреба. 

• Снимки / графики и видео материали 

Подгответе илюстративен материал, за да бъдат използвани в промоцията на маршрута. Това включва 

снимки, графики, видеоклипове и други визуални материали. 
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• Документ шаблони (word, Power Point ...) 

Въз основа на визуална идентичност и графичен материал, създаване на шаблони за маршрут / 
дестинация. Тези шаблони трябва да се използват за комуникация на проекта. Шаблоните трябва да 

включват вече готова информация за маршрута, който може да се използва като допълнителна 
информация във всички видове документи. 

• Презентации за онлайн и офлайн цели 

Съберете всички създадени материали за предлагане - презентации, проучвания, информационни 

брошури. Те трябва да са на разположение на целевите групи по всяко време. Основен инструмент за 
разпространение на тези материали е уебсайт за велосипедни и винени маршрути и отделни 

уебсайтове за трансгранични региони. 

Създайте презентации по важни теми, които ви интересуват. Те ще бъдат използвани за широката 

публика, но също така ще се използват като база за индивидуални срещи с туроператори и 
туристически агенти. 

• Образователен / изследователски материал 

Съберете всички образователни и изследователски материали, които са свободно достъпни. Това вече 

може да бъде създаден проектен материал, част от вече предаден проект или резултати от проучвания, 
проведени в други страни. Тези материали са важни за съобщаване на ползите от туризма за 

колоездене и вино. Той ще помогне на туристите и посредниците при вземане на решение. 

• Маркетингови материали - брошури, бюлетини, листовки, плакати, срокове за 

обслужване 

Създаване на материали по проекта, съдържащ важна информация. Материалите трябва да бъдат 
подготвени на хартиен и електронен носител. Трябва да се създаде следмаркетингова обезпечение на 

материали: 

o Брошура на велосипеден и винен туризъм и основни предимства 

o Брошури за отделните пакети и услуги, предлагани 

o Плакати, рол-ап банери и т.н., за да се пуснат в употреба на панаири, конференции и 
събития 

 

КОМПОНЕНТ 2: Извършване на офлайн информационни техники за насърчаване 

След като сме подготвили маркетингов набор от инструменти и всички необходими материали, трябва 
да сме готови да използваме тези инструменти правилно. Има няколко важни области на дейност при 

офлайн промоцията. 

• Реклама 

Тъй като ние се насочваме към ясна целева група и предаваме сложно послание, но сме ограничени с 
финансови ресурси за насочване към широка аудитория, се предлага ограничено използване на 

рекламата. Нашата цел е да използваме рекламни инструменти, но да не плащаме пълната цена за 
използването им. Пресата, радиото и телевизията ще бъдат използвани за предаване на интересни 

истории и теми за колоездене и вино. Следователно, ние ще използваме тези инструменти в смисъл на 
връзки с обществеността. Външната реклама не се предвижда в проекта, докато вътрешната промоция 

ще бъде фокусирана върху използването на създадени материали (плакати, рок -пове и т.н.) на 
панаири, срещи, конференции и събития. Инструкциите за използването на рекламата и целевите 

групи трябва да се предоставят директно на туроператорите и туристическите агенти, които 
извършват по-голямата част от директната реклама 

 



Ръководство за разработване на трансгранични маршрути за Колело и Вино 
 

  

 
67 

 
 

• Връзки с обществеността 

o Изграждане на база данни на връзките с обществеността, Възможности пред PR за 
идентифициране и данни за контакт - вестници, радио, телевизия, списания и 
уебсайтове. Създаване на списък на всички медии, свързани с туризма и устойчивото 
развитие. Създаване на списък с подходящи контакти в тези среди (репортери, 
редактори). Направете списък с всички телевизионни и радио предавания, свързани с 
устойчивото развитие на туризма. Тази база данни ще бъде от решаващо значение, за 
да обслужва всички PR усилията на проекта. 

o Разработване на кампания за връзки с медиите и насочване към репортери / 
редактори в областта на туризма. След като са идентифицирани контактите, следва да 
се информират за офертата и пакети и интересни истории/понятия. Ще им предоставим 
готови материали, които те могат да използват с минимално допълнително усилие. 
Нека знаят, че сте готови да ги подпомогнете в другите им статии чрез предоставяне на 
информация и / или коментари и мнения на експерти. Помогнете им да си вършат 
работата по-лесно и по-добре. 

o Усилията на връзките с обществеността и представяне на постигнатите 

резултати. Това е непрекъсната дейност. Всяка стартирана оферта или пакет или 
стартирано партньорство трябва да се отрази в базата данни. Резултати от 
извършените услуги, отзиви на туристи или туристически агенти, създадени пазарни 
възможности, растеж на местния бизнес, нови работни места ... всичко това са 
страхотни теми за всеки журналист. 

