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Скъпи читатели,
Пред вас е първият брой на новото ни издание – интернет списанието Travel&Hospitality Experts.
Предназначено е за професионалистите в туризма – хотелиери, ресторантьори, туроператори и
турагенти, авиокомпании, браншови и съсловни организации, съвети по туризъм, преподаватели и
студенти. Искаме да е полезно и за представителите на всички онези индустрии, които наричаме
„съпътстващи“, но без които развитието на хотелиерството и ресторантьорството е немислимо. За да не пропуснем някого, нека да обобщим: то е за всички, които милеят за развитието на
туризма в България.
Пролетта е добро време за ново начало. Точно година, след като стартира сайтът www.thexperts.
bg, решихме да разширим и обогатим формàта, да станем по-интерактивни, гъвкави и полезни за
по-широк кръг читатели.
На виртуалните страници на списанието ще намирате публикации, свързани с мениджмънт, маркетинг и продажби, ПР и реклама, персонал, оборудване, обзавеждане и технологии, храни и напитки
и др. теми.
Наши автори и гости ще бъдат както български, така и чуждестранни експерти, както ще видите
от първия ни брой.
Включихме в издателския съвет професионалисти – експерти и представители на браншови организации, които ще ни обогатяват с идеи и препоръки за съдържанието му.
Защо се впускаме в авантюрата да правим ново издание в икономическа ситуация, в която дори
големи издателства затварят списания? Донякъде, защото ни окуражиха мнозина от вас, които
оцениха високо онова, което направихме за година и ни дадоха смелост да продължим напред. Защото професионалистите в туризма имат нужда от свое списание и защото сме убедени, че можем
да го направим.
Пишете ни за проблемите си, изразявайте мнението си, предлагайте идеи, задавайте въпроси и ние
ще намерим експертите, които ще ви дадат най-правилния отговор.
Списанието ще излиза всеки месец и ще достига по електронен път до читателите си. Освен това
подготвяме и широк спектър специализирани издания под бранда THExperts. Те ще са фокусирани
върху различни аспекти на туристическата индустрия и ще са предназначени за специалисти с различна насоченост – шефове, HR мениджъри, маркетинг и ПР мениджъри и пр. Очаквайте ги скоро!

Екатерина Геловска
Владимир Казасов,
издатели на THExperts
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Колко струва
кариерата

В

сеотдайност, чувство за принадлежност към екипа, готовност да обучава и да бъде
обучавана, желание да окаже
подкрепа — това са само част от чертите, с които се характеризира нежната половинка от хората, които са
се посветили на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Заедно с това те притежават необходимата дисциплина, съсредоточеност
и стремеж към самоутвърждаване,
което им помага да се изкачат високо
в кариерната стълбица в глобалния
сектор на гостоприемството. Умението да преговарят и не на последно
място техният личен чар ги правят
често предпочитани за длъжности,
които са свързани с директни контакти с клиентите.
Сред трудностите, които съпътстват израстването им, е необходимостта да поемат водещата роля в един
свят, все още доминиран от мъже, да
обръщат повече внимание на своя успех, отколкото на личния си живот.
Това са част от изводите на среща
на дами, достигнали върховете на
професията преди няколко месеца
в Лондон. Инициатори на срещата
бяха компанията HVS и Лондонската асоциация на жените-лидери.
Според Лоренца Алези, директор
в HVS, въпреки големите промени
през последните 10 години в световен мащаб, мъжете продължават да
имат водещо място като лидери на
държави и на бизнеса. В момента
едва девет жени са държавни лидери
и едва 15% от корпорациите се оглавяват от дами.
Проучване на HVS показва, че жените са гръбнакът на туристическата
индустрия в света. Те доминират и в
туризма, и в хотелиерството, и в ресторантьорството, като на тях се падат
60% от всички заети работни места в
сектора. Заедно с това едва 6% от ръководителите на големите компании
са жени. Жените лесно напредват до
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длъжности като ръководител на екип
или супервайзор, но малко от тях
могат да направят следващата стъпка, която да ги отведе до по-високо
ниво. В хотелиерската индустрия
например всеки четвърти мъж заема
мениджърска длъжност от най-висок
ранг, докато едва 18% от жените достигат до същото равнище.
Заедно с това е очевидно, че броят
на жените — генерални мениджъри на
четири- и петзвездни хотели нараства
в световен мащаб, макар и бавно.

По света

“It’s a man’s world,” се твърди в популярна песен на Джеймс Браун. Световната статистика изглежда, че потвърждава това.
Според Световния доклад за туризма на ООН, представен миналото
лято на международна конференция,
жените в туризма са платени по-зле
от мъжете, по-малко въвлечени в
индустрията и по-лошо образовани. Те се използват масово като нискоквалифициран персонал, но рядко
достигат до най-висшите професионални нива. Като правило, те получават 10–15% по-малко, отколкото
колегите им мъже. Жените, заети в
туристическата индустрия, са два
пъти повече, отколкото в много други сектори на икономиката. Един от
петима министри на туризма в света
са от женски пол. Голяма част от жените, на които не се плаща изобщо
или се плаща недостатъчно, са заети
в семеен туристически бизнес.

В България

У нас няма официални данни, които да показват съотношението на
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мъжете и жените в туристическата
индустрия, дела на жените, заемащи
ръководни длъжности или пък онези, които се използват като помощен
персонал.
По неофициални данни жените
категорично доминират сред туроператорите, като мнозина от тях са
ръководители или собственици на
туристическите компании. В хотелиерската индустрия също е голям
броят на жените, но бърз преглед на
списъка на генералните мениджъри
на четири- и петзвездни хотели показва, че в него преобладават мъжките имена. В ресторантьорството
мъжете категорично водят и като
брой заети, и като мениджъри „храни и напитки“, и като управители на
ресторанти, и като главни готвачи.

Според официалните данни

на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма една
трета от предприятията в България
са собственост или се ръководят от
жени. Във възрастовата група до 30
години съотношението е едно към
едно.
Това каза неотдавна министърът
на икономиката, енергетиката и
туризма Трайчо Трайков по време
на форум, посветен женското предприемачество. По думите му това
доказва значимата роля на дамите
в ръководството на корпоративния
свят. Очевидно е, че и държавната политика, и организации като
Българската асоциация на жените
предприемачи дават възможност за
разгръщане на пълния потенциал на
жените като лидери и мениджъри,
смята още министърът. ■
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-годишната Андреа е ако не най-младият генерален мениджър
в рамките на веригата Rezidor, то един от най-младите в България.
Преди няколко месеца тя изостави успешната си кариера в Будапеща, за да оглави първия в страната ни хотел от бранда „Парк Ин“,
след като през лятото на 2010 г. управлението на хотела бе поето
от международната компания Rezidor.

Андреа Кайзер:

да си хотелиер означава да
служиш на гостите си
Екатерина Геловска

В

един мразовит ден в началото на февруари Андреа Кайзер изглежда вече напълно
аклиматизирана, ако не към
капризите на времето, то поне към
реалностите на българското хотелиерство. Нещо повече, за разлика
от мнозина свои колеги, които споделят, че началото на годината е истинско изпитание за тях, Андреа е
напълно доволна от старта. „Януари
започна доста добре, постигаме
целите, които сме си поставили, а това мотивира хората да
продължат да полагат усилия
с очакването за една добра
година“, казва тя.
Питам я как се чувства
като един от най-младите
генерални мениджъри в
предимно мъжката компания на ръководители
на хотели както в рамките на веригата, която представлява, така
и в София. Отговаря,
че в международните
компании генералните
мениджъри стават все
по-млади. „Нещата се
промениха значително,

дори ако говорим само за последните десет години, които се занимавам
с хотелиерство. В това виждам не
само предимства, но и недостатъци“, казва тя. Пояснява, че подмладяването рефлектира върху идеята
за гостоприемство като цяло. Преди 40-50 години хората, работещи
в сферата на хотелиерството, са се
изкачвали по кариерната стълбица
бавно и постепенно, преминавайки
през всички стъпала на развитието.
Това им давало необходимия опит
и поглед върху всяка дейност, която
се извършва в хотела, изграждало е
правилното отношение към професията и гостите, учило ги е не да обслужват, а да служат на гостите си и
да предугаждат техните желания.
„С промените в образованието
нещата се промениха. Имам чувството, че

Губим някои
от най-ценните неща,

някои мениджъри се отнасят повърхностно към професията си,
просто защото колкото по-млад е
един човек, толкова по-малко опит
има в общуването с хората и в справянето с ежедневните проблеми, →→
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▶▶ които възникват“, казва Андреа.

Самата тя е започнала като рецепционист и за десет години е достигнала
до най-високата позиция в хотела. В
международна компания обаче това
съвсем не е върхът и тя все още има
към какво да се стреми, но към това
ще се върнем след малко.
Подчертава, че въпреки бързото
си израстване през последните няколко години е успяла да попие от
традиционното отношение към професията си и към гостите. Понякога
именно това липсва на по-младите
ръководители на хотели, които са
получили блестящо образование, но
не са имали досег с реалното хотелиерство. Затова според нея балансът
между теорията и практиката е от
ключово значение.

Младостта не е порок,

но зрялата възраст според нея си
има предимства. Пояснява, че човек,
който от 20 години работи в хотелиерството, е имал хиляди случаи, в
които е трябвало да взима решение
в движение, имал е ситуации, в които е трябвало да прояви гъвкавост
и далновидност, срещал се е с хиляди хора, а всяка среща те научава на
нещо.
За по-младите си колеги, които,
въоръжени с познания и дипломи,
искат от студентската скамейка веднага да заемат ръководни позиции в
хотела, казва, че те просто нямат реалистичен поглед към професията.
Разказва, че традиционното обучение в областта на гостоприемството
в Германия е тясно свързано и с теорията, и с практиката, така че учениците част от седмицата прекарват в
класната стая, а друга част – в хотела
или ресторанта. Самата тя е завършила колеж по хотелиерство, където
след двегодишно теоретично обучение е преминала през десетмесечен
практически стаж. Това означава, че
когато младежите излязат от вратите
на учебното заведение, те вече имат
основата – теоретична и практическа, върху която можа да се гради
по-нататъшното им професионално усъвършенстване и израстване.
Още по време на обучението не само
са обсъждали с преподавателите си
какво може да постигне един млад
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човек в професията, формирали са
реалистични очаквания у тях, но поважното е, че е създадено правилно
отношение към нея. Фактът, че човек
преминава през необходимите стъпки на усъвършенстване по време на
обучението, съвсем не означава, че
автоматично е готов за една ръководна позиция, смята тя. Причината е, че образованието дава някои
базови познания, без които е невъзможно да се върви напред, но са
необходими още твърде много неща,
които не се учат в училище. Смята,
че основното задължение на хората,
които се обучават младежите, е да
ги накарат да разберат, че познанията, които те получават в училището,

“

„

Заслужава си да положиш
усилия, за да постигнеш
мечтата си

колежа или университета, особено
икономическите, са много важни, но
не могат да заместят практическите
умения и опита в реална среда. Те
трябва да помогнат на младите хора
да посрещнат проблемите, да усвоят лидерски умения, но всичко това
не е достатъчно, ако не бъде преосмислено и проиграно в практиката.
Ако никога не си оправял хотелска
стая, няма как да имаш правилни
изисквания към камериерката, казва
Андреа Кайзер.

Човек се учи от грешките си,

затова не е страшно, ако един млад
човек сгреши. Дори някой да върши
нещо с желание, не е изключено да
допусне грешка, защото правилният
подход се изработва с времето. Важ
ното е да умее да си извади поука,
да не я повтаря и ако е възможно, да
предотврати подобна ситуация в бъдеще, казва генералният мениджър
на „Парк Ин София“.

Да живее телевизията

Питам Андреа как се е зародил интересът й към тази професия. Разказва,
че пръст в решението й има съдбата,
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а ако трябва да сме точни – една от
телевизиите, която започва да излъчва популярния американски сериал
„Хотелът“. Точно този сериал предизвиква интереса й към хотелиерската професия. Неговите герои, които успяват да се справят с различни
сложни професионални и житейски
ситуации, я карат да им се възхищава и най-важното – да разбере какъв
е смисълът на професията. Решава,
че си заслужава да положиш усилия,
за да постигнеш мечтата си. Днес не
само че не съжалява за решението
си, но и смята, че е направила добър
избор в живота си.
Отначало просто иска да работи в
хотел, без дори да си мечтае за найвисоката длъжност в него. От днешна позиция обаче преценява, че дори
да не се е стремяла съзнателно да
стане генерален мениджър, винаги
е работила в тази насока. Казва, че
е постигнала повече, отколкото самата тя е очаквала. Когато си млад,
в представите си лесно постигаш
всичко, в реалния живот обаче е
различно и човек трябва да балансира професионалните си стремежи
и нещата в личния си живот.
Вероятно затова на въпроса какви
са бъдещите й планове и какво би
искала да постигне през следващите
пет години Андреа Кайзер отговаря,
че ще намали малко темпото и ще
обърне повече внимание на личния
си живот.

Успехът има цена

и в дадения случай Андреа признава,
че личният живот донякъде е станал
жертва на кариерата. Не съжалява за
това, но подчертава, че в различен
момент човек трябва да има различни приоритети. За да постигне
баланса, който толкова е необходим
в живота на всеки, сега ще се фокусира малко повече върху личните си
стремежи.
Това ни връща отново към ролята на жената в хотела и трудностите, които тя трябва да преодолява в
професията си, съчетавайки задълженията на генерален мениджър,
съпруга и майка. Запитана дали хотелът продължава да е царство на
мъжете въпреки масовото женско
присъствие в него, отговаря, че не-
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щата много са се променили през последните години, както се е случило
и в много други индустрии. Жените
осъзнаха, че са способни да постигнат повече, че имат качествата да бъдат ръководители и най-важното, че
това се оценява от ръководителите
на компаниите. Според нея вече има
много примери, когато жени заемат

кариера на генерален мениджър
на хотел софийски хотел. Бързият
развой на събитията донякъде я
сварва неподготвена, защото само
за месец трябва вземе решение,
да приключи с ангажиментите си
в унгарската столица и да се премести тук. Идва в София, без да е
успяла „да си направи домашното“

бота, и то не само поради това, че
си е поставила високи цели, но и
заради големите очаквания към нея
от страна на компанията и собственика на хотела.
Предизвикателство е и различното отношение на хората към живота и работата в сравнение с това,
с което е свикнала. Всичко тук се

най-високи позиции в компаниите.
Всеки просто трябва да реши сам за
себе си какво иска да постигне и как,
както и да определи приоритетите си
във времето.
Питам я кое е най-трудното за
един генерален мениджър по принцип и в работата й в София.

- да събере необходимата информация за икономическата ситуация, пазара на хотелски услуги и
конкуренцията, нито пък да влезе
в контакт с експерти, които да споделят собствените си впечатления.
Така че решението е по-скоро плод
на собствените й стремежи, отколкото на трезва преценка. Въпреки
това е доволна от промяната, защото смята за предизвикателство обрата в живота и професионалното
си развитие. Първите й месеци тук
са свързани с много интензивна ра-

случва по-бавно, казва Андреа,
повтаряйки впечатлението и на
други чуждестранни мениджъри
на хотели.
UДа бъдеш добър мениджър за
мен означава да правиш всичко със
съпричастност, с отношение към работата си, с желание да служиш на
хората. Това собствено отношение
Андреа Кайзер се опитва да предаде
и на всички в екипа си. Екип, който
е млад и който още има какво да научи, но който вече е постигнал малките си победи. ■

Не трудност,
а предизвикателство,

уточнява Андреа. Признава, че
само преди година, когато е била в
Будапеща, не си е и помисляла за
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Стела Филипова:

съвършенството е в детайлите

О

творената врата на офиса на
„Стела турс” ме повежда по
осеяната със звезди „алея на
славата“, станали неразделна
част от името на компанията и символ на мечтите на хората, работещи
в нея. Само преди няколко месеца
Стела Филипова — управител и собственик на „Стела турс” и нейният
екип отпразнуваха 20-годишния
юбилей от основаването на фирмата. Мил спомен и висока оценка за
този нелек и изпълнен с предизвикателства житейски път е майсторски
изработеният колаж и подарената от
нейния признателен екип синя лента
„Топ мениджър”.
Номинирана за „Бизнес дама на
годината” през 2010 г. от едно от
най-популярните дамски списания,
професионалист с над 30-годишен
стаж в туризма, Стела се превръща в
олицетворение на човек, развихрил
своята фантазия, въображение и неукротим дух.
Още в ученическите й години
нейният дух на пътешественик и

8

страстта към пътуване отварят пред
нея вратите на Бюрото за младежки
туризъм „Орбита”, където в далечната 1975 г. като екскурзовод започва
нейният път в областта на туризма.
Професионалната й реализация
преминава последователно през
„Балкантурист”, курортен комплекс
„Албена”, „Интерхотели”.
„Създаването на „Стела турс” е
свързано с много емоции. В онези
години, когато всеки се отправяше
някъде, за да свери часовника си със
света, реших не да емигрирам, а да
се захвана с нещо интересно, което
ще ми позволи да пътувам по света
и да доставям удоволствие на мен и
на хората около мен, нещо креативно
и подхранващо моето въображение.
Затова взех решение да превърна
хобито си в професия”, разказва тя
за създаването на фирмата през далечната 1990 г.
Първата й група до Гърция, която
организира, е в момент, в който все
още работи в институт като научен
сътрудник. Съставена е предимно
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от приятели и техни приятели, които искат да изживеят нещо ново,
нещо различно. Реалността оправдава и дори надхвърля техните
очаквания. Хора на перото и четката, хора, занимаващи се с бизнес
или просто нейни приятели, хора,
обичащи незабравимите пътешествия и преживявания — това са само
малка част от онези, които се възползват от услугите на „Стела турс”
и до днес.
Хората, с които тя се среща и
интересните преживявания през
онези години й дават емоционален
заряд и положителна енергия. Това я
вдъхновява да излезе извън рамките на налагащите се стандарти и да
започне изработването на туристически продукти, съобразявайки се с
желанията и изискванията на всеки
клиент, което остава и до днес запазената марка на „Стела турс”.
Първият продукт, с който тя отива на едно от големите туристически
изложения в Европа през 1993 г. е

„По стъпките на бившия
комунизъм”

