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Предложение за създаване на туристическо представителство 
в Париж за Франция и лимитрофните държави 

 
 

 
България е за съжаление все още недостатъчно позната туристическа дестинация във 
Франция, която поради географската близост (само 2 часа и 40 минути полет) и 
потенциала на пазара (близо 70 милиона население) може да е сред приоритетните 
пазари за развитие на incoming туризма на френски туристи у нас. 
 
Франция не познава достатъчно добре, все още, цялата широка гама от туристически 
възможности на нашето природно и културно богатство. 
 
Туристическото представителство е изключително ключово за евангелизирането на 
нашата страна във Франция и разпространяването на информацията, целяща да насърчи 
идването на французи, на почивка или на бизнес туризъм в България, както и за 
поддържането на постоянна връзка с медиите, широката публика и професионалистите 
от туристическия бранш (туроператори и тур агенти). 
 
Целите на това представителство са както качествени, така и количествени : 
 
 Развиване на един привлекателен имидж на България като туристическа дестинация 
 
 Разкриване на многобройните възможности, които предлага България като 
целогодишна туристическа дестинация чрез специализираните форми на туризъм както за 
личен туризъм, така и за бизнес туризъм (организиране на семинари, конгреси, събития - 
тaкa наречения MICE) 
 
 Увеличаване на броя на френските и френско говорящите туристи от Западна Европа : 
oт близо 180 000 френски туристи днес на над 250 000 поне до края на 2015 година. 
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TheTravelExperts предлага да разработи подробен маркетингов план за френския пазар, 
който да изпълни тези цели като изгради стройна дългосрочна механика на базата на 4 
канала :  
 
1. медии : традиционни и нови социални 
2. уеб 
3. партньорства 
4. събития.  
 
Тези канали ще са насочени към 3 таргетови групи :  
1. журналисти от медиите за широката публика и от професионални туристически медии 
2. широка публика 
3. професионалисти на туризма. 
 
Като пример за приоритетни операции през 2015 година : 
 
 Организиране на едно посещение на журналисти в България 
 
 Създаване на специализиран сайт и блог на френски 
 
 Установяване на партньорства с френски тур оператори като Look Voyages например, 
който в момента прави голяма промоционална кампания на България с 16 оферти 
 
 Установяване на партньорства с авиокомпании, които имат полети към България 
 
 Организиране на един éductour т.е. посещениe на страната от тур агенти (например 
Португалия организира през 2014 година няколко éductours за 200 френски тур агенти) 
 
 Организиране на един workshop в Париж, в няколко големи френски града,  
Брюксел... с участието на български фирми, тур оператори, рецептиви, хотели и пр. 
 
 Организиране на присъствието на България на туристически експозиции във Франция 
(като IFTM - International French Travel Market - края на септември месец и др.) 
 
И всякакви други активности, които Министерството на туризма смята за необходими като 

например «Дни на България в Европа». 

 
За да се определят най точните акценти, на които да наблегне бъдещата комуникационна 
кампания във Франция, предлагаме да направим проучване за по финна дефиниция на 
профила тип на френския турист който идва в България, какви са предпочитанията му : 
културни, пазаруване, планински туризъм, спа, селски туризъм, голф, кратки city WE 
breaks, море и пр.  
 

http://www.look-voyages.fr/travel/ProductList.aspx?depcity=PAR&gclid=CJKjhp-6xsMCFefMtAodkzMAXQ&destination=%3B162%3B142%3B#ectrans=1
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Например, обща илюзия в България е, че туристите се интересуват от нашите манастири, 
които много често са изтъквани като интересни за посещение обекти, докато интересът е 
далеч по голям към атракции свързани с комунистическото минало на страната ни (в 
Будапеща, например, има отскоро парк със статуите от комунистическата епоха). 
 
 
Предложение за сътрудничество под две форми, по избор 
 
1. Договор докрая на годината за 4000€ хонорари на месец, срещу които 
Министерството на туризма ще има ресурс в Париж на постоянно разположение, като 
може да се използва материалната база предоставена от българското посолство в Париж 
и българския културен център. 
 
Хонорарите включват следното : 
 
 Изработване на подробен маркетингов план за Франция, Белгия, Швейцария и 
Люксембург и прилагането му 
 Връзки с обществеността по всички въпроси свързани с туризма 
 Връзки с медиите по всички въпроси свързани с туризма и организиране на пътуване 
на френски журналисти в България 
 Организиране на workshop и éductour с професионалисти на туризма 
 Организиране на всякакви други подходящи мероприятия. 

 
Или  
 
2. Хонорари на операция, които ще бъдат изчислявани според необходимото време и 
сложността на реализацията. 
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Предложение за комуникационна B2B кампания във Франция 
по случай на изложбата на тракийското съкровище в Лувъра 

 
 

 
Контекст 

Първото представяне на България в Лувъра е от април до юли тази година с изложба на 
тракийското съкровище. 