• Директен маркетинг 

o Създаване на база данни за директен маркетинг. Това е решаваща стъпка в офлайн 

промоцията в нашия проект. Тъй като ние съобщаваме сложно послание, времето и 
вниманието, необходимо за това, е голямо. По този начин директният контакт с 

целевите групи е от жизненоважно значение. Базата данни на директния маркетинг 
трябва да включва основна информация и контакти на всички наши идентифицирани 

целеви групи. Тези входове в базата данни трябва да бъдат групирани в няколко 
категории, за да се предадат ключови съобщения на целевите групи по интереси. 

o Изпращането на писма и рекламни материали за отделните цели. В предишните 

дейности, която сме създали широка рекламна и проект материал. Сега е време да го 
предостави на нашите целеви групи. Използвайте DM база данни за филтриране на 

целевите групи и създаване на индивидуални офлайн пакети трябва да бъдат 
изпратени до тях. Въпреки, че скъпо, тази дейност е от голямо въздействие върху 

знания на целевите групи по проекта. Хората често да пренебрегват онлайн 
комуникация. Въпреки това, ако те получават личен бизнес, свързани с материал, който 

може да докаже, полезни за себе си, те ще отнеме известно време, за да го изучават. 
Физическо материал все още създава здрави връзки и взаимоотношения, отколкото на 

електронен носител. 

o Електронна поща. Основно средство за електронна комуникация. Ние трябва да 

използваме този инструмент в три начина: 

1. да осигури първоначална информация за проекта и услугите;  

2. да предоставят актуализации, напомняния и информация за напредъка на 

проекта;  

3. да се осигури отделна комуникационна връзка с целеви групи. 
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• Панаири, конференции, събития и обучения 

Събития, които събират голям брой от нашите целеви групи, са идеален и рентабилен инструмент за 
ангажиране на туроператори, туристически агенти и други целеви групи. Можем да ги използваме като 

средство за създаване на контакт с целеви групи или за предаване на съобщение на по-широка 
публика. 

o Разработване календар на събития. Създаване на календар на всички свързани 
събития, които се събират нашите целеви групи. свързани с туризма събития са нашият 
основен фокус. Ако е възможно, ние трябва да присъстват всички заинтересовани 
събития, за да се ангажират с нашите целеви групи. 

o Планирани изказвания на конференции/семинари/форуми. Когато е възможно да 
се правят изказвания по време на събития. Този проект е от полза в няколко области: 
създава експертен имидж, предава информация за проекти и услуги и призовава 
целеви групи за действие. 

o Участие в мероприятия, срещи и конференции с туроператори, туристически 

агенти и свързаните с целеви групи. Ние трябва да присъстваме на всички свързани 
събития, за да се ангажираме с нашите целеви групи. Основната цел е да се създадат 
първоначални клиенти и база данни за контакт. 

o Организиране на мероприятия, срещи и конференции с доставчици на услуги и 

свързаните с тях целеви групи. Създаване на събитие по възможност. Фокусът на 
тези събития трябва да бъде върху новите услуги, пазарните сегменти, иновациите и 
ползите от тях. Избройте всички съществуващи събития, които вече организирате. 
Поканете всички потенциални целеви групи на събитие. Тези събития могат да бъдат 
конференции, срещи, презентации или дори кръгли маси. Всичко това може да 
предизвика значителен PR ефект. 

o Организирайте събитие "Отворени врати". Информирайте всички целеви групи за 
възможността да зададете и обсъдите всички въпроси от интерес за конкретно 
събитие. Осигурете им възможност да участват в срещи лице в лице. Организирайте 
публични дискусии по интересни теми. Използвайте го, за да получите информация за 
нуждите на целевата група. 

o Участвайте в изложения. Създаване на списък на всички свързани с панаири. 
Избройте всички панаири, който понастоящем участват. Създаване на списък на 
панаири не участват в, но нашите целеви групи участват в големи количества. 
Използвайте тези панаири, за да предадете посланието си директно към целеви групи, 
всяка от участващите или като посетите и комуникация с участниците. 