Повдигайки „желязната завеса” в
онези първи години на промени, западните туристи, на които се предлага това организирано пътуване в
България, са настанени в резиденциите на бившата власт и посещават всички паметници на българосъветската дружба. Разбира се, тя
още не е натрупала нужния опит, за
да маркетира и продава комерсиално
своите продукти.
Стела признава, че за нея най-добра школа са нейните лични пътувания и преживявания, както и туристическите изложения, на които
участва. Казва, че тя не би предложила услуга, без предварително да е
разчела всяка стъпка и да е проверила нейното качество.
Показва ми програма за пътешествие в САЩ, в която времето е
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разчетено до минута. Пояснява, че
програмата е „скроена” съобразно
желанията и мечтите на едно семейство да опознаят държавата, но тъй
като им липсва нужния опит, за да
пътуват индивидуално, се наложило всеки детайл да бъде прецизиран и всичко да бъде уговорено и
планирано до най-малкия детайл.
За нейните клиенти останало задължението единствено да спазят
графика на програмата. „Стремим
се да следим всяка стъпка на клиента и при нужда го консултираме
по време на неговото пътуване”, добавя Стела.
Разглеждам и други програми за
различни дестинации — всяка от
тях съдържа много подробна информация за забележителностите, за
музеите и обектите — работно време, входни такси, както и различни
предложения, улесняващи туристите
в техния избор за приятно и ползотворно прекарване на всеки един миг
по време на тяхното пътешествие.
В архивите на „Стела турс” откривам и няколко пътеводителя, които
компанията е изработила и отпечатала специално за нейните корпоративни клиенти — приоритет в
развитието на фирмата. Работата с
тях е особено трудна, защото всеки
път се налага да изработват всички
заявени туристически услуги

По мярка и кройка
на клиента

пояснява Стела. За всяко заявено
събитие — продуктово обучение,
конференция, наградно пътуване
или тийм-билдинг, екипът на „Стела
турс” изготвя преференциално предложение и договаря възможно найдобрите условия от партньорите, с
които работи и за които фирмата е
предпочитан клиент.
Този наложен стандарт и стил на
работа екипът на фирмата прилага
за всички, дори и за индивидуални
клиенти. В „Стела турс”се изработват индивидуални оферти за всеки
клиент. „Искам да знаем всичко за
продуктите — хотели, полети, зали,
хранене, които предлагаме, за да сме
наясно с всеки детайл и да можем да
гарантираме това, което предварително сме обещали да продадем на

нашите клиенти”, разказва Стела.
На въпроса какво подготвят в
близко бъдеще, споменава американски проект, който оптимизира времето и преживяванията, като заменя
дългите автобусни и автомобилни
преходи с полети с частни самолети

от малки летища. С тази новаторска
форма се печели време, за да се разгледат далеч повече забележителности, спестяват се досадните процедури за сигурност по летищата в САЩ,
при това на много изгодни пакетни и
все още промоционални цени.
Програмите са няколко, затова
няма как да не попитам как е възможно това при нейната философия за лично опознаване на маршрутите. Отговорът е, че „Стела турс“
вече почти десет години редовно
участва в

Международното изложение
Pow Wow,

което представя различни дестинации в САЩ пред техните местни и
чуждестранни партньори. Организирано от Американската асоциация
на туроператорите и Корпорацията
за бизнес промоции, това е най-голямото туристическо изложение в
Америка, което събира на едно място
над 1000 представители от различни-
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те региони в САЩ и около 1200 туроператори и партньори от цял свят,
които продават американски продукти. Това е и един отличен пример за
публично-частно партньорство, от
който бихме могли да се поучим при
организиране на подобни събития в
България, казва Стела.
Освен тридневното шоу, по време
на което участниците могат да проведат предварително потвърдени
срещи с потенциални местни доставчици на туристически услуги, има
и опознавателни турове, които им
позволяват на място да инспектират
дестинациите, хотелите, заведенията
за хранене. Според информацията в
сайта на изложението финансовият
резултат от него са приходи в размер
на 3,5 млрд долара.
Pow Wow е организирано като изложение „business to business” и е недостъпно за редовия посетител, разказва Стела Филипова. Участниците
са специално подбрани и получават
покана от организаторите и пълно
съдействие от страна на посолствата на САЩ в цял свят. Резултат от
посещенията на тези туристически
изложения са многобройните пътувания за индивидуални и бизнес
клиенти, които в „Стела турс“ изпращат до страната на неограничените
възможности и най-вече сериозният професионален опит, който Стела
трупа всяка година.
Сред бизнес постиженията на
фирмата е и покана да се присъедини
към елитен клуб, обединяващ едни
от най-луксозните хотели в света и
200 туроператора, работещи в областта на луксозния туризъм. Според неговия устав за членство не се
кандидатства и само един туроператор от държава на база на успешно
сътрудничество и безупречна репутация може да бъдат предложен и
избран от членуващите в него. Стела
оценява поканата не само като личен успех, но и като признание на
качествата на услугите, които „Стела
турс” предлага.

Индивидуално
или групово?

На този въпрос Стела Филипова
има категоричен отговор. Според
нея туристическите пакети, на- →→
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▶▶ правени на база на чартърни
полети и масови услуги, остават в
историята. Голямата конкуренция
между нискобюджетните авиокомпании и традиционните превозвачи, между хотелите, предлагащи
услуги при конкурентни и динамични цени, дават възможност на
туроператорите да организират
индивидуалните пътувания и почивки на своите клиенти в много
от случаите на по-изгодни цени в
сравнение с тези на масовите групови пътувания.
Затова тя възпитава своите клиенти, като във всеки момент им
предлага най-доброто решение за
тяхната почивка и пътуване, дори
когато то не е най-изгодно за дейността на фирмата.
Според нея ролята на туроператора във времето също се променя. Стела се старае услугите, които
предлагат в „Стела турс” да покриват
изискванията и желанията на нейните клиенти и смята, че все повече

туроператорът се превръща в

„Туристически
консултант“

Според Стела масовият евтин туристически продукт, създаван от
глобалните търговци на едро, все
повече отстъпва място на индивидуализираното или групово пътуване,
разработено според изискванията на
конкретния човек или група хора.
С нарасналите възможности за
организиране на индивидуални пътувания, на база съществуващите
многобройни онлайн резервационни възможности за самолетни билети, хотели и наземен транспорт,
които всеки сам може да направи от
собствения си компютър, туроператорът се превръща в консултант на
своите клиенти.
Разбира се, тези консултации
трябва да се заплащат — нещо, с което клиентът в България все още
не е свикнал, уточнява Стела. И не
пропуска да обърне внимание, че

клиентите на туроператора получават гаранции и сигурност не само
заради професионализма и опита, но
и благодарение на професионалните застраховки, които ги задължават
да заплащат всяка година. И добавя,
че туризмът е културна политика и
нейното измерение не е в броя на
направените нощувки и пролетени
километри.
На финала на нашия разговор поставям въпроса за това как според
нея се е променил туристическият
бизнес през последните 20 години.
„Всичко е същото, променили са се
само мащабите и технологиите. Както едно време, така и днес всичко
трябва да се прави с голямо желание
и любов, с внимание и отношение
към всеки детайл, със стремеж към
създаване на най-добрия туристически продукт, да работиш по начин, запазващ коректността и лоялността в отношенията с клиенти
и партньори”, заключава Стела Филипова. ■

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЯ НА ХОТЕЛА

Р Е Г И С Т Р И РА Й Т Е С Е С Е ГА !

Абонатите на THExperts ползват 15% отстъпка*
Всеки трети европеец резервира хотелско настаняване онлайн. Конференцията „Онлайн маркетинг и дистрибуция на хотела” ще помогне на над 100 български хотелиера как да достигнат до тези хора.
Амбицията на организаторите й от www.hotels-academy.com е да подскаже на българските хотелиери как
да популяризират и продават настаняване в хотела си с много по–нисък бюджет от този за конвенционалния
маркетинг.
На 30 март в София презентации ще изнесат български и чужди лектори с натрупан през годините практически опит в онлайн маркетинг и дистрибуция за хотели. Всички те са обединени от идеята за превъзходство
на онлайн маркетинга над конвенционалните маркетингови подходи.
38% от европейците резервират онлайн, а 68% от анкетираните споделят, че един или няколко интернет канала са повлияли тяхното решение за ваканция. Данните са от проучвания на авторитетната медия
http://www.tnooz.com .
Сред лекторите са експерти по онлайн реклама, сайтове за групово пазаруване, консултантски фирми, e-mail
маркетинг, оптимизация за търсачки и други. Те са доказали в реалността, че традиционният маркетинг е отживелица, която освобождава място за новите техники за достигане до правилните потребители на правилна
цена в правилния момент.
Организаторите от www.hotels-academy.com твърдят, че българските хотелиери ползват изолирани онлайн
маркетингови подходи, без да ползват пълната палитра от онлайн тактики, даващи възможност за продаване
на българския хотелски продукт на добра цена
*За да използвате отстъпката, въведете при регистрацията за конференцията промокода 15%thexperts22

За контакти: Димо Желев, гр. Пловдив, ул Стефан Стамболов 50 оф. 13, GSM: 0898409002, manager@rezervaciq.com, www.hotels-academy.com
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Мара Дойчинова, изпълнителен директор на FPI Hotels & Resorts
от самото създаване на компанията, бе любезна да отговори на
няколко въпроса са Travel & Hospitality Experts за особеностите

Камелия Димитрова

на хотелиерската професия.

Мара Дойчинова:

Да намериш своето призвание
Travel & Hospitality Experts: Макар че в
хотелиерската професия има много жени,
е доста рядко жена да достигне позицията
генерален мениджър, а още по-рядко – да
стане изпълнителен директор на хотелска
верига. Как се чувствате като изключение от
правилото?

и двамата не сгрешихме. Резултатите
са налице.
THE: Има ли нещо, което прави хотелиерството по-трудна работата за жена, отколкото за мъж? И помага ли женският поглед
за решаването на проблемите?

Мара Дойчинова: Не се чувствам
по-различна от мъжете, ако имате
това предвид. Аз съм работила единствено и само в туризма от завършването на института, така че за мен
тази работа е и удоволствие.

М.Д.: Не, в никакъв случай не подценявам мъжете, но смятам и съм
доказала, че една жена може да се
справи с резлични предизвикателства... Да, женският усет помага за
решаването на различни проблеми.

THE: Добрият кариерен ръст обикновено
е съчетание от щастливо стечение на обстоятелствата, подпомогнато от личностни
качества. Как се случиха нещата при Вас?

THE: Без да създаваме изкуствено разделение между мъжете и жените в един хотелски комплекс, все пак трябва да признаем,
че женското присъствие има определени
особености, свързани с отпуски за бременност и раждане, чести болнични за гледане
на дете и др. Как се справяте с този проблем,
имате ли политика за обучение на връщащите се от продължителен отпуск и пр.? И, в
крайна сметка, пречи ли това на кариерния
ръст?

М.Д.: За мен наистина беше щастливо стечение на обстоятелствата да
бъда приета да работя във FPI. След
напускането ми на един от големите хотели в София започнах работа
в първата апартаментна къща на
FPI и така започна моето развитие
в тази фирма. За мен беше голямо
предизвикателство, а за собственика – сигурно риск, но се надявам, че

М.Д.: В нашия бранш служителите
са предимно млади хора. През миналата година например ни се родиха

6 или 7 бебета. Ние се подготвяме за
това, а и самите те са готови. Жените майки, които искат да се развиват,
винаги намират начин.
THE: В продължаващата тежка икономическа обстановка какви са прогнозите Ви за туристическата 2012 г. за FPI Hotels & Resorts?

М.Д.: Изминалата 2011 г. беше добра
за нашата верига въпреки кризата.
Благодарение на целия екип ние успяхме да постигнем добри резултати.
Надявам се това, което сме прогнозирали за 2012 г., да го изпълним.
THE: Като човек, преминал целия път до
върха, какво бихте посъветвали онези, които
правят първите си стъпки в професията?

М.Д.: Аз винаги казвам на младите
хора, които започват сега кариерата
си, че първо трябва да разберат дали
онова, което започват да работят е
тяхното признание, и ако не е, докато са млади, да търсят и намерят своето място. Оттук нататък трябва да
им доставя удоволствие това, което
правят, и успехът не закъснява. ■
Въпросите зададе Екатерина Андреева
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„Ново място, нови възможности, нови идеи“ - под това мото премина организираната от ПРИМЕКСПО борса, която се утвърди като
най-важното събитие за професионалистите в туризма и за широката публика в България. Тази година във форума, който се проведе
от 16 до 18 февруари т.г. в Интер Експо Център в София, се включиха
280 изложители, 69 от които участваха за пръв път. Българските
участници бяха 225, а чуждестранните - 55 от 15 държави.

Ваканционна мозайка
Борсата „Ваканция и СПА„ събра 280 изложители
Екип THExperts
Снимки: Примекспо

Н

ад 50 бяха дискусиите, кръглите маси, пресконференциите и презентациите, организирани в рамките на борсата.
Основни теми бяха промените в
ДДС в туризма, законът за туризма,
културният туризъм, сигурността в
туризма и др.
Детската ваканция бе нов раздел
на изложението. В рамките на борсата се проведе и дискусия за младежкия и детски туризъм. Също за
първи път в програмата на изложението бе включен и конкурс “Моята
ваканция” за деца и ученици от 4 до
14-годишна възраст, които избират
сами как да нарисуват своята идея,
спомен или весело приключение от
детската ваканция, пътуване или
екскурзия.

Културният туризъм:
неизползваният потенциал

Между 12% и 14% от туристическите услуги в България са свързани
с културния туризъм. В същото време си мечтаем делът му да достигне
поне 25%. Това каза доц. д-р Соня
Алексиева по време на дискусията,
свързана с практическите аспекти на
развитието на културния туризъм у

12

нас. Според нея огромният ни потенциал в тази насока съвсем не отговаря на усилията на държавата за
промотиране на този вид туризъм.
Ако не нищо, то поне твърде малко е направила държавата в тази насока през последните десет години,
съгласи се и заместник-министърът
на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов.
По думите му този вид туризъм е
особено перспективен и точно той
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има потенциал не само по мнението на туристическите среди, но и на
цялото общество. В същото време
развитието му е и начин да се преодолеят недостатъците на традиционния туризъм с неговата сезонност
и монопродуктовост.
България, Румъния, Сърбия и
Хърватия ще привличат съвместно туристи по маршрут, озаглавен „По стъпките на римските
императори“, съобщи Иво Мари-

В А К А Н Ц И Я И С П А Е К С П О /Т У Р И З Ъ М

нов. Исторически и архитектурни
забележителности, винен и СПА
туризъм са акценти в проекта.
Историята и културата на Римската
империя, която е добре позната на
потенциалните ни клиенти в Европа, могат да бъдат предимство за
привличането им, коментира съветникът в МИЕТ Тодор Чобанов.
Той добави, че Пловдив с амфитеатъра, античния стадион и площада
“Джумаята” е достоен да се включи
в списъка на световното културно
наследство на ЮНЕСКО. Експертът
представи и добри практики от възстановяването на обекти в София
и Пловдив, вплитането им в съвременната градска среда и потенциала им за превръщане в интересна
културна атракция. Съчетанието
между модерното и античното в
София и Пловдив е добра предпоставка за развитието на културния
туризъзм, е убеден Тодор Чобанов.
България и Гърция имат близки
история и култура и могат да си
сътрудничат в културния туризъм.
Това каза пред THExperts новоназначеният посланик на Гърция
Трасивулос Стаматопулос. Според
него общото минало и географско
положение са добра предпоставка,
която ни позволява заедно да привлечем гости от други страни и континенти.
Интересът на чуждестранните туристи към религиозни и поклоннически турове, съчетаващи България
и Гърция, са една все още неизползвана възможност за туристическия
бранш в двете страни, каза още посланикът на Гърция.
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Според браншовата организация
изискванията за регистрация на
туристическата дейност трябва да
създадат условия за конкуренция
и минимални прагове за навлизане
в този бизнес. Туроператорите са
ощетени дори по отношение на административните такси за промени
в туристическия регистър, които са
в пъти по-високи, отколкото в търговския например, подчерта Байко
Байков.
Като дискриминиращи той определя и ограниченията за работа като
екскурзоводи и оператори за завършилите висшето си образование
в над 10 университета в България,
които подготвят качествени специалисти за туризма. Според него образователният стандарт „бакалавър“
и „магистър“ трябва да предоставя
това право, без към завършилите да
се предявяват други изисквания.
Регламентирането на предварителните условия за започване на
бизнес са прекалено строги с оглед

тическия ваучер, който съществува
само в България като форма за защита на потребителите, която обаче не
спира фалшивите туроператори.
Според него предложенията на
държавната администрация за промени в регламентирането на електронната среда за туристическия
бизнес са в правилна посока, макар
че не са във вида, в който искат туроператорите.
В частност, той визира дейността
на онлайн агенциите и сайтовете за
групово пазаруване, които по същество извършват нелегален агентски
бизнес. Електронният бизнес е много
динамичен и е нормално нормативната уредба да изостава, но в този
случай изоставането е твърде голямо и уредбата не е адекватна, подчерта той. Като съчетаем проблема
с ДДС и електронните сайтове, един
чуждестранен оператор може да организира по-евтино едно събитие в
България, посочи Байко Байков.
Проблем сторед него е и работа-

на нормативната уредба в ЕС. „Тенденцията към по-строги изисквания
не води до по-високо качество на
продукта, то се гарантира от образователния статус и развитието на
продукта. Апелът ни е да се преосмислят първоначалните изисквания
за влизане в туризма – образователен статус и финансови изисквания“,
каза още Байков.
Той постави и въпроса за турис-

та на туристическия пазар в България на чужди туроператори, които
не са регистрирани в страната и не
извършват дейността си според българското законодателство. Когато
подаваме сигнал на Комисията за защита на потребителите, че в Банско
се предлага услуга от нерегламентиран гръцки туроператор, от нас се
искат доказателства за това, въпреки че браншовата организация не →→

АБТТА: новият закон за туризма
е удар срещу посредническия
сектор

Според Асоциацията на българските туроператори и турагенти (АБТТА) подготвяният от дълго време
закон за туризма е пореден удар срещу посредническия сектор в туризма. С него държавната администрация задълбочава една концепция на
ограничения, докато законът трябва
да създава предпоставки за развитие
и конкуренция, а не ограничения, заяви заместник-председателят на УС
на АБТТА Байко Байков.
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може да се ангажира с разследващи
функции, подчерта Байко Байков.
Той изрази пожелание българските
туроператори, които работят в съответствие с изискванията на закона да
станат равноправни на онези, които
работят нелегално.

Пегас Холидейс - новият играч на
туристическия небосклон

Pegas Holidays е новият туроператор, който навлезе в България. Той
ще представлява типичен „продавач
на едро“ и няма да работи с крайни
клиенти, каза пред THExperts единият от собствениците на компанията Андонис Ортодоксо. За сметка на
това ще се разработват туристически пакети, които ще се продават от
агентите на крайни агенти.
Дейността на интернационалната
компания се базира на дългогодишен международен опит в туристическите услуги. За това спомага членството й в групата Memento Holidays,
която разполага с представителства
в седем държави – Гърция, Турция,
Испания, Италия, Кипър, България
и Румъния.
Pegas Holidays отваря у нас два
офиса – в София и Пловдив. След
България предстои откриване на
представителства в Анталия и Майорка.
На бизнес партньорите си Пегас
Холидей ще предложи онлайн резервационна система, която включва
възможност за продажба на туристически пакети в чужбина, организирани екскурзии, индивидуално
настаняване и самолетни билети на
атрактивни цени. С тази система те
могат да правят резервации в реално
време и да генерират всички необходими документи за туристическото
пътуване, уточниха от компанията.
Според Кристиян Пандел, собственик на румънската Пандел Тур
и партньор в компанията, от миналата година се разработвастратегията за навлизане на българския пазар. По думите му в момента тук има
свободна ниша, и точно заемането й
е стремеж на туроператора. Ще се
предлагат както автобусни екскурзии от София и Пловдив, така и чартърни пакети от София на атрактивни цени, обеща туроператорът.