Лувъра ще осигури кампания към широката публика и предложениетo на The Travel 
Experts е да реализира една по таргетова кампания, насочена към професионалистите на 
туризма във Франция и журналистите от професионалната туристическа преса.  

Името на изложбата е La Thrace antique, des rois thraces aux cités grecques. 

Както името на изложбата на тракийското съкровище в музея Jacquemart-André преди 

няколко години, и това на експозицията в Лувъра няма експлицитна препратка към 
България. Това означава, че комуникационната B2B кампания; която предлагаме, трябва 
да е много ясна в това отношение и да обяснява връзката между изложбата и България. 

 

Цел на комуникационната B2B кампания във Франция  

 Да промотира, паралелно на изложбата, България и българския туризъм 

 Да сложи ясно акцента на това, че Тракия, люлка на древна цивилизация, е част от 
България и нейното изключително богато културно наследство. 
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Механика на комуникационната B2B кампания, предложени операции : 

 Прес комюнике към професионалната туристическа преса  

 Две приватизирани посещения на изложбата с туристически журналисти и 
професионалисти на туризма 

 Workshop и уебинар с туристически професионалисти 

 Конкурс в професионалната преса и социалните медии, в който да се печелят билети и 
посещение на изложбата с конференсист 

 

Хонорари за : 

 Използване на база данни журналисти от туристическата преса, блогери, тур оператори и 
туристически агенции, които продават България във Франция или имат желание да го 
правят (тази база е собственост на TheTravel Experts) 

 Редактиране на прес комюникето, изпращане на професионалната туристическа преса във 
франкофонска Европа (Франция и лимитрофните и държави : Белгия, Люксембург и 
Швейцария) и третиране на отговорите 

 Организиране на 2 частни визити на изложбата : една за журналистите от туристическата 
преса и втора за туристическите професионалисти (тур оператори и туристиачески 
агенции които продават България във Франция или имат желание да го правят), 
придружаване на визитите 

 Организиране на workshop с туристически професионалисти (тур оператори и 
туристически агенции, които продават България във франкофонска Европа или имат 
желание да го правят) 

 Организиране на уебинар с професионалисти на туризма, които нямат физическа 
възможнист да дойдат на workshop-a или на визитите в музея. На този уебинар ще се 
обясни в какво точно се състои изложбата, но и също ще се представи огромния 
туристически потенциал на България 

 Организиране на конкурс в професионалната преса и социалните медии, в който да се 
печелят билети и посещения на изложбата с конференсист 

 

Хонорари…………………………………………………………………………………………....3 000 € без ДДС 

 
50% от тази цена се плаща при поръчка и 50% при завършване на операцията. 
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THE TRAVEL EXPERTS 
 

TheTavelExperts е консултантска фирма в областта на маркетинга за предприятия 

от туристическия бранш като туристически офиси, туристически агенции и тур оператори. 

 

Фирмата предлага поредица от услуги като  

 връзки с обществеността 

 връзки с медиите и медия планиране 

 директен маркетинг 

 реклама 

 социални медии 

 бранд мениджмент 

 маркетингови проучвания 

 организиране на събития и пр.  

 

TheTavelExperts притежава и собствена социална професионална мрежа от тур оператори и 

тур агенти от франкофонска Европа, каталог с над 2000 тревъл доставчици и близо 500 тур 

агенти членове на мрежата :  http://thetravelexperts.fr. 

 

Ето няколко примера за скорошни реализации на TheTavelExperts : 

 Маркетингов 2-годишен план за туристическия офис на Малайзия за Франция, 

Испания и Португалия  

 Създаването на Lab des idées за Amadeus "Bouscule, surprend et donne du souffle", 

3 часова конференция, веднъж в годината, с 10 подбрани оратори на тема 

иновациите в туризма 

 Директен маркетинг във Франция за туроператори от Узбекистан и Израел и пр. 

 

TheTravelExperts е създаден през 2012 година от Диана Попски, 

собственик на koнсултантска фирма Арбитраж в София, и Албена 

Гаджанова, която живее във Франция от 1990 година.  

 

Преди да създаде TheTavelExperts и www.travelmarketing.fr (блог за 

професионалисти на туризма), Албена Гаджанова е работила 15 години 

в туристическата индустрия : авикомпания Балкан (1985-1990), Amadeus 

(2000-2008), Carlson Wagonlit Travel (2008-2010), 5 години във френска 

рекламна агенция и 2 години в ОИСР. 

 

http://thetravelexperts.fr/
http://arbitrageresearch.com/
http://www.travelmarketing.fr/