o Организиране на обучения свързани с туризъм/устойчивост. Това е ясно 
предимство за целевите групи и може да се използва за изграждане на 
взаимоотношения с целевите групи. Подгответе списък с обучения, които сте готови да 
предоставите на целевите групи. Услугите за наставничество и коучинг трябва да се 
разглеждат на местно ниво и, ако е възможно, да се използват. 

o Срещи 

Това е един от основните инструменти за промотиране на маршрута за колоездене и вино. Това е пряка 
и непосредствена комуникация със заинтересованата целева група. Това е възможност за директно 

събиране на знания за потенциалния клиент и за получаване на представа за туристическата позиция 
на региона. Целта на този инструмент е да започне връзка с туроператори и туристически агенти и да 

работи по съвместни проекти. За да улесним срещите по най-добрия начин, трябва да използваме 
базата данни за директен маркетинг, която вече сме създали. Въз основа на реакцията на изпратена 

директна поща и предоставените материали, но и на директните контакти с целевите групи, дайте 
приоритет на отделните перспективи и организирайте срещи. 
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o Личните контакти и срещи ЛИЦЕ В ЛИЦЕ. Те са от решаващо значение, за да се 

изгради силна връзка с целевите групи. 

o Домакински срещи. Действайте като фасилитатор - свържете доставчиците на услуги, 

които биха могли да имат взаимна полза от съвместно сътрудничество. Използвайте 
тези срещи, за да комуникирате вашите услуги, оферта и пакети. 

o Обмен на информация и 1-в-1 комуникация. Следете срещите. Осигурете на 

участниците протоколи за срещи и свързани материали. Използвайте възможността да 
предоставите допълнителни материали за проекти и услуги. Следете 

взаимодействията с участниците. Поддържайте редовна комуникация и актуализиране 
на състоянието на партньорите. Актуализирайте редовно базата данни за директен 

маркетинг. 

 

• Компонент 3: Изграждане на силно онлайн присъствие 

Съвременният бизнес изисква повече онлайн комуникация. Използва се за незабавна и директна 
комуникация, а интернет е първият избор за търсене на информация. По този начин изграждането на 

силно онлайн присъствие е от жизненоважно значение. 

 

• Създаване на уеб сайт за велосипедни и винени маршрути (интерактивен портал). 

Този портал трябва да има цялата необходима информация за нашите целеви групи. Тя 

трябва да им предоставят информация за проекта, причината, отделните региони, пакети, 
както и всички съответни материали. 

o Информация за маршрута 

o Информация относно трансграничните региони и дестинации 

o Информация за оферта, услуги, обезщетения, успехи, казуси 

o Презентации за маршрути, документи, рекламни материали 

o Научни изследвания и образователни материали 

o Осигуряване на ръководства и наръчници за ползване на туроператори и 
туристически агенти 

o Разработване на обучителни семинари онлайн - уебинари 

o Осигуряване на маркетинг инструментариум онлайн 

o Безплатна въпроси и отговори база данни (FAQ - често задавани въпроси) 

o Предоставяне на безплатна въпроси и отговори услуга. 

 

• Идентифицирайте съответните онлайн сайтове и създаване на информационна база 

данни разпространение. Създаване на база данни за бизнес и технологични уебсайтове, 

свързани. Осигуряване на тези уеб сайтове с интересни истории и проект материал. 
Попитайте за линк към сайта на проекта. 

• E-Mail маркетинг и комуникация. Както беше посочено по-горе, трябва да използваме 

този инструмент по три начина: 

o да предостави първоначална информация за проекта и услугите; 

o да предоставя актуализации, напомняния и информация за напредъка на проекта; 

o за осигуряване на индивидуална комуникационна връзка с целевите групи. 
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• Бюлетини. Помолете целевата си група да се абонира за бюлетин. Попитайте това 

директно, при срещи и в пряка офлайн и онлайн комуникация. Създайте опция 
„Абонирайте се за бюлетин“ на уебсайта. Изпращайте периодичен бюлетин, съдържащ 

информация за новини, нови услуги, нови партньорства и тенденции на пазара. 

• Списък с директории. Избройте онлайн бизнес и технологични бази данни. Изпратете 

връзки към вашия уебсайт и материали за проекта. 