14

Те се постигат за сметка на големите
обеми предплатени хотелски стаи,
които туроператорът резервира за
няколко балкански пазара, уточни
Пандел.
При ранните записвания отстъпките ще достигат 42%. Условие е желаещите да се включат в
тесния резервационен прозорец и
да платят цялата сума за почивка
в рамките на акцията. Освен това
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ще се предлагат отстъпки за групови пътувания, за деца и за хора от
третата възраст.
Като особено предимство от „Пегас Холидейс“ посочиха клубната
форма на почивка, която могат да
ползват клиентите. Клубовете са
за семейства с деца, за любители на
луксозни почивки и за търсачи на
приключения. Във всеки от тях има
анимация на български език. ■
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ДДС неволи

за туроператорите

А

ко последните промени в закона за ДДС не създават проблеми за хотелиерите, на туроператорите те определено
ще вгорчат живота. Това стана ясно
по време на дискусия, организирана
съвместно от Асоциацията на българските туроператори и турагенти
( АБТТА ) и Българската асоциация
на туристическите агенции (БАТА).
Двете браншови организации за
пръв път в историята се обединиха
срещу промените, които напълно
ще изключат туроператорите като
посредник при организирането на
корпоративни събития.

Най-големият проблем

Най-големият проблем в промените в закона за ДДС, които влязоха в
сила от 1 януари т.г., възниква при
сделките между туроператорите и
корпоративните клиенти. Заради
промените туроператорите вече
не могат да издават ДДС фактури
на фирми, чиито командировки и
корпоративни прояви организират,
както и да ползват данъчен кредит.
В същото време хотелиерите си запазват това право.
Според ръководителите на двете
браншови организации новите разпоредби изхвърлят туроператорите
зад борда на конкуренцията.
След дълги разговори в Министерството на финансите се оказа, че
проблемът може да се реши в Европейската комисия, затова двете
браншови организации са изпратили
жалба до европейската институция.

Регистрация по ДДС
в страните от ЕС

Българските туроператори, които
купуват туристическо настаняване
в страните от ЕС и препродават услугите на други туроператори у нас,
ще трябва да се регистрират по ДДС
във всяка от тях. Това каза данъчният консултант Симеон Симеонов,

който бе поканен да разясни пред
туроператорите новите разпоредби
за туризма в закона за ДДС. В този
случай чуждият хотелиер продава
на българския туроператор услугата „настаняване“, която се облага
според чуждото законодателство.
Когато туроператорът я продава на
друг български туроператор, тази
доставка не подлежи на облагане в
България и не се ползва данъчният
кредит, но за сметка на това се дължи ДДС в чужбина, поясни той.
Регистрацията по ДДС там е наложителна, защото при сделки между
двама туроператори от тази година
отпадна възможността ДДС да се
начислява върху маржа между цената “продава” и “купува”. И тъй като
според законовите разпоредби данъкът се плаща в страната, в която се
потребява услугата, туроператорите
трябва да заплатят ДДС в държавата,
в която се извършва настаняването,
за да могат да ползват данъчен кредит, те ще трябва да се регистрират
по ДДС в съответната държава.
Подобна регистрация не е необходима, ако туроператорът продава
услугите си на краен клиент, дори
когато използва посредничеството
на туристически агент. В този случай ще се дължи ДДС само върху
маржа от сделката и ще се плаща в
България.

И офшорките са длъжни да
издават ДДС фактури

Всички хотели в България трябва да
издават на туроператорите фактури
с начислен ДДС, чийто размер зависи от характера на услугата – за настаняване размерът е 9%, а за всички
останали – 20%.
Такива фактури са длъжни да издават дори компании, които притежават недвижима собственост
в България, но са регистрирани в
чужбина, каза консултантът. Основание за това е фактът, че хотелите в

България предоставят услуги на територията на страната и по българското законодателство са задължени
да начисляват и данък ДДС, поясни
Симеонов.
Според туроператори обаче е масова практиката собственици и управители на хотели, регистрирани в
офшорни зони, да издават фактури
за хотелско настаняване без ДДС.
Голям хотел в планински курорт например, чийто собственик е регистриран зад граница, отказва да издаде на туроператор фактура с ДДС за
хотелско настаняване и лифт-карта
за туристите, настанени в него. Това
ощетява туроператора, който трябва
да начисли 20% за ски услугите и 9%
за хотелското настаняване в пакета
си.
Подобна е ситуацията и по Черноморието, където често собственици
на хотели са офшорни компании.
Въпреки че са задължени по закон
да издават фактури с начислен ДДС,
те не го правят, накърнявайки по
този начин интересите на туроператорите.
Въпросът е дали и как държавата
контролира тези собственици и рано
или късно някой трябва да го зададе
на Министерството на финансите.

20 или 9?

Макар че за хотелиерите няма промени, те също трябва да са наясно
с някои детайли. Единствената разлика с досега действащото законодателство за тях е, че доскоро с 9% се
облагаше настаняване от хотелиер, а
сега - настаняване в хотел, каза Симеон Симеонов. Нощувка, хранене и
транспортна услуга се облагат с 9%, а
всички останали услуги – с 20%, припомни той изискванията на закона.
Тук се включват СПА, конферентни
зали и други допълнителни услуги,
които се предоставят от хотела.
Когато храненето е включено в
туристическия пакета, то също →→
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подлежи на 9% ДДС. Ако обаче се
предлага специфично хранене – гала-вечеря, банкет или празнична
вечеря, то би трябвало да се облага
с 20%, смята консултантът. Затова за стандартната закуска обяд и
вечеря може да се прилага на 9%, а
свободната консумация на обяд би
трябва да се третира на 20%, поясни
експертът.

Аутсорсинг

Проблемът възниква, ако хотелът
използва аутсорсинг за част от дейностите. В практиката ни вече има
немалко случаи, когато хотелът,
ресторантът и СПА центърът се менажират от различни компании. И
ако в случая със СПА услугите няма
неясноти, под въпрос е облагането
на дейността хранене, която се пре-

доставя от друга фирма в рамките на
хотелския комплекс.
На въпроса „Какво става, ако хотелът не е регистриран по ДДС?“ Симеон Симеонов отговори, че в този
случай туроператорът при последваща доставща ще трябва да облага
услугата с 9% данък, независимо, че
не е ползвал данъчен кредит при покупката. ■

Да се срещнем на SIA Guest в Римини
62-то издание на SIA Guest няма да бъде просто един панаир, посветен на хотелиерството, а истински
салон, насочен към иновациите, към местата, към атмосферата, към тенденциите и към проектите на един
пазар в непрекъснато развитие – този на гостоприемството.

SIA Guest 2012 предлага салони като:
Контрактно обзавеждане (за хотели, ресторанти, обществени сгради; аксесоари и допълнения
към обзавеждането)
Доставки за хотели и ресторанти (спално бельо и покривки, кристал, порцелан, прибори за
маса и сребърни съдове)
Спа центрове и обзавеждане за банята (обзавеждане и съоръжения за банята, спа центрове
и фитнес зали)

Интердеко (салон за платове, подови покрития
и вътрешно оформление за заведения)
Керамика (облицовки и обзавеждане за баня,
строителни компоненти)
Осветление (осветителни тела и светлинен дизайн)
Технологии и услуги (информатика и системи
за управление, аудио, видео и телекомуникации,
системи за контрол и сигурност)

Съоръжения и професионално оборудване за ресторанти (едро оборудване, малки съоръжения за барове,
закусвални, заведения за бързо хранене)
Посещението на SIA Guest 2012 ще предостави възможност за избор от широката гама на най-добрите продукти и услуги, предлагани от основните фирми лидери на „Made in Italy”. Многобройните семинари, работни
срещи и обмяната на информация за новостите са организирани със съдействието на най-важните оператори в сектора, както и на национални и международни асоциации. Участието в тях ще даде възможност за
задълбочена дискусия по най-актуалните за сектора теми.
Италианската търговска камара в България ще набира фирми вносители и дистрибутори (buyers), желаещи
да посетят изложението SIA Guest – Международен салон на гостоприемството , което ще се проведе в
периода 24 – 27 ноември 2012.
Екипът на Италианската Търговска Камара в България е изцяло на Ваше разположение за допълнителна информация.
(референт – Чавдар Горчев, тел./факс: +359 2 846 3282, е-mail: camcomit@camcomit.bg).

16

T R AV E L & H O S P I TA L I T Y E X P E R T S 1 / 2 0 1 2

Д Е С Т И Н А Ц И И /Т У Р И З Ъ М

| THEXPERTS

Зимният сезон –

между песимизма и еуфорията

екип THExperts
Месец преди края на активния
зимен сезон вече е ясно, че той няма
да е никак лош за българските ски
курорти. Банско и Пампорово отчитат увеличен интерес във връзка със
зимните стартове в двата курорта.
Европейската купа по ски-алпийски
дисциплини, чийто домакин бе Пампорово и световната купа по ски в
Банско привлякоха значителен брой
любители на белите спортове в двата
курорта.
Началото на сезона бе твърде песимистично: високите температури
и закъснелият сняг, неяснотите на
британския пазар и до 30% по-слабите записвания на руския, както и
икономическите проблеми в Гърция
накараха мнозина да прогнозират
слабо туристическо присъствие в
зимните ни курорти.
През декември руски туроператори анулираха няколко чартъра и
заявиха, че спадът в търсенето на
ски пакети за България е около 30%,
което породи значителни опасения
за целия сезон.
В началото на януари директорът
на Института за анализи и оценки в
туризма Румен Драганов прогнозира
спад от 7-8% до края на зимния сезон. Тогава изоставането бе двойно
по-голямо, но според експерта имаше възможност да бъде компенсирано.
Снежната зима и международните
състезания по ски в българските ски
курорти обаче обърнаха тенденция-

та и дадоха основания за значително
по-добри прогнози.
Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма организира
и рекламна кампания, в рамките на
която по Евроспорт се излъчваха рекламни клипове за световната купа
по ски в Банско.
Дали заради рекламата или заради големия сняг, но се очертава преодоляване на спада в продажбите в
зимните курорти. „В момента има
наваксване и изравняване на данните спрямо същия период на миналата година“, каза пред THExperts
заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво
Маринов. Той изрази надежда, че
при наличието на достатъчно сняг
зимният сезон ще бъде по-дълъг от
миналата година, а броят на туристите – по-голям.
Основните пазари, които изпращат туристи в българските планински курорти, са традиционно
Великобритания, където в момента
продажбите вървят добре, Русия, съседните на България страни - Гърция, Турция, Сърбия, Македония,
Румъния. Има и значителен брой
туристи от Украйна.
През тази година България е една
от най-добре представящите се зимни дестинации в Европа, където
зимните курорти като цяло отчитат
спад, коментира и министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. По думите му

единствено в България има ръст в
сравнение с миналата година. Пампорово отчита 15% - 20% повече заетост на хотелите и между 40 и 50 %
повече скиори по пистите този сезон. В същото време в Швейцария
спадът от английския пазар е 60%,
а във Франция – 30%, докато от английския пазар за България отчитаме ръст с 2-3%.
По данни на изпълнителния директор на Пампорово Мариан Беляков ръстът на туристите в курорта
дори е по-голям. Увеличението от
близо една трета е при потока туристи, преминали през пистите и
лифтовете в курорта, а ръстът при
нощувките в хотелите е приблизително 15%, каза той.
Добрите показатели за сезона
се дължат предимно на увеличение на българските туристи и на
ваканционните групи от Балканските страни, коментира Пантелей
Мемцов, председател на Регионалната туристическа асоциация „Родопи“.
Съдейки по резервациите и записванията, в курорта очакват висока заетост на хотелите и през март.
От 11 март в Пампорово се въвеждат и промоционални намаления на
цените до 20 процента, а поевтиняване се предвижда и при лифт картите. Оптимистичните прогнози са
за удължаванe на ски сезона и през
април, ако се запази обилната снежна покривка. ■
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Това, че не съм си на мястото, става ясно още на летището, където
се събира групата орнитолози, фотографи, еколози, туроператори, журналисти и просто любители на птиците от цял свят. Всички ние, общо около стотина души от всички континенти, бяхме
поканени в индийския щат Гуджарат във Втората международна
конференция на „бърдуочърите“ или за по-кратко „бърдърите“,
както ги наричат.

Гуджарат –

раят на птиците
всеобщото внимание /впрочем, впоследствие се оказа, че въпросният
вид е просто сврака/. Съседът ми
в автобуса с жар спореше дали видяното в далечината хвъркато е от
вида хидроцефалус или не. Докато
пътувахме, се разлистваха дебели
каталози, в които се отбелязваше
всеки нов вид, забелязан на небосклона. Изглежда, че целта на всеки
бе да постави колкото е възможно повече „тикчета“, стремейки се
към непостижимата цел – да успее
да види всички над 500 вида птици,
включени в каталога.
Екатерина Геловска

П

тиценаблюдателите, ако
трябва да преведем буквално от английски този термин,
който доста добре описва
хората, проявяващи интерес към
наблюдаването на дивите птици, са
доста своеобразно племе, в което
се убеждаваме от първите минути.
Вместо да се отправят с багажа към
очакващия ни автобус, изведнъж
повечето от тях с гръмки възгласи
се втурват нанякъде, изоставяйки
багажа и вадейки в движение огромни телескопични тръби, бинокли
и професионални фотоапарати и
камери. Оказва се, че вниманието
им е привлечено от рядък вид, кой-
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то трябва веднага да бъде видян и
документиран.
Като си припомним, че по това
време на годината щатът се кръстосва от близо 550 вида пернати, можем
да си представим колко често се повтаря една и съща картина: с нездрав
блясък в очите най-обсебените от
тях се втурват някъде, готови да прекарат часове в наблюдаване на птици,
които за един неизкушен човек съвсем не изглеждат привлекателни.
Докато с умиление разглеждах
пъстроцветни папагалчета, огромни ята розови фламинго и всякакви
екзотични птици, огромната маса
участници напълно ги игнорираше.
За сметка на това възгласи от типа
„Motacilla alba“ веднага привличаха
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Организаторите

Международната конференция се
организира за втори път. Инициатори на събитието бяха Федерацията
на търговско-промишлените палати
на Индия (FICCI) и Туристическият
борбд на Гуджарат. Една от целите
на проявата бе създаване на план за
динамично развитие на щата като
туристическа дестинация, както и
демонстриране на изключителните
възможности за екотуризъм.
Бърдърите останаха очаровани
както от броя на посетените природни паркове, така и от неочакваното разнообразие на фауна. Те
трудно можеха да повярват, че само
за час в един от парковете могат да
видят повече птици, отколкото в
цяла дестинация за седмици. Точно
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това разнообразие може да послужи
за основа за развитието на така наречения ави-туризъм, както още се
нарича наблюдението на птици. Броят на птиците – обитаващи региона
и мигриращите, може да превърне
щата във водеща световна дестинация в това отношение

Участниците

За участие в конферненцията пристигнаха над 400 делегата, от които
288 от 18 индийски щата, а близо 100
– от 38 държави в света. За участник,
преминал най-много километри по
въздух, единодушно бе избран представителят на Аржентина, а на второ място бе класиран участник от
Канада. Източна Европа бе достойно
представена от делегати от Полша,
Чехия, Словакия, Словения, Румъния, Сърбия, Черна гора, Унгария,
Украйна, Русия и България.

кодили и др. животни, при това само
на три часа път от цивилизацията.
Идеалното време за посещение
е между декември и март, а в дъждовния сезон, който продължава от
юни до октомври, паркът е закрит за
посетители.
Онези, които искат към природата да добавят малко култура, история
или архитектура, също няма да останат разочаровани. На разстояние
няколко часа път с кола е късносредновековният дворец във Вадодара,
наричан още „град на културата“,
свещеният храм Сурия в Модера, известен като Храм на Слънцето – все
места с многовековна история, които
показват истинското лице на Индия.

Дворци, превърнати в хотели

Ако някой някога ми беше казал, че
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ресторантът- градина, създаващ романтична атмосфера с римската си
колонада, плувния басейн, беседките
и люлките. Вечерно време на гостите се предлага специална културна
програма, демонстрираща местните
танци и музика.
Днес хотелът е част от асоциацията Heritage Hotels, която обединява
хотели, чиито сгради са част от историческото и архитектурното наследство на Индия.
Преди няколко години правителството на Индия обяви, че възнамерява да подпомогне собствениците
на старинни дворци в страната, които искат да ги превърнат в луксозни
хотели. Всеки, който реши да открие
хотел в историческа сграда, получи
определена субсидия от властите.
Размерът на субсидиите зависеше

Щатът

Гуджарат е разположен на западното
крайбрежие на Индия – там, където
се срещат два традиционни пътя за
миграция на птиците. Единият идва
от Европа и Близкия Изток към
Индийския полуостров, а вторият
тръгва от Северна и Централна Азия,
преминава през Индия и се насочва
към Източна Африка. Конференцията бе проведена целенасочено
в момент, когато тук идват десетки
хиляди прелетни птици, които се
насочват към влажните зони – крайбрежни, езера и блата. Това са найвече водоплаващи, които живеят в
местните езера и блатни простори.
Така че всеки любител на екотуризма може да намери огромен брой
красиви и екзотични птици по това
време на годината.

Забележителностите

За онези, които предпочитат бозайниците пред птиците, щатът също
предлага разнообразни възможности. Паркът Гир е единственото
място, обитавано от азиатски лъв.
Той е по-дребен от африканския си
събрат, но въпреки това срещата с
него е вълнуваща. Мързеливо пасат
антилопи, през гъсталаците се прокрадват леопарди, лисици, елени,
край реките могат да се видят кро-

малък хотел с близо 30 стаи и апартаменти ще може да организира
сватба за 3000 души, просто нямаше да повярвам. Но точно такова събитие организира в края на януари
бутиковият хотел Nilambag Palacе в
индийското градче Бхавнагар. Някогашният дворец, собственост на
местния махараджа от управляващата династия Гохил, преди няколко години бе превърнат в хотел в рамките
на програма, подкрепяна от правителството. Арки от резбовано дърво,
ловни трофеи, мраморни бани, автентични мебели от 18 и 19 век, легла
с балдахини – всичко кара госта поне
за малко да се пренесе в миналото и
да се почувства като индийски аристократ. Особено често посещаван е

от възрастта на сградата – колкото е
по-стара, толкова по-голяма бе финансовата инжекция. По този начин
индийските власти решиха едновременно две задачи – от една страна
възстановиха сгради с историческа,
културна или архитектурна ценност,
а от друга - създадоха качествен леглови фонд. Днес в актива им са няколко десетки дестинации и стотици
хотели, които предлагат настаняване
в автентична индийска среда.