• Създайте присъствие в социалните медии, за да ангажирате и заинтересувате 

аудиторията. Основната цел на тези инструменти е да създадат обща информираност и да 

изградят знания за нас. Създайте Facebook страница и профил / групи LinkedIn за мрежата 
и отделните туристически посредници. Използвайте тези инструменти, за да предоставите 

полезна информация на целевите групи и широката общественост. Предоставете на 
последователите си интересни истории от вашия опит, успешни истории, интересни факти, 

съвременни тенденции, международни казуси, нови подобрения на пазара и открития ... 
ангажирайте комуникация с последователи. 

• Маркетинг на социалните медии. В конкретни случаи на популяризиране на събитие или 

конкретна история, можем да използваме реклама в социалните медии. Тази опция ни 

предоставя отлични опции за насочване и може да доведе до голямо увеличение на базата 
данни за последователи. Препоръка е да се комбинира маркетингът на социалните медии 

през първите месеци от създаването / началото на промоцията на Facebook Page. Това ще 
ускори процеса на изграждане на база данни за последователи. 

• Разработете електронна комуникационна кампания, която насочва аудиторията към 

уебсайта на проекта. Създайте конкретни електронни медийни кампании и използвайте 

създадена база данни за разпространение на информация, за да предадете съобщението. 

• Оптимизация за търсачки (SEO). SEO е процесът на въздействие върху видимостта на 

уебсайт или уеб страница в резултатите от търсенето на търсачката. Две най-популярни 

общи инструменти за SEO са оптимизирането на уебсайт (което може да включва 
редактиране на неговото съдържание, HTML и свързаното с него кодиране, за да повиши 

съответствието му към конкретни ключови думи и да премахне бариерите при 
индексирането на дейностите на търсачките) и популяризиране на сайт (за увеличаване 

броя на обратните връзки или входящите връзки). Тъй като това е специфична задача, 
която ще изисква широко и непрекъснато обучение на изпълнител на услугата, нашата 

препоръка е да възложим тази дейност на външен консултант или агенция. 

• Онлайн разпространение на документация. Тъй като вече сме подготвили проектна 

документация, трябва да я разпределим по целеви групи. Трябва да използваме уеб сайт, 

електронна поща, бюлетини, социални медии и съответните уебсайтове. Това е 
непрекъсната дейност. 

 

 

10.11.3. Матрица на комуникационните дейности 

 

За да се комуникира трансграничен маршрут за туризъм с велосипед и вино, е необходимо да има 

отделен канал за комуникация за всяка целева група. Важно е да се отбележи, че планът за развитие на 
продукт Колело и Вино трябва да дава стратегически указания, докато оперативните процедури и 

подробности трябва да бъдат изяснени за отделните трансгранични региони, в зависимост от степента 
на тяхното развитие. 
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Целева група Дейност 

Туристите и туристически групи Реклама, Връзки с обществеността, Панаири, конференции, 
събития и обучения; 
Маркетинг и комуникация чрез електронна поща, Бюлетини, 
списъци с директории, Маркетинг на социални медии, 
Оптимизация за търсачки (SEO), Онлайн разпространение на 
документация, Създаване на уеб сайт за велосипедни и 
винени маршрути  

Тур оператори Реклама; Връзки с обществеността; Директен маркетинг; 
Панаири, конференции, събития и обучения; Заседания. 
Създайте уебсайт за велосипедни и винени маршрути; 
Идентифицирайте съответните онлайн уебсайтове и 
създайте база данни за разпространение на информация; 
Маркетинг и комуникация чрез електронна поща; Бюлетини; 
Списък с директории; Създайте присъствие в социални 
медии, за да ангажирате и заинтересувате аудиторията; 
Маркетинг на социални медии; Оптимизация за търсачки 
(SEO); Онлайн разпространение на документация 

Туристически агенции Реклама; Връзки с обществеността; Директен маркетинг; 
Панаири, конференции, събития и обучения; Заседания. 
Създайте уебсайт за велосипедни и винени маршрути; 
Идентифицирайте съответните онлайн уебсайтове и 
създайте база данни за разпространение на информация; 
Маркетинг и комуникация чрез електронна поща; Бюлетини; 
Списък с директории; Създайте присъствие в социални 
медии, за да ангажирате и заинтересувате аудиторията; 
Маркетинг на социални медии; Оптимизация за търсачки 
(SEO); Онлайн разпространение на документация. 

Електронни канали Реклама; Връзки с обществеността; Директен маркетинг; 
Създайте уебсайт за велосипедни и винени маршрути; 
Идентифицирайте съответните онлайн уебсайтове и 
създайте база данни за разпространение на информация; 
Маркетинг и комуникация чрез електронна поща; Бюлетини; 
Списък с директории; Създайте присъствие в социални 
медии, за да ангажирате и заинтересувате аудиторията; 
Маркетинг на социални медии; Оптимизация за търсачки 
(SEO); Онлайн разпространение на документация. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Дефинирани цели и канали на интегрираните маркетингови 

комуникации; 
• План за комуникация и определени дейности. 

 

 

10.12. Насърчаване на разработването на продукта и иновации 
 

Продуктовата стратегия има за цел да идентифицира и класифицира всички видове продукти за 

велосипеден и винен туризъм, които потенциално биха могли да съществуват в дестинация, така че те 
да могат да бъдат формулирани и пуснати на пазара на туризма. Създаването на велосипедна и винена 

услуга в дестинация изисква да бъдат определени стратегии за предлагане на продукти, услуги и опит 
на потребителите, които да им позволят да се свържат със същността и личността на колоезденето и 

винената култура на дестинацията, включително предложения за наслада в съответствие с 
териториалните реалност, които са привлекателни и способни да привлекат нови клиенти. 
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Основните задачи, които се извършват при определяне и структуриране на вело и винени продукти са: 

• Идентифициране на отличителните черти на местния винен туризъм: какви са 
конкурентните предимства на винопроизводителите в региона? Какво ги отделя от 
конкуренцията? В какво са най-добри? 

• Идентифициране на агентите, участващи в продукта: както е посочено в главата 
идентификация веригата на стойността 

• Определяне и структуриране на предложенията на потребителите 

• Създаване на наръчник на продукта 

В този процес могат да се използват инструменти, които улесняват създаването на продукти и 
преживявания, като Design Thinking. 

 

 

Източник: Hasso Plattner Институт по дизайн, Университет Стандфорд 

 

Някои от дейностите, които могат да помогнат в развитието на иновациите, са насочени главно към 
поставянето на потенциалните новатори „в обувките на туристите“: 

• Посетете производители на вино, магазини за вино, продажби и наеми на велосипеди, услуги 

за ремонт на велосипеди и др.; 

• Яжте, спите, пазарувайте, посещавайте музеи и извършвайте дейности в дестинацията; 

• Пътуване по тематичен маршрут; 

• посещение на обектите за културно наследство; 

• Участва във фестивали и винени събития; 

• Опитайте се да намерите повече информация за маршрута и / или дестинацията; 

• Анализирайте какво казват туристите във форуми, портали и коментари в блога. 

 

Според многостранното проучване, проведено от Димитрис Карагианис, услугите и удобствата, 

предлагани от винарите, попадат в една от следните категории, които могат да послужат като насока 
за фокусиране на усилията за въвеждане на иновации във винарните: 
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 категория Положителен отговор% 

1.  Екскурзоводско обслужване 100 

2.  Предлага се дегустация на вино 100 

3.  Отворени месеци 96,7 

4.  Винен INFO ЦЕНТЪР магазин за 
подаръци 

93,5 

5.  Специални дейности 83,9 

6.  Съоръжения за специални събития 80,6 

7.  Хранителни съоръжения / Ресторант, 
Пекарна 

77,4 

8.  Удобства за инвалиди 71 

9.  Иновации в услугите 55,5 

10.  Говорен език /> 1 55 

11.  "Зелена устойчива" операция 42 

12.  Популяризиране на изкуството / 
културата 

42 

13.  Създаване на иновации 35,5 

14.  Настаняване 35,5 

15.  Конферентни зали 35,5 

16.  Органичност 35,5 

17.  Исторически обекти (близо до) 35,5 

18.  SPA 29 

19.  Биоклиматична конструкция 26 

20.  Сертификация за околната среда 22,5 

21.  Иновативни продукти 19,5 

22.  Иновации в енергетиката: слънчева 
енергия 

16 

23.  Иновации в отглеждането 13 

24.  Производство на иновации 13 

25.  Иновации в енергетиката: Геотерм 6,5 

26.  Иновационен маркетинг 6,5 

 

Съвременната винарна трябва да отговаря на много критерии, за да бъде успешна. Разточителна земя 
и уникално грозде. Иновативни методи за отглеждане, които зачитат природата и традицията. 