Експанзия на международните
вериги

Само преди пет години най-големият
град в щата – Ахмедабад, отговаряше
напълно на представите ми за провинциален ориенталски град със →→
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симпатични малки
хотелчета,
в които времето сякаш е
спряло преди
десетилетия.
Днес градът изненадва с мащабите
на строителството, с
новите магистрали, с
огромните молове, шоурумовете на водещи автомобилни, компютърни и
козметични компании, с многобройните бутици и бижутерийни магазини.
Броят на четири- и петзведздните хотели вече надхвърля 40, а интересът на международните вериги
се потвърждава с присъствието на
Marriott, Le Meridien, Country Inn &
Suites By Carlson, Ramada и др. Към
тях се прибавят многобройните хотели на местни вериги, които като
гъби никнат през последните години
в цяла Индия.
Международното присъствие се
усеща не само в този щат, но и в цялата страна. В началото на годината
Starwood и Hyatt обявиха, че планират да разширят присъствието си с
в Индия.
Starwood Hotels например възнамерява да открие 20 хотела, което ще
увеличи с 61% хотелската й база в
страната през следващите три години. Два от тях от луксозната индийска верига ITC ще заработят още
тази година и ще се менажират от
Starwood, а други три - от Alofts и
Westin. През следващите години там
ще дебютират и още два бранда - St.
Regis и W Hotels, които ще разширят палитрата на компанията. Пред-
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вижда се към 2015 г. Starwood да
разполага общо с 53 хотела в
Индия.
Междувременно Hyatt
hotels също лансира проекта си за шест хотела
от различни брандове. Още тази година
ще отворят врати
един Hyatt, два
Park Hyatts и три
Hyatt Places, които ще разполагат общо с
над 900 стаи.
Ко м п а н и я т а
вече е подписала договори за
мениджмънт със седем традиционни
хотела и с 14 с ограничено обслужване. С това броят на хотелите й на
полуострова ще достигне 53.
Също в Индия хотелската верига ще открие и първия си хотел от
нов бранд за продължителен престой - Hyatt House. Първият в света
хотел от този бранд ще отвори врати
в Мумбай.

Персоналът

За разлика от други азиатски държави, където ръководните постове
в хотелите като правило се заемат
от европейци, американци, канадци
или австралийци, Индия се придържа към съвсем различен модел.
В повечето хотели мениджърският
персонал е местен.
Когато преди няколко десетилетия международните хотелски вериги започнаха нашествието си, се чуха
прогнози, че те ще съсипят местното
хотелиерство. Въпреки това индийските хотели успяха да оцелеят и
да съхранят облика си. В големите
градове като Мумбай, Делхи, Мадрас, Калкута, в щати като Раджастан,
Керала и Бангалор най-добрите хотели принадлежат на индийци и
се управляват от индийски екипи.
Според местните мениджъри основна причина е, че собствениците
на хотели вярват във възможността
за съществуване на местни вериги.
Заедно с това добре дошли са и международните, тъй като вярват, че за
всеки влак си има пътник. Те са съгласни и с факта, че когато излизаш
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на международна арена, трябва да
наемеш най-добрите професионалисти, които ще могат да създадат
бизнес, привлекатален за чуждестранните посетители.
При това мнозина собственици на хотели работят в сътрудничество с международни хотелски
компании. Например Рай Бахадур
Оберой, основател на първата индийска хотелска групировка Oberoi,
е и първият човек в страната, подписал споразумение за мениджмънт с международната верига
Интерконтинентал през 1965 г. Днес
групировката се управлява от негов
наследник, а хотелите са от толкова
висока класа, че получават световни награди.

Международно
признание

Само преди няколко месеца Индия
получи туристическия си „Оскар“,
като бе провъзгласена за най-добра световна дестинация на World
Travel Awards-2011, а Управлението
по туризъм на Индия бе обявено
като най-ефективно в света. И още
една индийска номинация имаше в
World Travel Awards – като най-добър
луксозен хотел в света бе определен
друг хотел от веригата Oberoi - The
Oberoi Gurgaon. Престижните награди са закономерен резултат на
многогодишните усилия по популяризирането на дестинацията и
вложените средства за реклама на
страната. ■
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2012 – година
на луксозните хотели

А

ко 2011 г. бе окачествена като
година на наполовина празните хотели, текущата 2012
обещава да стане „година на
луксозните хотели“, съдейки по намеренията на различни хотелски
брандове да отворят елитни хотели
до края на годината в цял свят.
Например, италианската компания Bulgari ще отвори през април
третия си хотел, който ще е в Лондон. Хотелът ще е 12-етажен, шест от
които ще са под земята. Ще разполага с 85 стаи и апартамента. Хотелът
ще е в същия стил като хотелът в
Милано: в интериора ще има много сребро, мрамор, модерни мебели, които ще се съчетават с антични
предмети.
Хотел Bulgari в Лондон ще зарадва
гостите си с италиански ресторант с
изискана кухня, басейн, бална зала
и луксозен СПА център.
В скоро време предстои откриването в Дубай и на разкошнияVersace
Hotel. Първият хотел от този бранд
вече отвори врати в Австралия. Вдъхновени от успеха, от Versace Hotel
решиха да продължат развитието на
хотелиерския бизнес. Хотелът ще е
на обща площ 55 дка и ще има над
200 стаи и апартамента и 169 частни апартамента, луксозни бутици,
няколко басейна, СПА и козметичен
салон.

Пак в Дубай ще бъде отворен
и луксозният JW Marriott Marquis.
Хотелът с височина 365 м ще е найвисокият в света, а също и един от
най-високите небостъргачи в Дубай.
Това ще е вторият хотел в света под
бранда Marriott Marquis. Хотелът ще
е огромен и ще наброява общо 1614
луксозни стаи и апартаменти.
За тази година е планирано и изграждането на космическия хотел
Galactic Suite Space Resort. Престоят
в него никак няма да е евтин – тридневен пакет ще струва 4,2 млн долара.
Парите обаче са задължително, но не
единствено условие – желаещите да

отседнат в хотела ще трябва да преминат двумесечно обучение на тропически остров, по време на което
ще усвоят основни умения за пребиваване в космоса. За сметка на това
щастливците ще могат да наблюдават
за движението на Земята и няколко
пъти в денонощието да посрещат изгрева на слънцето.
В Мароко, в подножието на Атласките планини ще отвори врати
хотел от бранда Palais Namaskar.
Комплексът ще посреща гости в 41
вили и луксозни апартаменти, няколко басейна на открито и закрито,
планински и воден дворци, барове,
кафенета и ресторанти.
Веригата Leela ще отвори още
един хотел в Индия. Той ще е на
морския бряг и ще е на обща площ
25 дка на брега на Бенгалския залив
в градчето Ченаи. Хотелът ще е на
14 етажа и ще разполага общо с 329
хотелски стаи и апартаменти, както
и конферентен център с площ 3,3
хил. кв. м.
В Канада в град Торонто ще бъде
открит Trump International Hotel
and Tower, принадлежащ на американския бизнесмен Доналд Тръмп.
Хотелът ще е с височина 274 м и ще
е най-високият в Канада. СПА център с площ 1,6 хил. Кв м и няколко
гурме ресторанта ще са основната му
атракция. ■
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В месеца на водата говорим за „Синята отговорност” на Ideal
Standard и възможностите за икономии на вода в хотели и ресторанти

Синя отговорност
Ева Широкова

З

амисляли ли сте се колко вода
използват посетителите и гостите на ресторантите и хотелите? Чували ли сте израза
„Направо ще си изкарам почивката
в банята”? А правили ли сте сметка
колко вода използват хората в домовете си и колко в хотелската баня –
дали извън дома не забравят бързо
еко-нагласата си?
Данните са красноречиви – всеки гост на хотел изразходва за една
нощувка средно около 30kWh енергия и разхищава повече от 60 литра
вода, просто като я остави да тече в
продължение на пет минути, докато си мие зъбите. Те очертават една
масова линия на поведение, за която
искаме да припомним в навечерието
на Световния ден на водата (22 март)
– неконтролираното потребление на
питейна вода в хотелите, където хората не плащат сметките за използваното количество и често забравят
колко ценен и все по-намаляващ е
този природен ресурс.
Чия е отговорността за ефективното потребление на водата в хотелите? Отговорността е споделена
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между всички – посетители и гости, хотелиери и производители на
продукти за санитарно оборудване.
Каква е нагласата сред хотелиерите в България за използване на пестящи вода и енергия продукти?
Според резултатите от едно скорошно национално количествено
изследване „Нагласи за подмяна
на санитарно оборудване в банята”,
проведено по поръчка на „Идеал
Стандарт – Видима” АД, повече от
половината хотели в България се
стремят да се характеризират като
“зелен” хотел и да подбират доставчици на „еко” продукти. Мнозинството от хотелиерите (над 75%) са
добре запознати с възможностите
за икономии, които предоставят
различните продукти за оборудване за баня. На пръв поглед тези
числа изглеждат доста добре, но
какви са реалните резултати? Критерият „екологични характеристики
на продуктите” не е сред водещите
при избор на продукти за санитарно
оборудване на баните в българските
хотели, като само 1% от включените
в изследването го посочват в групата
на важните и определящи характе-
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ристики при избора на доставчици.

Тенденции в използването на
еко-продукти

Всеки хотелиер или собственик на
друг обект от обществения сектор
се съобразява с много аспекти при
избора на санитарно оборудване за
баня. Банята трябва да е стилна, да
позволява бързо и лесно почистване,
да е високо функционална и с дълъг
експлоатационен живот. В последните години съзнанието за екологични
решения все повече нараства сред
хотелиерите и ресторантьоритеи,
като сред изискванията за качественото санитарно оборудване се
включва и това да обединява ергономичния дизайн с функции за пестене
на вода и енергия, които да спомагат за отговорното изразходване на
природните ресурси и намаляване
на разходите. «Потенциалните възможности за икономии са огромни,
а екохотелът е хотелът на бъдещето!
Ако допреди няколко години повечето играчи в бранша се стремяха
единствено по-бързо да завършат
обекта си, сега все повече обръщат
внимание на темата за икономията,
която се постига чрез използване на

Е К О И Д Е И /Х О Т Е Л И

продукти и технологии, предлагащи
пестене на ресурси. На Запад темата
е от задължителен характер за хотелиерския бизнес и въпросът дали да
се влагат «еко» продукти въобще не
стои на дневен ред. Надявам се и в
България да поемем в тази посока –
първите стъпки вече са направени.»,
коментира отношението на хотелиерския бизнес към еко-продуктите
за санитарно оборудване Христо
Караиванов, търговски директор на
“Идеал Стандарт – Видима” АД.

Каква е «Синята отговорност» на
Ideal Standard?

Идеал Стандарт Интернешънъл
следва европейските стандарти по
отношение ефективното използване на природните ресурси и продуктите на компанията спомагат за
оптимизиране на разходите за вода
и енергия, като осигуряват и висока
степен на комфорт и хигиена, определени чрез директиви и регламенти.
Мисията на компанията за ограничено въздействие върху околната
среда и отговорното отношение към
природните ресурси непрекъснато
се материализира в иновативни, пестящи вода и енергия технологии и
продукти. След изобретяването на
технологията Ideal Standard Ceramic
Disc през 1970 година са разработени
множество други функции за проду-

ктите на компанията, които гарантират по-голяма степен на отговорност
към околната среда и вдигат летвата на екологичното предизвикателство. Сред последните постижения
на компанията от 2011г., отличени и
с престижни международни награди, са е-Vision - платформа, която
въвежда „дигиталния интелект” в
банята с напълно нови стандарти
в пестенето на енергия и Ceramix
Blue - революционна иновация в
хигиената на водата, която предлага
и най-голямата икономия на енергия на пазара на едноръкохваткови
смесители.
„CeraMix Blue и e-Vision са революционни иновации в творенето
на дизайн с оглед пестене на вода и
енергия. Ще продължаваме да разширяваме обхвата на природосъобразните, гарантиращи по-висока
ефективност решения,” e ясно заявената позиция на Идеал Стандарт
Интернешънъл.

Отговорността е в
последователните действия
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оборудване в обществения сектор.
Така, както марката Ideal Standard
последователно представя усъвършенствани технологии и продукти,
които спомагат за спестяването на
природни ресурси. През 21-ви век
отговорното изразходване на водата
и енергията е от първостепенно значение. На карта са заложени нашето
бъдеще и бъдещето на нашата планета. Като производител на продукти
за обзавеждане на бани, компанията
приема сериозно тази отговорност
и се съобразява с проблемите на
устойчивостта на околната среда,
гарантирайки, че произвежда продукти, които изразходват по-малко
вода и понижават потреблението на
енергия.
И не трябва да се чака Денят на водата, за да се предприемат действия,
подобно на моментите, когато думата
„благотворителност” се е споменавала
само около Коледа. Но все пак е добре, че има такива дни – те стимулират хората да мислят за ефективното
използване на природните ресурси
на този ден, а и след него. ■

Така, както действат хората в Идеал
Стандарт Интернешънъл, благодарение на които в продължение на близо
половин век компанията е в челните редици на екологичните иновации при продуктите за санитарно

Бани за посетители с регулирано потребление
Среден брой ползвания
Среден разход на вода
дневно
Душ
2
Средно 5 мин. за вземане на душ
Мивка
Миене на зъби
2
Ползване за 4 мин.
Миене на ръце
7
Ползване за 2 мин.
Тоалетна
5
4,5 литра за пускане на вода * 5
ползвания
Общ разход на стаята
Бани за посетители без регулиране на потреблението
Среден брой ползвания
Среден разход на вода
дневно
Душ
2
Средно 5 мин. за вземане на душ
Мивка
Миене на зъби
2
Ползване за 4 мин.
Миене на ръце
7
Ползване за 2 мин.
Тоалетна
5
9 литра за пускане на вода * 5 ползвания
Общ разход на стаята

Поток/дебит

Общ разход

8 (л/м)

80 л

5 (л/м)
5 (л/м)

40 л
70 л
27 л
217 л

Поток/дебит

Общ разход

12 (л/м)

120 л

9 (л/м)
9 (л/м)

72 л
126 л
45 л
363 л

1 / 2 0 1 2 T R AV E L & H O S P I TA L I T Y E X P E R T S

23

|

THEXPERTS Х О Т Е Л И / М Е Н И Д Ж М Ъ Н Т

В безкрайното пътешествие към постигане на отлично обслужване в хотела ключов принцип е осъзнаването на факта, че когато
извлечем най-доброто от другите, ние извличаме най-доброто и
от себе си всеки ден и всяка смяна. И това се случва с всеки гост,
с когото общуваме.

Да извлечеш най-доброто
от госта и персонала
Дъглас Кенеди, Kennedy Training Network*

П

рез последните години са изписани много страници за
това, че днешните клиенти са
по-взискателни, по-претенциозни и по-трудни за работа.
От една страна, се изкушавам да
се съглася с тях, защото е повече
от очевидно, че свръхангажираният, свръхнатовареният и напрегнат
живот, който повечето от нас водят,
ни прави по-податливи на гнева и
непремерените реакции.
От друга страна, ако трябва да
съм честен, не мога да си спомня
някога обслужването на гостите в
хотела да е било лесно. Независимо
дали работих като белбой в Мариот
или като мениджър фронтдеск или
резервации през 80-те в независим
хотел, не си спомням време, когато
да не сме имали трудни гости.

Персоналът на фронтдеска
е приемник за негативното
поведение на гостите

тъй като по пътя на госта към хотела има много потенциални рискове,
които могат да развалят настроението му и да рефлектират върху персонала. Към момента, когато гостът
пристига в хотела след дълго пътуване, нервите му могат да бъдат опътани до крайност поради най-различни стресиращи фактори, на които е
бил подложен.
През годините научих, че повече-
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то от гостите всъщност пристигат в
хотела съвсем не, за да започнат да
се оплакват, да досаждат на персонала или да го изнервят с претенциите
си.
Спомням си, как някога стоях в
лобито на Marriott в току-що изгладената си униформа на белбой, оглеждах красивия атриум на хотела с
прекрасната зимна градина, шадраваните и елегантните мебели и се питах как е възможно някои гости да
са толкова раздразнителни и недоволни, когато имат късмета да отседнат в такова чудесно място. По онова
време бих възприел възможността
да се настаня в който и да било хотел или курорт като страхотен шанс,
независимо от повода.
Години по-късно, когато нещата
се промениха и станах често пътуващ бизнесмен, съм се изправял хиляди пъти пред рецепцията, превръщайки се понякога в един от същите
онези раздразнителни гости. Затова
днес по друг начин оглеждам цялата
ситуация, с разбирането, че поведението им се диктува от многобройни
и разнообразни причини.
По време на обученията, които
провеждам за хотелиерите, една от
ролевите игри е да накарам хората да
си представят как може да протече
денят на един гост, пристигнал нервен и раздразнителен в хотела и да
изиграят ролите на хората от двете
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страни на рецепцията.

Проиграваме
различни сценарии

и обсъждаме как най-безболезнено
да се намали напрежението на госта.
Когато хората тръгват на път,
обикновено нагласят будилника да
звънне много рано сутринта. Във
време, когато трябва да пристигнеш
на летището часове преди полета, за
да минеш всички процедури, свързани с регистрация и безопасност,
когато дълго обикаляш в търсене
на място за паркиране, а след това
установиш, че тарифите отново са
се вдигнали, когато прекараш останалото време на претъпканото с
шумни пътници летище, а след това
дори самолетът да излети навреме, се
окаже, че близо до теб са настанили
майка с бебе, което се скъсва от плач
през целия полет, не е учудващо да
не си изпълнен с разбиране с пристигането в хотела и всяка дреболия

М Е Н И Д Ж М Ъ Н Т /Х О Т Е Л И

да е достатъчна да провокира недоволството ти.
Тук изобщо не споменаваме предизвикателствата пред човешката
психика като твърде малкото разстояние между седалките в самолета, безвкусната храна и досадните
съседи. До вас може да се окаже
Барбара Бърбориева, която няма
да си затвори устата и ще се се възползва от времето на полета, за да ви
разкажат цялата си биография... Или
може да е Ранди Суперменов, който
ще си протегне краката така, че няма
да има къде да сложите своите, ще
постави ръка върху облегалката ви
и ще се опита да спести 75 цента от
купуване на вестник, като прочете
вашия. Освен това ще чете доста
бързо, така че ще изчита страницата
преди вас и ще ви моли да обърнете
следващата.
Въпреки всичко, денят засега се
очертава като добър, особено ако
при пристигането се окаже, че багажът не е загубен и не е повреден.
Сега остава единствено да вземете
колата, която предварително сте си
резервирали. Затова се отправяте
към стойката на рент-а-кар, за да
вземете симпатичната спортна кола,
която жена ви си е харесала. Казвате на служителя, че идвате да вземете резервирания от вас преди месец
Крайслер себринг конвъртибъл, на
което усмихнатият до ушите събеседник ви изненадва с радостната
новина, че въпросната кола я няма
в наличност, но за сметка на това
разполагат с миниван от същата
марка, при това без да доплащате
много!
Ако предпочитате да пътувате
до мястото на вашата почивка със
собствената си кола, ви чака друг
сценарий. Мислите си, че ще е полесно, само защото ще си спестите
проблемите, свързани с летища и
авиокомпании? Да видим... Със сигурност сте се запасили с достатъчно храна, напитки и забавления за
децата, и със сигурност малко, след
като сте тръгнали, ще се окаже, че
сте взели съвсем не онова, което те
искат. Половин час след началото на
пътуването ще започнат въпросите
кога най-после ще стигнете, в същото време пристигането ви няма

как да се ускори, защото на всяка
бензиностанция, а и между тях, ще
трябва да спирате я за вода, я за тоалетна или нещо друго. Ще сте късметлия, ако на задната седалка не се
разгори истинска война и колата не
бъде залята с напитки и омазана с
разтопен шоколад, крем от сладкиши, конфитюр или нещо подобно.
От време на време оттам ще се донасят възгласи „Мамо, той пак ме
гледа“ или „Тате, тя ми се плези“.
Започвате да си давате сметка, че
мечтаният отпуск съвсем не е онова, което сте очаквали, а това със
сигурност не допринася за доброто
настроение.
Но дори когато пристигне гост,
чиито нерви са обтегнати до максимум, фронтдеск персоналът все
пак има шанс да обърне нещата,
да направи нещо, което ще разреди обстановката, ще намали
напрежението и ще върне всичко
в нормални релси. Такива гости
лесно се идентифицират, трябва
само да обучите персонала как да
ги разпознае.