Биологично производство и устойчива работа. Слънчевите панели, геотермата, биоклиматичната 
структура и методите за производство на свободен поток направиха винарната самодостатъчна с 

продукт от почти нулеви въглеродни отпечатъци. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Идентифицирани потенциални новатори 

• Иновационни събития и дейности (семинари, турнета, обучения). 

• Разработен иновационен план. 

• Модел за запис на това как се създава иновативен продукт. 
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10.13. Обучение, професионализация и създаване на работни места 
 

Човешкият капитал се признава като определящ фактор за конкурентоспособността на всяка 

индустрия, особено в туризма, в който „моментите на истината“ са ключови за удовлетвореността на 
клиентите. Освен това е неоспоримо, че образованието и обучението в туризма играят ключова роля 

в стратегиите за конкуренция в сектора, в които частните институции, предприемачите, работниците, 
публичният сектор, университетите и центровете за професионално обучение са от съществено 

значение за постигането на развитието на стабилен, устойчив сектор. 

Безспорното влияние на виното, колоезденето и гастрономията по време на пътуване, нарастващото 

търсене на мотоциклет и винен туризъм и фактът, че той намалява в други сектори, правят този вид 
туризъм един от туристическите сегменти с най-голям потенциал за бъдещето. Следователно този 

сектор трябва да има високо специализирани специалисти не само в туризма и колоезденето, но и 
конкретно във винения туризъм. 

Обучението, изисквано от мотоциклетния и винен туризъм, трябва да бъде мултидисциплинарно, 
гъвкаво и развиващо се. Той трябва също така да насърчава креативността и предприемачеството и да 

включва най-новите тенденции в консумацията на вино и най-добрите практики за колоездене, така че 
те да могат бързо да се прилагат в сектора. 

Следователно, за да се създадат конкурентни дестинации за вино и колоездене, ще е необходимо да се 
осигури мултидисциплинарно обучение, което да се адаптира към най-новите тенденции, основани на 

научни изследвания, и да може да се прилага бързо в целия сектор. За тази цел следва да се 
предприемат следните действия: 

• Идентифициране на нуждите от обучение и / или умения: идентифициране на нуждите от 
обучение сред човешките ресурси, които предоставят или ще предоставят под наем и / или 
туристически услуги в дестинацията; 

• Определяне на компетенциите на всеки длъжност във велосипедния и винен туризъм: 
определяне на изискванията и изготвяне на професионални профили за всички работни места, 
свързани с велосипеден и винен туризъм; 

• Обучение на човешките ресурси: разработване и приемане на годишни планове за обучение 
за различните подсектори на велосипедния и винен туризъм в съответствие с откритите нужди, 
със стратегически и оперативни цели и оценка на напредъка чрез установяване на 
стратегически съюзи с академични институции и публични и / или частни организации; 

• Създаване на системи за популяризиране и подкрепа на стартиращи фирми в туризма за 
велосипеди и вина. 

 

Участниците в тези обучения трябва да включват, но не се ограничават до, представители на следните 

сектори / институции: 

• Институции от публичния сектор, особено в областта на туризма, на национално, регионално и 
местно ниво. Включително местни туристически организации също; 

• Организациите на гражданското общество, клубове и асоциации любители на виното, 
колоездачни клубове и асоциации; 

• Винарни; 

• Тур организатори и туристически агенции и посредници; 

• Професионалистите в туризма, включително местните пътеводители; 

• Ресторанти, барове и други кулинарни заведения; 

• Местата за настаняване; 

• Велосипеди под наем и под наем; 
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• услуги и велосипедни части и аксесоари магазини ремонт Bike; 

• Местна гурме магазини и производители; 

• Сомелиери. 

 

Програмите за обучение трябва да бъдат адаптирани към всяка група участници и трябва да включват 

основи за колоездене и винен туризъм, професионални семинари, технически семинари, стратегии за 
заетост, работа и практически опит, чужди езици и др. Някои от модулите могат да бъдат 

структурирани, както следва, но не се ограничават до: 

Основни образователни модули 

• История на виното и винен туризъм 

• История на велосипедния туризъм 

• Стратегии за продажба на дребно 

• Маркетинг и уеб маркетинг 

• Винен туризъм и комуникация на събитията 

• Разказвач 

• Комуникационна стратегия 

• Комуникация в медиите 

• Цифрова комуникация 

 

Професионални семинари 

• Винен туризъм и региони 

• Активен отдих и региони 

• Логистика на събития 

• Туристи от основните пазари 

• Устойчиво развитие и корпоративната социална отговорност 

• Връзки с медиите 

 

Технически Семинари 

• Лозарството и производствени техники 

• Енология 

• Дегустация на вино и сетивен анализ 

• Речникът на винарската промишленост на английски език 

 

Стратегия по заетостта 

• Познаване на вино бизнес сектор и търговията (винарни, магазини, ресторанти, ...) 