Рецептата е да дадем
най-доброто от себе си

дори и на най-неприятния гост, когото посрещаме. И когато го направим, извличаме най-доброто не само
за тях, но и за самите себе си, защото
ще прекараме деня, комуникирайки
с по-спокойни, по-удовлетворени и
по-щастливи гости. Комуникацията
е път с двупосочно движение, позитивната енергия струи в двете посоки, но тя тръгва от хората, които са
зад рецепцията, а не от онези, които
са застанали пред нея.
Поставете пред екипа си задача
да обърне хода на нещата за гостите
в края на тяхното дълго и понякога
мъчително пътуване. За да направите не само техния ден по-добър, но
и вашия.
Ако вашите служители срещат
през целия ден усмихнати и добронамерени хора, и техният ден също
ще бъде по-добър. Малките неща,
които професионалистите хотелиери
правят всеки ден, означават толкова
много за хората от другата страна на
рецепцията.
Ето няколко примера, които могат
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да ви бъдат полезни:
■■ Винаги поздравявайте госта ,
преди да осъществите действието.
С други думи, кажете: „Здравейте,
добре дошли в нашия хотел! Как
сте?” вместо „Настанявате ли се?”
или „Вашето име?”
■■ Намерете време да попитате
госта откъде е или как е пътувал.
Дори подобна кратка размяна на
реплики му дава възможност да
сподели неприятностите си, а на
служителя – да изрази съчувствието си.
■■ Предоставяйте проактивно информация. Лесно е да ги насочиш към асансьора, да попиташ
дали късно пристигналият гост
ще има нужда от събуждане или
пък да му дадеш нужната информация за посоката, трафика и др.,
за да създадеш положително първо впечатление.
■■ Запомнете, че телефонът е хотелската витрина към света. Убедете
се, че разговорът винаги започва
с подходящо приветствие, че при
нужда от пренасочване на телефонното обаждане се спазват
установените процедури, предложете помощ, когато се налага и
приключете разговора любезно,
като споменете името на хотела
– от една страна, ще затвърдите
името на бранда, а от друга, ще
избегнете недоразумения. Изчакайте клиентът пръв да затвори
телефона, за да не увисне евентуален негов въпрос или коментар
във въздуха.
■■ Поздравявайте гостите си с усмивка, контакт с очите и дружелюбен поздрав, когато се случи да
ги срещнете някъде в хотела. ■
* Дъглас Кенеди е консултант в областта на
хотелиерството с над 20-годишен опит. Той
е и известен презентатор и лектор, който е
обучил огромен брой хотелиери както в самостоятелни хотели, така и в хотели от
международни верики в САЩ, Европа и Азия.
Компанията му Kennedy Training Network е
отдавнашен партньор на THExperts. През
2010 г. съвместно с него проведохме за български хотелиери обучение по управление на
приходите в хотела и продължаваме успешното си сътрудничество.
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„149$“ на вечер? В Expedia същата стая се продава за 129$!. Обаждам се направо на вас, защо не можете да ми предложите същата
цена, която те предлагат за вашата стая? В това няма никакъв смисъл, не мислите ли?“
„Много съжалявам, но не ми е позволено да предложа цената на
посредник от онлайн травел агенция. Да резервирам ли стаята ви
за 149$ на вечер за две нощувки?“

Оставяте ли парите си
на масата?
като едновременно с това трябва:
2. Да елиминираме склонността
им да подбиват тарифите на директните канали, докато ние оставяме
парите на масата, като им плащаме
тлъсти комисионни.

ОТА като виртуален билборд

Франсоа Мурие,
изпълнителен директор на REVPAR GURU

Т

ова е ситуация, която се повтаря ежедневно по много пъти
в най-различни хотели в цял
свят. И в това няма никакъв
смисъл. Хотелиерите предлага найдобрите си цени през онлайн травел
агенциите (ОТА), което означава, че
по този начин те не само дават отстъпка на гостите си, но също така и
губят между 15% и 35% от приходите
си за комисионни. Звучи нелогично
и наистина е. И това предизвиква
два въпроса, на които задължително
ни трябва отговор:
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Какво кара хотелиерите и ревеню мениджърите да продължават
да предлагат най-добрите си тарифи чрез скъпите ОТА, вместо
да използват доста по-евтини директни канали?
Не трябва ли хотелиерите да
оторизират персонала си в отдел
резервации да взимат решения, които ще облагодетелстват хотела,
вместо да губят възможността да
накарат един гост да резервира директно при тях, а не през ОТА?
Нека за момент да оставим настрана тези въпроси и първо да проследим два основни принципа при
използването на ОТА:
1. Да ги използваме за представяне на вашия хотел в добра светлина,
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Едно от основните преимущества на
ОТА е рекламата, която получавате,
е доказаният ефект от това, че сте
значително по-лесно откриваеми,
когато се „рекламирате“ в техните
сайтове. ОТА дават много добра възможност на един хотел да бъде намерен значително по-лесно онлайн, но
за съжаление цената на тази реклама
е доста солена.
Затова хотелиерите би трябвало
да разчитат на така наречения„ефект
на билборда“ значително повече, отколкото на това да запълнят хотела
си с резервации през тези сайтове.
Хотелите трябва да се фокусират
върху това да привличат към себе си
клиенти, които по принцип използват ОТА като търсачки. Те трябва
да ги насочват към директните канали – или уеб-страницата на самия
хотел, или телефона. В изследването на Крис Андерсън „Ефектът на
билборда: Влиянието на ОТА върху
количеството резервации направени
през канали различни от ОТА“ , се
казва, че директните продажби на
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конкретен хотел са се увеличили с
почти 20%, след като са били листвани в Expedia. Въпреки това, за да се
възползва от този ефект, хотелът
трябва да може да предлага еднакви
цени през всички канали. В противен случай се връщаме отново на
първоначалния пример.

Предизвикателството да се
поддържа паритет при цените

Единственият начин това да се прави
успешно е активно да се менажират
всички канали, включително ОТА и
канала за директни резервации (телефон, мейл, уеб сайт на хотела и др).
Хотелите са в позиция, в която
могат динамично да променят тарифите си, ежеминутно и ежечасно,
но за съжаление повечето от тях
нямат такава възможност. Това отново означава, че те оставят парите
си на масата. Според някои експерти
трябва да използват ОТА като свое
предимство и да променят цените
динамично, дори по 300 пъти на
ден, но за съжаление са много малко
хората, които се възползват от тази
възможност.
Прави ли са? Съдейки по моя
опит – да. Много от клиентите идват
при нас именно защото са разбрали
истината в думите. Тези клиенти
разбират, че трябва да се поддържа
паритет в тарифите, да се използва
„ефектът на билборда“ чрез ОТА,
за да се пренасочат клиентите към
директните канали за резервация.
Прекалено заети да менажират всеки аспект на всеки канал, хотелиерите установяват нуждата от преминаване към софтуерно решение:
най-мощния начин за динамична
ежедневна промяна на тарифите.

Време е да спрем да оставяме
пари на масата

А сега нека се върнем към двата въпроса, които си зададохме в началото:
Какво кара хотелиера и ревеню
мениджъра да продължават да
предлагат най-добрите си тарифи чрез скъпите ОТА, вместо през
доста по-достъпните директни
канали?
Отговорът на този въпрос е следствие от две причини. Преди всичко, през последните десет години в

периоди на
много слабо
търсене ОТА
водеха политика
на много силно намаляване на цените.
Вместо да ги използват
като виртуални билбордове,
хотелиерите все още се опитват да се състезават кой
ще предложи по-ниска цена
през ОТА, с които работи. Време е това да спре.
От друга страна, втората причина
е свързана с гореспоменатия паритет
на тарифите. И по-точно с факта, че
хотелите твърде много изостават
технологично. Тъй като са толкова
изостанали от модерните технологии, те не само не успяват да поддържат паритет във всичките си канали,

“

Поддържайте паритет на цените и директните резервации, за да увеличите максимално печалбата си от всяка
резервация

„

но и в резултат на това не могат да
коригират собствените си тарифи в
съответствие с онези, които клиентите им цитират от ОТА.
Чисто и просто няма начин да успявате да следите и поддържате цените, които ОТА предлагат за собствения ви хотел без софистицирана
система, която дава на екипа от резервации „гъвкавостта“ едновременно да следи ежеминутно тарифите
по всички канали и същевременно
да прилага правилната тактика моментално.
Такава система изравнява силите
на хотелиерите и технологиите, които ОТА използват, позволявайки на
хотелите да ги победят в собствената
им игра. Това също така позволява
на персонала да взима решения на
базата на добрата си информираност, което ни дава отговор и на
втория въпрос.
Не трябва ли хотелиерите да
оторизират персонала си в отдел
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резервации да взимат решения, които ще облагодетелстват хотела,
вместо да губят възможността да
накарат един гост да резервира директно при тях, а не през ОТА?
Да. Отговорът се основава на способността на хотела да благоприятства такава среда, която да окуражава взимането на решения на ниво
редови персонал. Хотелите трябва
да създадат политики и програми за
обучение на персонал, които помагат да се осигури възможността на
екипа от резервации да проследява
и оптимизира паритета в тарифите с
помощта на софтуерни решения.
Освен това хотелиерите трябва да
обмислят поощрителни инициативи: да насърчават персонала, включително и финансово, така че не
само да следи и поддържа паритета
на тарифите, но и активно да промотира и да превръща клиентите на
ОТА в директни такива. Ако такава
система функционира правилно, то
теоретично не би трябвало никога
да се получава ситуация, при която
персоналът да има нужда от разрешение да предложи тарифите на
Expedia или друга ОТА. Екипът на
резервации, използвайки технологиите в своя полза, вече предварително
ще е изравнил или направо подбил
цените на Expedia, преди клиентът
да се е обадил по телефона.
Когато хотелите ефективно комбинират тези два метода – използването на ОТА за виртуални билбордове на техните директни канали и
поддържането на паритет на тарифите чрез съвременни технологии,
успешни обучения и поощрения, те
ще могат да са сигурни, че не оставят
парите си на масата или че ги губят
през ОТА уеб сайтовете. ■
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Макар че повечето ресторантьори знаят за съществуването на
длъжността хостеса, в България тя все още не е твърде разпространена. Дори когато осъзнават нуждата някой да посреща гостите, често управителите предпочитат да възложат тази задача на
обслужващия персонал – сервитьорите.
За какъв тип заведения е задължително наличието на хост? Оправдано ли е да се дават пари за заплати, ако категорията не налага
присъствието на хостеса? И какви всъщност са функциите й?

Хостесата –

необходимост или лукс*
Владимир Казасов

П

реди всичко - да се усмихва.
Това, разбира се, далеч не изчерпва задълженията й, но е
първото и задължително условие. И колко по-естествено го прави,
колкото по-искрено се радва на общуването с хора, толкова по-доволни ще бъдат гостите на заведението.
Преди да са опитали храната, преди
да са се зарадвали на обстановката,
декорацията, музиката и т.н., всички
посетители и потенциални гости ще
оценят доброто отношение. Няма
нищо по-неприятно и отблъскващо
от това да влезете в ресторант за романтична вечеря или за вечеря след
тежък и напрегнат работен ден и да
бъдете посрещнати от сприхав, забързан сервитьор, който просто ви
посочва произволна маса, защото
бърза за някъде с кана вода. Нито
ще се почувствате добре, ако стекът ви пристигне вече сух, защото
сервитьорът е настанявал група от
осем човека и е оставил храната ви
да се изсушава под нагревателните
лампи.
Освен усмивка обаче гостите очакват и индивидуален подход през
цялото време на вечерята – от посрещането и настаняването до изпращането.
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Добрите практики у нас

Един от емблематичните за столицата ни ресторанти „Крим“, познат още
като „Руския клуб“, е с традиции в
доброто обслужване и поддържа
хостеса през целия ден. „При нас те
работят на смени, за да са на разположение на посетителите ни винаги.
Гостите са ни еднакво важни, независимо дали обядват или вечерят, а освен всичко през деня хостесите имат
множество текущи задължения и отговорности. Ресторантът ни може да
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се похвали с разнообразна клиентела
- както представители от бизнес средите, хора от света на изкуството и
културата, лица, познати от малкия
екран, така и мъже и жени от всички
възрасти и професии. Ние трябва да
им осигурим уют и гостоприемство,
независимо дали отбелязват своя семеен празник или са на разтоварваща среща с приятели,“ казва Марина
Фирова, управител на ресторанта.
На въпроса какво именно ги е накарало да изберат да наемат такава

П Е Р С О Н А Л /Р Е С Т О Р А Н Т И

позиция, а не да се спрат на по-разпространената у нас практика гостите да бъдат настанявани от сервитьорите и техните супервайзори, тя
отговаря: „Важно е ресторантът да
разполага с добре обучени хостеси,
които отлично да познават възможностите за настаняване в ресторанта
и да могат адекватно да реагират при
различни запитвания. Сервитьорите трябва да ангажират вниманието
си от момента, в който гостите са на
масата, до тръгването им. Сервитьорите организират и контролират
всичко, което се случва на масите, а
хостесата - в салона като цяло.“
Въпреки до известна степен различната си концепция, в ресторант
Spaggo в София също смятат, че
хостесата е позиция, която задължително трябва да присъства. „Личният ми опит като клиент ме накара да
въведа длъжността хостеса. Всеки
човек иска, когато отиде на заведение, да бъде посрещнат, да му бъде
обърнато внимание,“ казва Атанас
Атанасов, управител и собственик.
Заведението е разделено на няколко
зони, включително и детски клуб и
винен салон, което го прави много
подходящо за най-разнородни типове гости. Това, което ги обединява,
са както финансовите възможности,
така и културата им на хранене и познаването на продукта, който искат
да получат. „Голяма част от гостите ни са млади семейства, които са
пътували или живели в чужбина и
вече имат навика да планират всичко, но са свикнали на добро посрещане и сервиз. В началото често
се случваше да идват клиенти и да
остават учудени, че къщата е пълна,
но българинът все повече се учи да
прави планове и все по-голяма част
от гостите ни, около 70%, идват след
предварителна резервация,“ казва
собственикът на Spaggo. Това до известна степен облегчава работата на
хостесата и й позволява да я върши
по-ефективно.
„За да бъде добра в работата си,
една хостеса преди всичко трябва
да я обича и в никакъв случай да не
я възприема като временна заетост,
а като позиция, от която би могла
да научи много за този бизнес. Задължително е да владее поне един

чужд език до съвършенство, да има
безупречни маниери на поведение
и изказ, висока езикова култура и
грамотност, да притежава умение
за работа в екип. Успешната хостеса
трябва да бъде търпелива и лъчезарна и да приема с усмивка всички
предизвикателства пред нея,“ смята
Марина Фирова от „Крим“.
Тя добавя: „Най-важно е да придобият умения за работа с клиенти.
Трябва да познават нуждите на своите гости, да откликват на техните изисквания по отношение на настаняване и хранене. Необходимо е също
да бъдат компютърно грамотни, за
да водят успешно кореспонденцията с нашите клиенти и бизнес партньори и, разбира се, да придобият
умения за работа с програмите за
складова и касова наличност. Освен да посрещат гости и да отговарят на телефона, хостесите при нас
имат и редица други задължения.
На ежедневна база аз разпределям
задачи и стриктно следя за тяхното
изпълнение. По този начин ги правя
съпричастни с моята работа, а когато човек е съвестен и е натоварен с
повече отговорности, неминуемо повишава и качеството на работа си“,
допълва тя.
Атанас Атанасов от Spaggo държи
на умението за общуване, на усмивката и елегантното, но ненатрапчиво облекло и стил. „Разбира се, една
хостеса трябва да изглежда добре, да
бъде хубава и лъчезарна, но винаги
семпло гримирана. Kато всеки друг
член на обслужващия персонал тя
трябва да бъде любезна, колегиална
и да държи на хигиената. Тъй като в
повечето случаи хостесата приема и
резервации, то добрата дикция е задължителна, а също така и владеенето
на поне един чужд език“. Не по-малко
важно според него обаче е и умението да продава. „Тя трябва да убеждава клиента и да познава перфектно
продукта. Човекът, който отговаря на
телефона, трябва да е наясно с всички силни страни на заведението и да
умее да ги изтъкне. Често гостите не
знаят какво именно искат и задача
на хостесата е да ги насочи към найподходящото за тях. Всяка хостеса
трябва да бъде добър слушател, да
бъде търпелива. Всъщност, тя е един
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добър психолог. Нейната задача е да
прецени къде и как да настани всеки
един от посетителите, без да задава
излишни въпроси. Ние съвместяваме
длъжността на хостеса със салонен
управител, затова тя следи и за организацията и хигиената. По същество,
тя е една домакиня, която трябва да
се грижи за заведението като за дома
си “, заключва той.

Хостесите в по-нискокатегорийни
заведения

Всъщност, хората често забравят, че
освен да посреща гостите, хостът ги
и настанява. А от това как именно се
разпределят резервациите и на какъв принцип се запазват маси, зависи до голяма степен и оптималната
запълняемост, а съответно и оборотът. Често хостесата се свързва с
луксозни ресторанти. В САЩ обаче
можете да срещнете хостеса дори и в
заведение за бързо обслужване, където менюто е изцяло представено
от бургери. В този случай задачата й
е чисто и просто да въвежда ред. За
да не се създава хаос, а и гостите да
се чувстват обгрижени, хостесата настанява всяка група. В заведения от
подобен тип резервации не се приемат, затова е важно да бъде взето
правилното решение на момента.
В България изобретателните управители често прилагат един малко
по-нестандартен метод за контролиране на клиентите. Ако влезте в пицария или друго заведение в петък
или събота, вероятно ще видите,
че на повечето маси стои табелка
„reserve“. Това далеч не означава, че
наистина цялото заведение е резервирано. Тези табели са превантивна
мярка. Ако гостите се харесат на мениджмънта, то табелката се маха и те
биват настанявани. Ако обаче бъде
сметнато, че печалбата ще е твърде
малка, гостите не са достатъчно за
запълване на маса и т.н., то масата се
представя като резервирана.

Персоналът

За съжаление намирането на подходящ персонал за длъжността у нас е
бавен и труден процес, споделя Атанас Атанасов и добавя: „Много хора
възприемат ресторантьорството като
временна работа и не подхождат →→
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сериозно. А независимо дали е постоянна или не, една работа трябва
да бъде вършена добре. Освен това
един от най-старите поминъци е
именно хотелиерството и ресторантьорството. Това е нещо, от което хората винаги ще имат нужда и
един отдаден човек може да направи
добра кариера в този бизнес. Хората
идват неподготвени, със зле направени автобиографии и почти винаги
без препоръки, а какво говорим за
мотивационно писмо. До голяма степен защото те не знаят какво трябва
да направят, никой не ги е научил, но
и защото нямат хъс да се учат сами.
Опитът е нещо хубаво, но не наблягаме на него, тъй като у нас няма
твърде много места, където може
той да се натрупа. Едва преди месец
започнахме да работим с фирма за
подбор на персонал. Международна

Типовете гости

Нека да разгледаме няколко различни типа гости и най-вероятните им
предпочитания.
Преди всичко, имайки предвид, че
у нас в заведенията все още може да
се пуши, но само на определени места, първият въпрос трябва да бъде
дали гостите искат маса за пушачи
или не. В случай, че това е предварителна резервация, това трябва
да се случи още при взимането на
резервацията. При настаняването
е добре да се попита за специални
предпочитания, в случай, че ресторантът е готов да ги посрещне. Найчесто гостите предпочитат по-тихо
местенце, по-далеч от кухнята, поблизо до екрана, когато има спорт
в заведението, място далеч от деца.
Разбира се, както вече споменахме,
задача на хостесата е и сама да забелязва детайлите и да насочва госта
към най-доброто място за него.
Един от типовете гости са

Семействата с деца

Особено често те идват за обяд и
най-вече за неделните брънчове. Децата винаги изискват особено внимание. Макар родителите се радват
на тяхната компания, те също биха
искали да се насладят на храната,
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компания, която е открила офиси
и у нас, подхожда професионално,
идва с ноу-хау и смятам, че ще ни
бъде от помощ“, убеден е той.
За да избегнат подобни трудности, в ресторант „Крим“ наблягат на
по-слабо текучество. „При нас пер-

соналът не се сменя често, което е
стимулиращо както за служителите
така и за работодателя. Ето защо аз
предпочитам да вложа време и енергия в обучението и квалификацията
на екипа, вместо непрекъснато да набирам нов,“ казва Марина Фирова.

а когато децата не са в настроение
и няма с какво да се занимават, те
могат да превърнат посещението на
ресторант в едно скъпо изпитание.
Част от работата на обслужващия
персонал е да облегчи родителите и да направи престоя на цялото
семейство запомнящ се. Малки жес
тове, направени от хостесата, като
балони и други дребни, но ефектни
играчки, могат да направят децата
щастливи, а в същото време не са
голям разход за ресторанта.
Много ресторантьори се опасяват
от присъствието на деца, но всъщност именно те може да са тези, които водят семейството при тях все
по-често. Ако на децата им харесва дадено заведение, те ще вложат
всички усилия да водят родителите
си колкото може по-често. Не всеки може да си позволи специални
детски кътове и анимация, но едно
нещо е абслолютно задължително,
и това са детските столове. Вярно е,
че създават известни неудобства на
персонала, но без тях семействата
няма да се чувстват комфортно и
просто ще се откажат да идват.
Децата не идват при вас заради
скъпите мебели, невероятния foie
gras или домашно приготвената паста с трюфели. Те искат преди всичко

внимание и искрена усмивка. Ако
сервитьорът запомни имената на
всяко от тях, то те със сигурно ще
си тръгнат щастливи. Не трябва да
се забравя и безопасността, затова
е добре да бъдат далеч от стръмни
стълби, да не им бъдат давани остри
прибори и т.н. Разбира се, би било
добре, ако нямате специално детско
меню, то поне да имате поне артикули в менюто, които са подходящи и
за деца на различни възрасти.
За разлика от семействата,
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Двойките

обикновено отиват на ресторант,
за да се насладят на храната и да си
поговорят. Те със сигурност биха
се чувствали значително по-добре
на някое тихо място, сравнително
далеч от големи маси и много хора.
Важно е да се разбере дали двойката
има ангажименти след вечеря. Ако
няма, то те най-вероятно биха били
склонни да изчакат на бара за кратко,
докато се освободи най-подходящата за тях маса.

Възрастните хора

понякога имат нужда от известни
грижи. Задължително е да им бъде
помогнато да свалят връхните дрехи и да бъдат настанени на тихо, но
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добре осветено място. Хостесата
трябва да не забравя да говори ясно
и отчетливо, а също така и да върви
с тяхната скорост, за да не ги кара
да бързат.

Самотните посетители

обикновено предпочитат да са нас
танени на място, откъдето могат да
наблюдават това, което се случва
на улицата или в ресторанта. Ако
са дошли с книга, то светлината е
задължително условие. Неудачни
биха били маси до двойки, шумни
компании, в центъра на заведението
или дори близо до входа на кухнята.
За да се увери хостесата, че гостът
ще бъде сам през цялото време, тя
трябва да попита. Добре е това да се
направи тактично - „Очаквате ли някого“ например. Въпроси като „Сам
ли сте“, „Маса само за едни човек ли“
и подобни не са препоръчителни.

Тинейджърите

заслужават същото уважение, както и възрастните. Те обаче могат да
бъдат по-шумни и това трябва да
се има предвид при настаняването
им. Най-често броят им на масата
се променя непрекъснато – едни си
отиват, други пристигат и т.н. Самите те надали от самото начало са
наясно с това каква ще бъде бройката им. И докато се усетите, ще са
преградли входа или коридора с допълнителни столове за новодошлите, което със сигурност ще попречи
както на персонала, така и на другите гости. Именно затова изборът на
маса за такива гости е изключително
важен.

Бизнес гостите

също имат нужда от светлина, но и
от пространство на масата. Обикновено лесно се разпознават по официалния им стил на обличане и деловата чанта или лаптоп. Като делови
хора те са свикнали с добрата организация, бързото обслужване и със
сигурност ще оценят досетливостта
на персонала.
Обикновено

Компаниите от над 8 души

се смятат за голяма група. Тъй като
у нас все още не е толкова разпрос-

транено да се правят предварително
резервации, заведенията доста често
се сблъскват със ситуацията, в която
посрещат такива групи без никаква
предварителна информация и трябва
да действат на момента. Тогава често
се налага събиране на маси, тъй като
такива гости предпочитат да седят
заедно. Добре е да се предвидят поне
двама души обслужващ персонал, за
да може всичко да бъде донасяно едновременно. Добра идея е да им се
предостави отделна закачалка през
зимата, за да им се създаде усещане
за персонално обслужване.

Гости с ограничени възможности

В тези случаи е много важно да се
отдели допълнително внимание и да
се прояви досетливост. Обикновено
близостта до входа е предимство, за
да не преминава гостът през цялото
заведение, преди да достигне масата
си. Разбира се, в случай, че хостесата няма опит в работата с подобни
гости, най-добре е да бъде искрена
и да го сподели. Самият гост със сигурност знае какво би му било найудобно и ще оцени честността и загрижеността. В противен случай има
опасност да бъде настанен на крайно
неподходяща маса и по този начин
да бъде загубен като клиент.
За разлика от трудноподвижните
посетители, тези със затруднен слух
са доста трудни за разпознаване. Ако
гостът не чува въпросите, служителите трябва да привлекат вниманието с жест или докосване. Много от
хората с нарушен слух могат да четат
по устни, затова трябва да бъдат гледани в очите. Най-важното е да не се
повишава глас при обслужването им.
В краен случай може да се общува с
писане. Такива гости трябва да бъдат
настанявани в тихи места.
Много от гостите с нарушено
зрение имат нужда от помощ при
придвижването и е важно да им бъде
предложена подкрепа, да бъдат предупреждавани за големи групи хора,
стълби, стени, завои и всякакви други препятствия. Такъв гост може да
има нужда и да му бъде прочетено
подробно менюто. Важно е всеки
път, когато обслужващият персонал
се доближава или си отива от масата,
това да им бъде съобщавано. Законо-
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дателството в България задължава
ресторантьорите да допускат гости
с кучета водачи. Това е факт, който
хостесите задължително трябва да
знаят. Много често наличието на животно в ресторанта не се разрешава
именно заради разпоредби на БАБХ.
Всъщност, недопускането на кучета
водачи е нарушение на закона. Важно е да се знае, че животното е „на
работа“ и не бива да се гали, храни
или отвлича по друг начин. Когато
се избира място за незрящ гост, около масата трябва да има достатъчно
пространство, за да може кучето да
не безпокои останалите гости.
В никакъв случай не се отнасяйте
с гостите снизходително.
Обедните посетители – Гостите,
които идват да обядват, не бива да
остават с впечатление, че изяждат
остатъците от предишната вечер. Те
трябва знаят, че менюто е специално
подбрано за обяд, с артикули, включващи най-доброто, но на достъпни
цени. Голяма част от посетителите
имат на разположение не повече от
час. В рамките на него те трябва да
се доберат до завеението, да изчакат
да бъдат обслужени, да се нахранят
и да се върнат обратно до офиса. Ако
гостът е дошъл за обяд, е важно да
следите скоростта на обслужване и
да се уверите, че той ще има време
да се нахрани.

Трудните гости

Има много причини един посетител
да бъде причислен към тази категория.
■■ В лошо настроение е
■■ Изморен е
■■ Под въздействието на алкохол
или наркотици
■■ Не говори езика
■■ Бил е обслужен много грубо при
прединото си посещение
■■ Бърза твърде много и т.н.
Ако се отнесете правилно с госта,
вникнете в проблемите му, и успеете да му помогнете, то той вероятно
отново ще се върне при вас. ■
*Първата част на статията е публикувана в
бр.6 на списание HOREMAG, тук поместваме
и двете части.
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Андрей Стоилов е треньор на отбора, който тази година за пръв път
ще представи страната ни на европейските квалификации на може
би най-престижния кулинарен конкурс в света - Bocuse d’Or.

На Bocuse d’Or
личен архив

в Брюксел ще
покажем и вкуса на
България
Андрей, разкажи как успяхме да спечелим вниманието и доверието на едно
толкова престижно кулинарно състезание?

Тази година кандидатствахме за пръв
път. Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ) е член
на Световната асоциация на готвачите, което ни дава възможност и лицензии за участие в световни финали
и олимпийски игри, които те провеждат. Като сдружение имаме зад гърба
си една добра визитка, натрупана от
доста участия в Европа и по света, и
това може би ни помогна, за да ни
допуснат и нас до участие в Bocuse
d’Or.
Самото състезание Bocuse d’Or
има нормативна база, която ние
покрихме като документи и входни
такси. Кандидатствахме и за първи
път бяхме приети да изпратим наш
представител. Получихме от организаторите техните критерии за оценки и правила, по които да се проведе
националната селекция, станала възможна и с партньорството на „Метро“
и Метро Академия, които са и основен спонсор. „Метро“ като верига
е и основен спонсор на Bocuse d’Or
Свят. Имахме уникалния късмет да
проведем конкурса в тяхната Метро
Академия. Те спомогнаха за българската селекция на Bocuse d’Or, където
бяха допуснати за участие 11 отбора.
Победителите с шеф-готвач Петър
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Николов и асистент Михаил Николов
взеха най-много точки от 8-членното жури. Те ще представят страната
ни на Европейските квалификации
на Bocuse d’Or, което ще се състои в
Брюксел на 20-21 март. Те победиха,
благодарение на цялата композиция
от елементи, а разликата между тях
и вторите бе повече от 100 точки.
Спечелиха с вкус, визия, чистота на
работа и спазване на всички технологични процеси.
За участието в Брюксел освен спечелилия отбор и мен като треньор
българската делегация ще включва
мениджъра на БАПГ Иван Манчев и
президента на БАПГ Андре Токев.
След като се видя кой е печелившият
отбор, аз като треньор на нашите квалификанти попромених стратегията,
опитах се да я направя по-добра.
Какво променихте?

Съобразно опита, който имам, натрупан от доста състезания от подобен
тип, се постарах да направя нашето
представяне по-близко до критериите на журито, като в същото време включим и няколко български
елемента. Целта ни ще бъде да се
представим добре. Самите ние сме
щастливи от това, че за първи път
България е допусната до такова участие. Това е най-голямата награда, от
която всички печелят.
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Какво означава за България това участие?

Сравнимо е с Шампионската лига във
футбола. Това е вид състезание, както
има Олимпийски игри, европейски
финали, регионални състезания във
всяка държава.

Сподели малко повече за самото състезание.

Всяка година темата на конкурса се
задава от организаторите. В тазгодишния конкурс на Bocuse d’Or се
правят два вида готвене - едно рибно
ястие: риба соле и скариди и второ:
пиле “Лейбъл Руж” (френски кокошчици, свободно гледани и много
вкусни, но и много скъпи). Към всяко от ястията, което се презентира
в големи огледални плата по размери, определени от организаторите,
участниците трябва да предвидят
три вида гарнитури по свой избор на еднакъв принцип и при рибното
ястие, и при пилето. Представянето
става в рамките на 10 минути, в които
ястието, подредено върху големите
плата за 10 души, се презентира пред
журито, след което се внася обратно
в бокса и се обръща в десет чинии
(осем са за журито и две са презентационни за публиката и за снимки)
и се изнася за дегустация от журито.
Всъщност, минутите са осем, за да
има две минути, в които журито да
дегустира, и за снимки. И така, десет
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участника се представят през десет
минути. Много е скоростно и ми
беше малко притеснено дали самите
състезатели ще успеят, а и ние като
жури да се вкараме в тези времеви
рамки. За щастие, успяхме да влезем
във времето.
Според мен беше добре повече
хора да покажат смелост, защото на
практика всички умеем да готвим, но
много малка част смеят да покажат
как готвят. Това се вижда и от броя
на участниците в Националната кулинарна купа. Нашият бизнес е много
голям - има много хотели и ресторанти, готвачи, които имат нужда от
изява. Със сигурност има финансови
причини, но също така и едно смущаване от показването на това, което умеят. А състезанията са много
приятелски настроени, срещаш се с
нови хора.
Тази година на Bocuse d’Or Брюксел през двата дни ще се състезават
20 отбора, като нашето представяне
е през втория ден - 21 март в трети
бокс, което означава, че влизаме в 30тата минута. Но за нас това ще бъде
и нещо, което те обучава постоянно,
дава ти нов заряд, за да твориш и да
се стараеш. До момента България не
се е представяла в това престижно
състезание, нека да покажем какво
можем и дано наистина се представим максимално добре!
За нас все пак е голям успех, че
сме успели да кандидатстваме и сме
приети вече веднъж в голямото семейство на Bocuse d’Or.
Голяма мечта е да прехвърлим и тези
полуфинали и да отидем на световните финали, но не се знае, това все
пак е спорт.
С какво ще се представи България на
Bocuse d’Or в Брюксел?

Освен задължителните основни елементи, които вече споменах и които
ще бъдат същите, както на състезанието в България, планираме да
включим и някои типично български
подправки и продукти, като например саламурено сирене. Така, че да
покажем наистина и вкуса на България. Продукт като мурсалския чай,
от който ще вземем аромат, е друго
нещо, с което можем да се гордеем.
Манатарките, които също продава-

ме добре навън, ще влязат в някои
от елементите. Това са нещата - леки
и семпли. Въпреки че включваме и
български елементи, сме се постарали да направим менюто разбираемо
и за международното жури.
Как се подготвя отборът, къде тренира
и откъде намирате средства?

Стараем се да си помагаме взаимно,
има фирми и колеги, които откликват,
макар и да им е трудно в този момент.
Не е лесно. Като цяло при подготовката разчитаме на Метро Академия
като място, което те ни предоставят.
Разбира се, ние не можем да ги ангажираме постоянно, затова времето,
в което не сме там, тренировките за
състезанието се правят на работните
места. Както е в случая при Петър
Николов, ресторант САСА му помагат и са застанали зад него и зад
представянето, което той ще направи.
И разбира се „Метрополитън Хотел“
София.
За всичко останало разчитаме на
помощта на Метро. От друга страна,
ние като асоциация трябва да организираме и транспортирането на
участниците, което също е голямо
финансово перо. Тук също имаме
партньори, които ни помагат, защото дестинациите не са евтини. Тази
година Метро, като основен спонсор,
ще организира транспорта. Имаме и
други спонсори, Мейк98, Авенди,
Юниливър като генерален спонсор.
Партньорството с нас е полезно за
фирмите, които искат да стъпят на
външен пазар, защото нашето участие на подобни конкурси е едно лице.
Отиваме с техни реклами и когато успеем да се представим добре, всеки
детайл се вижда.
Като цяло подготовката за такъв
конкурс е много скъпа. Няма смисъл
да споменавам числа. Това са няколко десетки проби, които трябва да се
направят, докато се получи най-доброто. Много часове отделено време,
консумативи, а и себестойността на
продуктите в случая е доста висока.
Дрехи, оборудване. Всичко е скъпо.
При подготовката на менютата се
стараем да правим нещата, както е
в оригиналното състезание - за десет души, за да се свиква с времето
и със сложността на изпълнението.
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Реалното време за готвене на тези
20 порции е 5 часа. За това време се
тръгва от един суров продукт, който
трябва да се обработи, да се получи
добре в платото, след което да се върне в чинии. По регламент се дават две
пилета. Всичко е описано предварително, с какво разполагаме и какво
може да си поискаме. Получихме и
проекти на кухнята, в която ще работим, с описание на мощностите.
Много е добра организацията откъм
логистика, както и това, което правят за всички участници. Участвал
съм на подобни, по-големи форуми,
като Олимпийските игри в Германия,
които събират 1500-1600 души участници. Докато Bocuse d’Or – може би
най-престижното състезание в света
– е с по-малък брой участници, но пък
е много престижно.
В тази връзка забелязва ли се това, което българските кулинари правят за
имиджа на страната ни?