• Познаване на колоезденето бизнес сектор и търговията (продажба, под наем, ремонт ...) 

• Оформяне на личен проект кариера 

• Работна среща с акцент върху CV, мотивационно писмо и интервю симулация 

• Отзиви и мнения от специалисти 
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Практически опит 

• Среща с оператори от винарската индустрия 

• Посещения на лозя 

• Участие в големи събития на вино в региона 

• Професионални конференции 

• Стажантски програми, последващи с ученици по време на стажа и помощ в писмен доклад. 

 

Чужди езици 

• Разговорен английски 

• Специфична терминология в областта на виното на английски език. 
 

Очаквани 

резултати: 

 

• Приемането на програма за укрепване на бизнеса, стимулиране на 

предприемачеството и подобряване на конкурентоспособността в 

сектора трябва да доведе до процеси за генериране и запазване на 

таланти. Тоест, трябва да има висококвалифициран и правилно обучен 

човешки капитал както в публичния, така и в частния сектор, които 

могат да развиват, управляват и предоставят услуги за колоездене и 

винен туризъм. 
 

 

 

10.14. Осигуряване на качеството на услугата 
 

Опитът за пътуване се е променил и вече не се ограничава до реалните дни на пътуване, но започва 
много преди това, с подготовка (вдъхновение, търсене на информация, сравнение, резервация) и 
завършва, когато туристът оценява и споделя опит в социалните медии. 

Основните агенти в туристическия сектор започват да хуманизират начина, по който общуват, 
заменяйки наследството и възгледите с обещанието за незабравими преживявания и 
съсредоточавайки своите послания върху възможността да се свържат с другите. 

Велосипедният и винен туризъм винаги са били базирани на опит, но сега е по-необходимо от всякога 
предложенията да се открояват със своята креативност, оригиналност, чувствителност и уникалност и 
да събуждат чувства и емоции. Нужно е да удовлетворявате клиента, да осигурите незабравими и 
незабравими моменти, да ги включите по изцяло личен начин, така че тяхното удоволствие да включва 
всичките пет сетива. 
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Някои автори считат, че запомнящи се туристически изживявания са тези, които отговарят на следните 

изисквания: 

• Разработване на уникална среда или сценарий; 

• Единична среда или сценарий; 

• Настоящ ограничен достъп; 

• Позволява социализация или взаимодействие с околната среда; 

• Насърчаване на висок потенциал за учене; 

• Тематичен; 

• Предлагайте наслада, релакс или укриване; 

• Провокирайте проява на емоции; 

• Интегриране на ресурси от територията; и 

• Включете материални елементи или сувенири, които клиентът може да отнесе у дома. 

 

Управлението на качеството се основава на процесите на непрекъснато подобряване на 

туристическия бизнес и дестинациите, в които всички услуги акредитират високо ниво на 
удовлетворяване на очакванията и нуждите на туристите. Предлагането на качествен опит е 

съществено изискване за конкурентоспособност в туристическия сектор. Дестинациите трябва да 
включват концепцията за непрекъснато подобряване на качеството на тяхната гастрономическа 

оферта, не само поради туристическите нужди, но и защото признават, че по-доброто качество води до 
по-високи приходи. 

Възможните действия в това отношение включват: 

• Приемане и популяризиране на етикети за качество; 

• Сертифициране и промоция на продукти, производители на вино, магазини и ресторанти, но и 
велосипедни услуги (наеми, ремонт); 

• Настройка на система за измерване на удовлетвореността на клиентите; и 

• Подновяване и актуализиране на културни и винени традиции. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Създаване на набор от стандарти за трансгранично колоездене и услуги 

за вино; 

• Портфолио от услуги за велосипеди и вина, базирани на опит; 

• Система за осигуряване на качество за велосипеден и винен туризъм; 

• Система за измерване на качеството, възприемана от туристите с 

велосипеди и вино. 