Силно се надяваме и държавните институции да започнат да забелязват
това, което българските кулинари
правят за имижда на страната ни.
Поне два пъти годишно участваме на
големи световни форуми, на които е
хубаво да се пътува с официални български представители, но в това отношение до момента се разминаваме.
Много ни е мъчно, когато, отивайки
на голям форум, виждаме държави,
които пътуват с огромни агитки, със
знамена и с представители на държавните институции, защото това е
част от държавната им политика.
Присъствал съм например на
събитие, когато отбор от Дания се
придвижва с 10-тонен камион с ликовете на участниците от отбора. Това
означава, че има сериозна инвестиция в тях като хора, които представят
културата на страната. При нас всичко е в доста по-скромни мащаби и се
стараем сами да го направим. Дано
скоро и държавата се заинтересува.
Какво ще научим от състезание като
Bocuse d’Or? Винаги има какво да се научи, като например нови техники на обработка или пък да видиш нови продукти.
Кулинарията е безгранична, всяка година
има нови тенденции… а за тях четете в
следващото интервю. ■
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Това, което съм,

дължа на хората, с които съм
работил
Петър Николов, главен готвач на японски ресторант
САСА - SASA, София:
Камелия Димитрова

У

смихнат, зарежда те с енергия
и усещане, че нещата трябва да
се случват… Новатор, който
непрекъснато се учи, но чиито умения и майсторство му проправят пътя напред. А постоянството и
стремежът винаги да бъде част от
следващата крачка му дават възможността да тича редом с най-добрите… Това е накратко 28-годишният
Петър Николов, който в началото на
годината стана победител в първото издание на Bocuse d’Or България
и заедно със своя асистент Михаил
Николов ще представят страната ни
на европейските квалификации на
престижния конкурс.
Тази година освен победител в
първото издание на Bocuse d’Or България, той има още един специален
повод за празник - на 29-ти февруари той отпразнува и един от малкото
си рожденни дни. Честито!!!

За началото, ентусиазма и
трудностите

В момента Петър Николов е главен
готвач в японския ресторант SASA
в София. Началото на своята кариера той поставя преди десет години, когато 18-годишен за пръв път
стъпва в професионална кухня, тази
на новооткрития тогава хотел „Хилтън”. “Завърших Техникума по хранително-вкусова промишленост в
кв. „Захарна фабрика“, София. Брат
ми Никола Николов ме насочи към
кулинарията. Той пръв започна да се
занимава с това и с отварянето на
„Хилтън” започна там работа. Го-
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дина след завършването ми той ме
накара да подам документи и така
и аз започнах при него. Бях ентусиазиран и в същото време се чудех
какво ще правя, тъй като дотогава
не се бях сблъсквал с подобно нещо.
В началото беше много трудно - сега,
когато се върна назад, си спомням
какъв стрес съм изживял - за първи път в такава кухня, а освен това
имах и шеф немец. Всичко беше на
английски - правилата и функциите за мероприятията, менютата,
много малко хора от персонала говореха английски, а пък аз тогава
въобще не се оправях. Изведнъж
попадаш в една много странна среда и на всичкото отгоре те карат и
да готвиш. Спомням си първия ден,
един мой много добър вече приятел
Илиян Кустев ме заведе в кухнята:
“Сега ще работиш на този пост“, ми
обясни той. Трябваше да започна с
турнирани тиквички и картофени
бъчви. Обелих картофите, нарязах
ги, а когато Илиян дойде и ги провери - от 40 бъчви едва две ставаха,
останалото трябваше да направя на
пюре. След първия ден, разбира се,
се чудех какво правя тук. Но когато
разговарях с моите колеги от „Хилтън”, всички споделяха, че първият
им ден бил много стресиращ. Започнах работа през ноември 2002 г., точно в сезона на коктейлите и събитията. Трябваше ми доста време, за да
свикна да се справям, но към петия
месец вече бях окей. Попаднах в среда, в която хората са много надъхани
към професията и я обичат, и ти гледаш от тях и няма как да не се развиваш. Хора като Андре Токев - човека,
който ме взе на работа в „Хилтън”;
заместникът му Ларс, който в момента е в „Холидей Ин” и от когото
понасях много градивни критики;
Андрей Стоилов; Алекс Николов гл. готвач в хотел „Вега”; прекият
ми началник в момента Станислав
Котев, който навремето отвори ресторант „Нино” - всички много ми
помагаха. С една дума това, което
съм днес, дължа на хората, с които
съм работил досега. Много е важно
в каква среда ще попаднеш, а сред
професионалисти ли си, няма как
да не ставаш добър! Ето например
помощникът ми Михаил Николов,

който днес има почивен ден, но в
момента е в кухнята, защото трябва
да се подготвяме и тренираме за европейските квалификации на

Bocuse d’Or в Брюксел

Това, че ще представим страната
ни за първи път на този изключително престижен конкурс, за мен е
една много голяма победа. Много се
радвам, че станах първи, защото до
последно много се притеснявах за
менюто. Но за Bocuse d’Or Брюксел
менюто се определя от треньора на
отбора. При нас това е Андрей Стоилов, който направи много големи
промени в него. Доверявам му се,
защото той е участвал в много подобни състезания, знае за какво става въпрос и се надявам, че ще уцели
точното меню, което ще ни помогне
да стигнем по-напред, защото там
ще е много трудно. Държави като
Дания, Швеция, Швейцария, Англия,
Испания, Франция са развили много
своята кулинария, докато ние тук в
България сме все още пионерчета.
Но това е така, защото тук не се търси такъв тип кухня. Ако се търсеше
нещо по специално, има и у нас кой
да покаже новите техники на готвене. Един Емил Минев, който вече не
е в България, отвори навремето ресторант „Талисман” и показа на много хора как се готви. Както и Андре,
който дойде малко преди Емил Минев в България и показа как трябва
да се случват нещата в една кухня и
един ресторант, обучи толкова много хора да готвят правилно.

За готвенето

Не обичам да готвя с текстури, привърженик съм на традиционното.
Но в момента готвя японска кухня,
нищо че за Bocuse d’Or менюто ни
нямаше японски неща, повечето
бяха френски. След като ни дадоха
документите за конкурса, с които
трябваше да се подготвяме, започнах
да чета регламента за участие. Трябваше да приготвим първо: скариди
и морски език с три вида гарнитури,
което е доста тежък елемент, и второ: пиле. След състезанието говорих
с журито, имаше критики и от други
хора, че съм гарнирал с паста пилето.
Всъщност, точно тук съм включил и
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японската нотка - използваната паста се казва японска гьоза, тя е подобна на пелмените или равиолите, само
че се основата на тестото прави от
нишесте. По време на състезанието
правих и омлет, но той не беше традиционния японски омлет тамаго,
защото в моя вариант отделих белтъците и жълтъците, като сложих
на белтъците малко зелен чай, саке
и мирин (оризови вина).

Кухнята ми доставя
удоволствие

Моите приятели често ми казват, ти
си луд да работиш толкова много, но
ми се налага, а освен това ми доставя
и удоволствие, даже доста, като се замисля. Кое ме вдъхновява? Честно да
си призная, не знам. Има моменти, в
които не мога да измисля нищо, друг
път нещата ми идват отвътре. Когато
започнеш да експериментираш, важното е накрая вкуса на ястието да
го има. Испанците, например, готвят
чушки с чушков сос, и още нещо от
чушки. Три вида чушки в едно ястие!
Това на мен не ми допада, въпреки
че и аз съм правил такива неща. Но
какво точно ми допада, не мога да
кажа. Не съм от хората, които, когато направят някое ястие, го снимат и слагат на стената, да се види
какви готвачи са. Макар че го правя
от време на време, защото когато човек не пише и не направи нещо, за
да запомни дадено свое творение, то
отлита и после е трудно да върнеш
идеите. А те много трудно се измислят, едва ли има много неща, които
не са открити!

Защо избрах
кулинарията?

Просто така се случи, а после започна да ми харесва. Дори сега, когато
се замисля, не знам, ако тръгна да
сменям професията един ден, какво
ще избера. Просто цял живот съм в
кухнята. Започнах на 18 години, сега
съм на 28. За тези десет години време спечелих второ място на отбор на
годината 2010г., където заедно с брат
ми и сладкарката Деси се явихме съвсем спонтанно. Спечелих и титлата
Готвач на годината за 2011г., както и
първия Bocuse d’Or в България. Ще
участвам и в екипа за Олимпиадата →→
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в Германия в края на годината. Това,
което нямам, е победа в “Отбор на
годината“, но мисля в тази посока.
Не знам дали е много, но това, което съм направил за 10 години опит
в тази професия, наистина е постижение за мен. Сега съм главен готвач
в един от най-добрите ресторанти в
София. Има, разбира се, много неща,
които трябва да оправя, но с помощ
та на моя мениджър, който е доста
добър и ми помага, надявам се да се
справя. Силата ми е в готвенето, а не
в менажирането. А за да си главен
готвач, трябва да си не толкова добър в готвенето, а по-скоро да умееш
да управляваш и да накараш хората
да работят за теб. А за мен това все
още е нещо ново, защото до момента,
девет години, само готвя.

Кое ми помага в работата?

Това е много труден въпрос. В САСА
в работата ми помага това, че половината от екипа са стари кадри,
които знаят за какво става въпрос,
знаят как е било едно време и знаят

как трябва да бъде. Ние сме много
специфична кухня и много малко
хора могат да работят в нея. Например, със сушито нямам никакви
проблеми, там мога и да не гледам и
нещата пак ще се случват. Екипът
не се променя много, старите колеги ми помагат нещата да се случват.
Благодарен съм и на моя шеф, че ми
позволи да работя и едновременно
да се подготвям за състезанията в
тази кухня.

Един съвет
към младите колеги

Да четат всякаква литература за готвене, задължително. Идеите на готвачите - новите техники на готвене,
видоизмененията на старите – те
вкарват в книги, и така стигат до нас.
Всичко е на английски, но трябва да
се чете. Ако не си купуваш нови книги, започваш да тъпчеш на едно място. Тези книги са скъпи, но трябва да
се върви напред и да се експериментира, защото да се седи в една кухня
с едно и също меню не е пътят към

развитието в тази професия.

Какво прави Петър Николов
извън кухнята

Пет дни в седмицата съм в ресторанта от сутрин до вечер, понякога се
налага да идвам и в почивните дни.
Но когато не съм в ресторанта, си
почивам активно, от време на време ходя на ски, но с тези състезания, ще пропусна ските тази година.
Подготовката ми включва готвене
всеки ден до състезанието. Както и в момента готвя, без да знаеш.
Малко преди да дойдеш, започнах
да готвя основното ястие за Bocuse
d’Or Брюксел. Все още експериментираме с основното - пилето… Сега
тренираме, за да свикнем с нещата,
които със сигурност ще бъдат там,
като картофен фонтан, руло от пилето, залято с шофроа, ще правим галантин, и като цяло ще се използват
типично френски техники. Защото
журито ще е основно от французи
и ако го направим добре, те ще ни
оценят високо. ■

Седмица на средиземноморската диета в София

В рамките на проекта „Марка за италианско гостоприемство” се организира „Седмицата на средиземноморската диета” - една инициатива, промотирана от Италианската търговска камара в България и насочена към популяризиране на средиземноморската диета, наскоро обявена от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство.
Седмицата ще се проведе от 1 до 10 март само в италианските ресторанти, притежаващи „Марка за италианско качество” в България, сертифицирани през 2011 година

СРЕДИЗЕМНОМОРСКА ДИЕТА
Традиция и културно наследство на ЮНЕСКО

Модел за хранене, съхранил се във времето и пространството, съставен предимно
от зехтин, зърнени храни, пресни и сушени
плодове и зеленчуци, умерено количество
риба, млечни продукти и месо, съчетани с
много начини за овкусяване и избор на подправки. Ястия, придружени от добро вино и
традиционни напитки за всеки регион.
Средиземноморската храна има благопри-

ятен ефект за здравето, грижи се за правилното равновесие между приема на калории
и енергийния разход.
Кухня, чието лесно приготвяне, фантазия и
вкусове са оценени в цял свят.
Ресторантите ще предлагат специално меню,
вдъхновено от вкуса и аромата на средиземноморската диета.
По време на инициативата ще се проведе и

дегустация на студенопресовани италиански
зехтини, наградени на Националния конкурс
Ercole Olivario 2011.
Всичко това… и много повече само в сертифицираните с „Марка за качество“ италиански
ресторанти в София.
Италианско гостоприемство – италиански
ресторанти по света.

открий ги на: w w w . 1 0 q . i t
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Кулинарният критик и консултант Андрю Фрийман публикува поредния списък, съдържащ гастрономичните трендове и ключови
съставки, които се очаква да бъдат най-модерни и търсени в заведенията по света през 2012 г. Тук се спираме само на маркетинговите идеи, на които според световно известния консултант си
струва да обърнем внимание.

Маркетинговите идеи
на Андрю Фрийман за 2012
Следвай тълпата – Привлечете
фенове чрез анкети и състезания,
които организирате с помощта на
социалните медии или други онлайн дейности. Използвайте ги, за
да дадете гласност на онова, което
правите – специални пакети, сезонни оферти, нови съставки и ястия в
менюто и пр.
Създайте у гостите усещането, че
играят важна роля в управлението
на заведението, че тяхното мнение
има ключова роля за развитието му.
Осигурете си бърза реакция чрез
QR кодовете – Привлечете пешехо-

дците с помощта на QR кодове, изписани на витрините и върху основни
маркетингови материали, чрез които се съществява връзка с уебсайта,
страница във фейсбук или линка за
резервации. Или използвайте такъв
код за сайта „виртуален консиерж”,
с който гостите могат пътьом да
се свържат, по време на специален
конкурс или на микро сайт, който
разказва кои сте и с какво се занимавате.

Вторникът е новият четвъртък
– Популяризирайте дните, в които

бизнесът е много слаб, като създадете специални събития и промоции,
които могат да генерират трафик към
заведението. Проявете креативност,

като предложите неочаквани неща
като „Киновечер в понеделник“, „Текила с тако “ във вторник и неделни
семейни вечери.

Добре дошли, деца – Отнасяйте се
към децата като към малки възрастни, като им предложите специално
детско обслужване и меню. Това
може да са малки порции на ястия от
менюто, здравословни алтернативи
на популярни ястия от менюто или
каквото ви хрумне. Към това добавете зала, в която децата могат да се
забавляват или да спортуват. Ако сте
хотел, можете да използвате фитнеса, за да прожектирате анимационни
филми или да организирате специални детски забавления. Оставете
децата да се забавляват.
Персонализирайте – Това е новото нещо, което се търси в луксозния
сегмент на пазара, тъй като хората
търсят нещо по-индивидуално в масовизиращата се индустрия. Дайте
възможност хората да усетят специално отношение, покажете им, че
услугата е скроена точно по тяхна
мярка.
Заложете на местното – Създайте
уникално усещане, като заложите на
местното, като започнете от местните майстори и дизайнери, чиито про-

изведения да намерят място при вас,
заредите минибара с местни напитки, а в ресторанта сервирате ястия,
приготвени от продукти, произведени във вашия регион.

Музиката като муза – Нищо ново
под слънцето – днес хотелите и ресторантите работят с композитори,
музиканти и дизайнари, за да разработят такъв саундтрак, който ще
създаде уникално преживяване, съобразено с конкретния случай.
Печалба на масата – Използвайте
алтернативни форми на плащане,
включително предплатените куверти, аукцион за резервации и цени,
които се променят в зависимост
от времето на деня, за да намалите
загубите и увеличите интереса на
гостите си.
Превърнете най-нежеланата стая
или маса в най-търсената, като

просто продавате “проблемните”
места с отстъпка или с бонус.
Да се поглезиш е още по-приятно
когато знаеш, че даваш на обществото. Увеличете маркетинг потенциала си чрез партньорство с
благотворителна организация. Накарайте един котейл, чаша вино или
десерт да работят за добра кауза. ■
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Всеки шести турист

е запален по технологиите
Традиционалистите обаче харчат най-много
Владимир Казасов

Х

ората, които най-много се съпротивляват на новите технологии, са и онези, които пътуват
най-често и харчат най-много
за туризъм. Този изненадващ извод
може да се направи от излезлите съвсем наскоро резултати от четвъртото
пручване на аналитичната американска компания PhoCusWright за тенденциите в технологитие в туризма.
То сравнява ситуацията през 2011 с
тази година по-рано.
Целта на проучването е да помогне на компаниите да разберат как по-

до последно и залагат на добре познатото, са 11 %.
Както може да се очаква, възрастовите групи от 18 до 54 години са найбързо адаптиращи се, а в групата над
54 потребителите предпочитат да се
осланят на утвърдени технологии.
Таблицата представя потребителите в три по-обобщени групи и
някои техни характеристики
От таблицата става ясно, че въпреки по-слабата употреба на интернет и нови технологии при проучването или резервирането на почивка,

Потребление на нови технологии
Процент на потребителите, резервиращи онлайн
по групи
Най-запалени по
47%
новите технологии

че те се изискват с цел подобряване
на обслужването.
Друг извод от проучването е,
че независимо от възрастта около
33–38% от запитаните имат желание
поне от време на време да се откъснат от интернет и компютъра.
Над 80% намират цялата необходима за пътуването им информация
онлайн.
Малко повече от половината от
всички запитани отговарят, че нямат утвърдена практика при избора
на ваканция или бизнес пътуване.

Процент на потребителиСреден брой пътувания
те, използващи смартфони
годишно
по групи

Средно годишно похарчени средства за почивка в
долари

71%

2.9

2800

Средно

23%

43%

2.7

2300

„Съпротивляващи се“ на новите
технологии

30%

27%

3.3

3700
Заб. Данните не се сумират до 100%

требителите внедряват и и използват
новите технологии в ежедневния си
живот и как решенията и поведението им, свързани с пътувания се
влияят от тези иновации. Разглеждат се няколко основни аспекта –
отношението на различните типове
пътуващи и трендовете в мобилните
услуги и социалните медии.
Потребителите са разделени на
пет типа според степента им на
приемане на новите технологии.
Най-запалените и готови да купят
всичко най-ново са 17%, следващите по ентусиазъм към най-големите
иновации са съответно 30%, 23% и
19 %, а тези, които се съпротивляват
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потребителите, които се „съпротивляват до последно“ на нововъведенията, пътуват най-много и отделят
най-много средства за това.
Въпреки че почти половината от
най-запалените по новите технологии резервират онлайн, а над две
трети от тях използват смартфон
при търсене и резервиране на пътуванията си, те потребяват по-малко
туристически услуги.
Проблемът, който американските професионалисти в туризма имат
със „съпротивляващите се“ е, че те
често залагат на сигурността на личната информация и отказват да дават
данни за себе си, дори когато знаят,
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Това означава, че всички те са отворени към нови сайтове, канали за
дистрибуция и методи за търсене и
достигане до информация, както и
за резервирането на всичко за тяхното пътуване.

Мобилни услуги

Броят на хората, които използват
лаптопи, продължава да се увеличава, въпреки наличието на такова
разнообразие от мобилни електронни устройства. Все още продължава
тенденцията процентът потребители от 18 до 44 години използващи
смартфони да е по-голям, отколкото във възрастовата група над 45.

ОБОРУДВАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ

Най-разпространен все още остава
Apple, който убедително отне дял от
Blackberry, но други азиатски фирми
като Samsung и HTC доста уверено
печелят все по-силни позиции.
Запитване сред online travellers
(американци, които поне веднъж
годишно пътуват със самолет или
отсядат в хотел, които са използвали интернет за поне част от резервациите си) показва, че най-често
смартфоните се ползват за проверки
на карти и маршрути – това се прави
от 79% участници в анкетата. Малко
по-малко запитани (69%) ги ползват
за проверка на местни развлечения,
ресторанти и т. н. и само 43 % за
проучване на туристически продукти като полети и хотелски стаи.
Въпреки това първите две функции
биват използвани и в ежедневието,
а само последната е пряко свързана
с пътувания, което означава, че има
огромен потенциал в развитието на
мобилните услуги за пътуващите.
Повечето от запитаните използват повече от едно мобилно устрой-

ство, но смятат, че те не са напълно
заменими и всеки тип има различни
предимства. Например смартфоните, поради малката клавиатура,
са много неудобни за писане и въвеждане на информация от кредитни карти. Именно затова лаптопът
продължава да бъде предпочитано
устройство за резервации и плащане
онлайн.

Социални мрежи

Що се отнася до социалните мрежи,
развитието им продължава. През
2010 година 70% от онлайн пътуващите са заявили, че участват в поне
една социална мрежа. През 2011 делът им е вече 79%. Най-много са се
увеличили потребителите от възрастовата група над 60 години.
Въпреки това туристическият
бранш не използва пълноценно възможностите на социалните мрежи,
показва проучването. Например,
докато 84% от онлайн пътуващите
по принцип „харесват“ или „следват“ дадена компания, когато става
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въпрос за пътуване, само 29% от
запитаните са активни в това. Друг
резултат, говорещ за непълното и
дори неправилно използване на социалните мрежи, е фактът, че само
43% от запитаните ги използват за
ъплоуд на снимки, свързани с пътувания, но 83% от тях отговарят, че
качват снимки в мрежата като цяло.
Резултатът е странен именно защото
пътуването е нещо, което би трябва
да носи много положителни емоции
и, разбира се, да предизвиква активност в мрежата и да бъде споделяно,
а това явно се случва много по-рядко, отколкото при дейности, които
не са свързани с екскурзия, е изводът на експертите от PhocusWright.
Акценти:
1.„Съпротивляващите се“ отказват да дават лични данни.
2.Близо 80% от пътуващите използват мобилните си устройства
само за информация.
3. Лаптопът остава предпочитано устройство за резервации и
плащане онлайн. ■

THEXPERTS
TRAVEL&HOSPITALITY EXPERTS

Всичко за туризма на едно място в 12 броя годишно
Ако искате да сте в крак с тенденциите в хотелиерството
и ресторантьорството
Ако искате да знаете какви са добрите практики
Ако искате да получите експертни съвети от първа ръка
Ако искате да сте на гребена на вълната

Годишен абонамент – 50 лв
Абонамент за 6 месеца – 28 лв
единична цена - 5 лв.
Специална цена за студенти – 30 лв. годишен
абонамент

А
БО Н И РА Й Т Е С Е С Е ГА !
АБО
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До края на март всички касови апарати трябва да бъдат свързани онлайн с НАП. Ако търговците не го направят, може да бъдат
глобени до 10 000 лв., а обектът да бъде запечатан, припомниха
от данъчната администрация.
Около 0 000 касови апарата на търговци от София вече са вързани с Националната агенция за приходите (НАП) . С дистанционна
връзка са 969 питейни заведения, 14 туроператори и 44 игрални
зали за хазарт. Огромен брой туристически обекти обаче все още
не са изпълнили задължението, заради което ги грозят сериозни
санкции.

Фискалните апарати:
обратно броене
Ясен Танев, изпълнителен директор „Тринити Софт“

Проверките

НАП проверява по нов метод
дали се укриват данъци, обороти и
манипулират ли се касовите апарати.
Служителите на агенцията посещават набелязаните обекти, закупуват
стоки и запазват касовите бонове.
След седмица или две изискват проверка в контролната лента за бона,
който носят със себе си. При липса
обектът се поставя под специален
контрол, а резултатите са 5–100 пъти
увеличен оборот.
Ако още не сте подменили фискалното си устройство, преценете
кое е по-целесъобразно–да подмените старото си фискално устройство с
ново или да “доработите” старото си
устройство към нов модел.

Изборът на устройство

Ако притежавате по-скъпо фискално устройство (фискален принтер),
си заслужава да се замислите за
доработка. Към предложената от
сервизната ви организация цена за
доработката добавете разходите по
обработката на документите, сервизния труд и разхода за договор за под-
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дръжка на устройството. Поискайте
точна информация за цялата сума за
“доработката” и ако разликата между
цената между ново и осъвременено
устройство ви удовлетворява, преминете към доработването.
Ако устройството е от нисък или
среден клас (касов апарат или малък сигнален принтер), “доработката” ще бъде по-неизгодна сделка от
закупуване на ново. Предимството
на новото устройство е, че в първата
година ползвате безплатна гаранционна поддръжка, включена в цената,
както и модерна технология за контролна лента на електронен носител
– КЛЕН.
Имайте предвид, че имате право
да смените сервизната си организация и ако не сте доволни от предложената цена, можете да изберете
друг доставчик на устройствата.
След като сте направили избора,
базиран на собствения ви опит, съвета на фискален сервиз или препоръка на производител, идва ред на
следващия важен елемент, от който
зависи правилната работа на устройството и бизнеса ви:
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Изборът на мобилен оператор

който ще осигури свързването на
устройството с НАП през защитена
среда.
Доброто покритие е от ключовозначение при избора на оператор.
Причината е, че при три неуспешни
опита за свързване на фискалното
устройство с НАП, то блокира.
Закупената карта се активира с
едногодишна такса. При проблем с
покритието и необходимост от замяна на закупената карта с нова ще
се налага да заплатите нова карта,
таксата за подмяна, както и нова едногодишна такса.
Съществува и логичният въпрос:
какво да правим, ако се намираме
в зона, в която нито един оператор
няма покритие? Наредбата разрешава работа в режим без свързване, но
след предоставено писмено удостоверение от операторите за липса на
покритие.

Касов апарат или фискален
принтер?

Почти всички съвременни касови
апарати, състоящи се от клавиатура,

ОБОРУДВАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ

дисплей, фискална памет и принтер,
притежават възможност да работят
самостоятелно като фискални принтери, управлявани от компютърна
система.
Ако имате малък бизнес или не
желаете да използвате към момента компютърна система, вземете
касов апарат. Така, когато бизнесът
ви расте, ще можете да използвате
след време и опцията му за връзка с
компютърна система. В останалите
случаи ви препоръчваме фискален
принтер.
Допълнително предимство на касовите апарати са възможностите за
програмиране на артикулите в касата – име, баркод и цена, директното
включване на везна или скенер.
Част от новите модели освен връзка с обикновен сериен кабел може да
бъдат свързани към складов модул
директно през локалната ви мрежа,
като всяка продажба се рапортува
на централен компютър и намалява
складовата наличност.
Попитайте дали новата ви каса
поддържа режим Online и дали софтуерът се предоставя безплатно към
нея.
Подмяната на устройствата предстои, използвайте това задължително изискване, за да изберете правилното устройство за вас, като го
комбинирате с подходящия софтуер,
скенер, везна и четец на карти.
Възползвайте се от новите възможности, предлагани от касовите
апарати – режим Online и безплатните програми, предлагани от дистрибуторите, за да управлявате бизнеса си модерно.
Винаги проверявайте дали касовият апарат може да работи в режим

фискален принтер, за да запазите инвестицията си в бъдеще.
Изберете подходящото устройство и поискайте специална цена в
комбинация с правилните аксесоари
– обърнете се към консултант и следете последните новини на сайта на
единствената асоциация на фискални сервизи–БАДФУ – www.badfu.bg.
Ако имате въпроси, посетете сайта www.kasa.bg

Аксесоари към касовите апарати
и касовите системи

Кухненски принтери – при новата наредба всеки текст, отпечатан на
фискалното устройство, се записва в
КЛЕН (електронен носител). Препоръчваме ви да си закупите допълнителни кухненски (щандови) принтери, на
които да печатате
допълнителната
информация, от
която се нуждаете, като по
този начин
удължите
живота на
вашия
клен
Ку х ненс к и
в и де-
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опринтери – това са монитори,
поставени в кухнята и на бара и заместващи стандартните кухненски
(щандови) принтери. С въвеждането
им спада разходът за хартия, повишава се качеството на управление
– следене на срокове и рецепти, и
вашият обект става част от съвременните технологии.
Баркод четци и четци на карти –
улесняват обработката на клиентите,
дават възможност за програми за лоялност, намаляват грешките.
Системи за мобилни плащания –
използвайте телефона си като кредитна карта, платете суми до 20 лв.
само с приближаванетzо му и въведете парола за
по-големи
суми. ■

Често задавани въпроси:
Налага ли се да подменим фискалното си устройство?
Да, съгласно сроковете в наредбата
Какво да предприемем–подмяна
или доработка?
Ако имате касов апарат или малък принтер, заменете ги с ново, в

останалите случаи проверете цялата
стойност на услугата по доработка
и сервизен договор за една година и
едва тогава вземете решение
Какво устройство да избера – каса
или фискален принтер?
Консултирайте се със специалист.
За малък бизнес започнете с касов

апарат. За компютърна система – с
фискален принтер. Не забравяйте: касовите апарати са по-изгодни в ценово
отношение от фискалните принтери.
Те ви дават възможност за развитие и
запазване на инвестиция. Попитайте
за режим Online и режим фискален
принтер.
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Ежегодно в света се провеждат различни по характер и тематика
изложения, на които фирми производители представят своите
най-нови продукти и разработки.
Ежегодно представители на Конгрес Инженеринг участват в найголемите световни изложения за професионално техническо оборудване. Такива специализирани изложения се провеждат предимно в Европа, в градове като Франкфурт - Германия, Амстердам
- Холандия, Лондон - Великобритания...

ДО ВЕГАС И НАЗАД
Конгрес Инженеринг посети най-голямото световно
техническо изложение CES 2012
Владимир Казасов
Фирмата вече повече от 10 години
е лидер на българския пазар, предлагайки висококачествени комплексни
конферентни решения.
Тази година представители на
Конгрес Инженеринг, посолството
на САЩ, както и американската търговска камара в България съвместно
посетиха най-голямото търговско
изложение за потребителска електроника (The International Consumer
Electronics Show - CES) в САЩ, Лас
Вегас, щат Невада, разказва собственикът на компанията инж. Кристиян
Гедов. Споменавайки най-голямото,
той пояснявау, че изложението тази
година се похвали с посещаемост от
над 153 000 души, като бяха демонстрирани повече от 20 000 нови продукта и бе регистрирано официално
като най-мащабното в историята на
САЩ.
Коя нова технология ви направи найголямо впечатление?

Трябва да се има предвид фактът, че
това изложение поднася иновации
предимно в областта на потребителската и битова електроника, така
че, разбира се, водещите продукти
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тази година бяха в областта на безжичните мобилни устройства като
ултрабук компютрите, набиращи
инерция все повече и повече в ежедневието ни и най-новите модели
смартфони, без които вече не смеем
да тръгнем никъде, не знаем дали да
си вземем ли чадъра днес, по кой булевард да стигнем до работно място
без задръствания и, разбира се, да си
проверим фейсбук профила за нови
постове.
С голям интерес бяха удостоени
и „джаджи“ като супер умна компютърна мишка или нечуплив калъф за
смартфон, през който минава автомобил, без да му навреди. Безспорно,
най-дълги бяха опашките пред ултратънкия SUPER OLED телевизор,
а малцина успяха да се доредят, за да
погледат най-новата технология за
гледане на два различни телевизионни канала на един телевизор едновременно на цял екран. В най-близко бъдеще няма да се налага да се
караме у дома дали да се гледа мача
или поредната перла в турските сериали - новите технологии са за това
да се ползват и да дават решение на
тези все по-наболели проблеми в
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потребителското ежедневие.
Голямо внимание бе отделено
на една разработка, навлизаща все
повече в технологиите, която е на
път да обърне наопаки разбиранията ни за ползване на електронните
устройства. Импрегнацията, която
представлява обработка на материите по такъв начин, че след нея всеки
материал става устойчив на намокряне и защитен на 100% от водата.
Така например, веднъж обработени,
елементите в нашия мобилен телефон или лаптоп го правят напълно
водоустойчив и можем спокойно да
го поставим под течаща вода, без
това да му навреди. Нагледна демонстрация бе направена върху една
обикновена салфетка, която, обработена по този начин, бе потопена във
вода и след изваждането и от съда с
водата се оказа напълно суха и здрава. Замислете се как навлизането на
тази технология би могло да промени начина и мястото на свободното
използване на любимите ни устройства. Скоро ще можем спокойно да
бъдем онлайн под душа, в горещата
вана или дори докато се гмуркаме,
за да се наслаждаваме на подводно-

ОБОРУДВАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ

то морско разнообразието на някой
екзотичен остров.
Кое е новото, което може да намери
приложение в България?

Всяко ново решение може да намери приложение в България. Въпрос
е на интерес от страна на съответните компании… Българският потребител е свикнал да върви в крак
с новите технологии. У нас пазарът
е развит в доста широки ценови
граници, ако изобщо може да се
говори за граници. Независимо от
стойността на изделието всяка нова
разработка би могла да намери приложение и в България. Не се ангажирам да изброявам, защото във всяко
направление новостите са безкрайно
много. Най-важното е самата компания да прецени мащабността на съответното изделие и възможността
да се закупува от по-голяма част от
заинтересованите в дадената област
потребители.
А ще можете ли успешно да предлагате
американските компании на българския пазар?

Да. Определено отговорът е положителен. Повод за тази сигурност
ни дава на първо място високото ка-

чество на продукцията, произведена
в Америка, а също така и ниската за
момента стойност на щатския долар
на световния пазар. По този начин
конкурентоспособността на американските фирми ги поставя в доста
по-добра позиция от европейските,
например. Естествено, че с азиатските производители ценово не може
да се борят, но затова съществуват
и съответните качествени нива при
избор от клиент.
С какво впечатление от града Лас Вегас
се завърнахте?

На първо място бяхме силно впечатлени от мащаба на търговското изложение, както и от иновативността
и креативността на различните фирми и компании от цял свят. Оценяваме възможността за осъществяване
на ценни контакти със съвсем различен слой местни производители,
които не посещават европейските
изложения. Тук е мястото да поясня, че това изложение също така се
различава по характер от повечето
посещавани от нас европейски прояви. В Европа посещаваме предимно
изложения и обучения силно специализирани в областта, която нашата компания генерално развива
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на българския пазар: предоставяне
на висококачествени комплексни
конферентни решения. Този факт
допълнително допринесе към обогатяването на предлаганите услуги и
сектора на бизнеса на родна почва.
Разбира се, трябва да се отбележи
перфектната организация на самото
изложение и всички съпътстващи
мероприятия, присъща на американското общество и начин на живот.
Останахме очаровани и от самия
град. Лас Вегас представлява една
перла, изкуствено създадена и озаряваща иначе прашната и скучна
пустиня. Не напразно повечето американци, посетили града, се снимат
на фона на Айфеловата кула, копие
на оригиналната парижка забележителност, виждат водните канали,
пресъздадени по подобие на венецианските, римските форуми и Колизеума и т.н., и решават, че няма смисъл
да се ходи чак до Европа при условие,
че тук всичко е събрано буквално на
крачки едно от друго.
Успешно ли бе за вас посещението на
CES 2012С?

Да, може да се каже, че установихме
полезни и важни контакти с различни фирми производители. Благодарение на подобни срещи в Европа
сега Конгрес Инженеринг е официален представител за България на редица европейски компании лидери в
конферентния бранш. Така компанията ни е в състояние да предложи
най-добрите цени и безконкурентни
условия на своите клиенти.
Сега ни предстои доста работа
за утвърждаване на осъществените
връзки и договаряне на новите услуги, които съвсем скоро ще започнем да предлагаме на българския
пазар. ■
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Издаден е гид на Източните Родопи
Първият туристически пътеводител за Източните Родопи бе представен в рамките на изложението
„Ваканция и СПА експо“. Изданието
на български и английски език е финансирано от българо-холандския
проект „Новото тракийско злато“,
който подкрепя устойчивото развитие на Източните Родопи и стимулира развитието на екотуризма
и биоземеделието. Проектът се финансира от Националната пощенска
лотария на Холандия и се изпълнява от холандските природозащитни
организации АРК и Авалон в партньорство с български организации.
„Пътеводителят е ценен както за
българите, които искат да преоткрият Източните Родопи, така и за
чужденците, които ще намерят в
Родопите неповторима екодестинация“, подчерта при представянето
му ресорният заместник-министър
Иво Маринов. Очаква се проектът
да стимулира трансграничния обмен
на туристи. Гидът ще бъде представен на няколко туристически прояви тази година - „Зелените дни“

в София, изложението „Дестинейшънс нейшънс“ в Париж и Световния форум за екотуризъм в Лозана.
Проектът „Новото тракийско злато” съчетава в интегриран подход
работата по три компонента: дива
природа, биологично земеделие и
екотуризъм. Основната цел е създаване на нови икономически алтернативи за района, намаляване
на обезлюдяването, повишаване на
жизнения стандарт на населението
и стимулиране на производството
на качествена храна. Обхванати са
пет общини в Източните Родопи
– Маджарово, Кърджали, Ивайловград, Крумовград и Стамболово.
Акцентът е поставен върху възможността в Източните Родопи, освен
златни тракийски съкровища, да се
открият природа и икономически
потенциал, които да превърнат района в неповторима екодестинация.
Изследвания показват, че нагласите в
потребителите на туристически продукт в световен мащаб се променят в
посока повишаване на изискванията
към автентичността на изживяване-

то, към качеството на обслужване,
околната среда, спокойната, разнообразна и атрактивна почивка. Ще
бъде създадена мрежа от местни
предприемачи, които предлагат качествени туристически услуги.

„Златен приз” за книгата „Културният туризъм – мисията на Велико Търново”

Броени седмици преди предстоящото изложение „Културен туризъм” във Велико Търново, един от
членовете на неговия екип получи
наградата на списание „Туризъм и
отдих” за книга на 2011 г. В рамките
на последното издание на Между-
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народната туристическа
борса „Ваканция и СПА
ЕКСПО 2012” в София на
доц. д-р Соня Алексиева
беше връчена наградата
„Златен приз” за 2011 г. за
монографията „Културният туризъм – мисията на Велико Търново”.
Наградата с пожелание
за нови книги в туризма
и още по-добри студенти тя получи от главния
редактор на списанието Димитър
Кирекчиев.
В последната си книга доц. д-р
Соня Алексиева, ръководител на
секция „Туризъм” в департамент
„Икономика и бизнес администрация” в Нов български университет,

анализира шансовете на България
като дестинация за културен туризъм.
В над 200страници тя разказва за
идеята, историята на създаването и
организирането на МТИ „Културен
туризъм” във В. Търново от 2003 г.
до 2011 г. В изданието са представени
оценките, коментарите и препоръките за изложението на над 50 водещи
имена в българския туризъм, както
и интервюта с неговите създатели.
Предпоследната книга на С.
Алексиева - „България - Китай.
Културен туризъм”, която за първи
път в Европа се издава на български, китайски и английски, има вече
три международни награди и е във
фонда на Конгресната библиотека
на САЩ.