 

 

10.15. Насърчаване на публично-частно сътрудничество 
 

Управлението на устойчива дестинация за колоездене и вино изисква модел за управление на туризма, 
който се основава на споделено лидерство и участие на всички агенти във веригата на стойност на 

велосипедния и винен туризъм, в полза на обща цел. От по-оперативна гледна точка управлението 
предполага създаването на канали, които да позволяват съвместна работа между всички агенти, 

участващи във веригата на стойност на дестинацията. Всички тези агенти стават основни за 
структурирането и генерирането на гама от качествени гастрономически туристически продукти и 

преживявания, които са уникални, привлекателни и могат да съблазнят пътници, които желаят да се 
запознаят с гастрономическата култура на посещаваната територия. 
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Развитието на устойчив туризъм за велосипеди и вина в дестинация включва голямото 

предизвикателство за съвместна работа между различните публични и частни агенти както заедно, 

така и с други сектори. Необходими са следните: 

• Интеграция и насърчаване на сътрудничеството между всички сектори на веригата на стойност 
на дестинацията, определяне на ясна стратегия и пътна карта и работа в същата посока, с 
споделена и основана на консенсус визия; 

• Работа, връзки и взаимодействие между различните агенти, участващи във веригата на 
стойността на велосипедния и винен туризъм, генериращи взаимноизгодни отношения и 
търсене на баланс между запазването на ценностите на дадена територия и развитието на 
функции в нея (икономически, екологични и социални); 

• Съгласуване на интересите между всички участващи агенти и координиране на усилията за 
постигане на полза от споделен проект; 

• Инструменти, позволяващи на различните агенти на територията да участват, споделяне на 
общи принципи, планиране, засилване на решенията и постигане на консенсус за използване 
на възможности и разрешаване на възникнали конфликти; 

• Институционален капацитет за гарантиране на ефективността на публичните политики и 
програми, свързани с велосипедния и винен туризъм; и 

• Участие на местната общност в процеса. Определяне на специфичните процеси и места за 
информация, дебати, консултации и участие от местната общност - както поотделно, така и / 
или чрез местни асоциации - в инициативи, представляващи интерес за туризма, възприемане 
на потенциала, предлаган от новите информационни и комуникационни технологии. 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• По-добра институционална рамка за развитие на туризма за колоездене 

и вино в дестинацията и модел за публично и частно участие в 

процесите на вземане на решения и разработване на политики, водещи 

до развитието, управлението и насърчаването на туризма за 

колоездене и вино. 

 

 

10.16. Създаване контрол и механизми за мониторинг 
 

Реалността на велосипедния и винен туризъм е сложна, динамична и променяща се, като 

същевременно е и много конкурентна. Както и при други видове туризъм, технологичните, социалните, 

икономическите и политическите фактори, наред с други, генерират промени както във вкуса и 

навиците на потребителите, така и в конкурентоспособността на дестинациите, принуждавайки тях и 

техния бизнес да трансформират и адаптират своите стратегии. 

Мониторингът и сравнителната оценка на всяка форма на туризъм може да бъде сложна задача за 

туристическата администрация. Тази сложност произтича от ограничената наличност на информация 

и данни, както и от различни методологии, използвани от различни страни и култури, които правят 

сравнението трудно. 

При приемането на план е необходимо да има модел за оценка и мониторинг, включващ набор от 

индикатори, за да се улесни оценяването на резултатите. Необходими са следните: 
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• Създаване на специфична обсерватория по гастрономически туризъм, която систематично 
прилага техники за наблюдение, оценка (индикатори за устойчив гастрономичен туризъм) и 
управление на информацията като основни инструменти за изготвяне и приемане на политики, 
стратегии, планове и процеси на управление. Препоръчват се както количествени, така и 
качествени методологии; 

• Създаване на индикатори за управление, позволяващи оценка и мониторинг на приемането на 
действителния план за развитие на велосипед и винен туризъм и ориентация на вземане на 
решения във връзка с поставените цели; 

• Определяне на основните показатели за конкретни резултати от туризма за колоездене и вино 
в дестинацията (индикатори за резултата и крайното въздействие върху системата). 

 

 

Очаквани 

резултати: 

 

• Модел за редовно и надеждно измерване на статистически данни и 

проучвания за колоездене и винен туризъм в дестинацията и / или 

поведението на туристите; 

• Подобрени знания за проследяване и управление на информация в 

подкрепа на вземане на решения и вземане на политики, за постигане 

на по-голяма устойчивост в дестинацията за колоездене и винен 

туризъм 
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