
КРАТКОСРОЧНИТЕ ПЪТУВАНИЯ
И

КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ



КАКВО Е КРАКТОСРОЧНО 
ПЪТУВАНЕ?

SHORT BREAK, CITY BREAK?



ХАРАКТЕРИСТИКА 
И
ПРЕДПОСТАВКИ

• Продължителност на

престоя

• Вторичен характер на 

пътуването

• Наличие на удобни и

бързи транспортни

връзки

• Нарастване на интернет 

технологиите



МОТИВИ 

И

ПРОФИЛ НА 

КЛИЕНТА

• Пътуването съвпада с посещение

на предварително избрано събитие

• В отговор на нуждата от бягство от 

ежедневието

• В отговор на нуждата от релаксация в 

по-различна обстановка

• Желание да се посети конкретен 

град/регион/хотел

• Като компенсация на пропусната

основна почивка

• Възползване от сезонни намаления

• Пътуване - подарък



МОТИВИ 

И

ПРОФИЛ НА 

КЛИЕНТА

• Над 60% от клиентите за КП са

на възраст от 25 -34 години и

55 - 65 години (проучване на

ABTA)

• Добре образовани,с

определени интереси

• При КП рядко вземат участие

децата от семейството

(Наблюдава се елемент на

романичен уикенд)



ЗАЩО ИЗБИРАМЕ 
ОПРЕДЕЛЕНА 
ДЕСТИНАЦИЯ?

Фактори,които влияят на избора

на дестинация:

• Лесен достъп

• Разходи по пътуването

• Имидж на дестинацията като

атрактивна

• Интерес за посещение на

определено събитие (културно,

спортно и др.)

• Предишни посещения

• Туристически обекти и атракции

• Сигурност и безопасност



НЕОРГАНИЗИАРНИ

VS

ОРГАНИЗИРАНИ 

КРАТКОСРОЧНИ 

ПЪТУВАНИЯ

И

МЯСТОТО НА 

ТУРОПЕРАТОРИТЕ



МОЖЕ ЛИ ОПЕРНИЯТ НИ 
МУЗИКАЛЕН ПРОДУКТ ДА
ПРЕДОПРЕДЕЛИ ИЗБОРА НА 
СОФИЯ КАТО ДЕСТИНАЦИЯ?



ОПЕРЕН СИТИ 
БРЕЙК

Потенциални клиенти

• над 55 г.

• високо образовани

• високи доходи

Основни мотиви за пътуване

• интерес към определено

оперно представление

• любопитство към посещение на

"непознат" оперен театър

• съчетаване опознаването на непозната 

култура с посещение на опера

• удобни въздушни връзки (не говорим за 

нискотарифни компании)



ОПЕРЕН СИТИ 
БРЕЙК

Характеристика на пътуването

• удължаване на сезона поради 

целогодишно търсене

• настаняване само в една локация

• еднодневни екскурзии до

Рилски манастир и Пловдив

• културно-туристическа обиколка

на София

• подбор на качествени ресторанти

Проблеми и предизвикателства

• липса на навременно издаване

на програма

• липса на качествени ресторанти

с обслужване отговарящо на 

платежоспособни клиенти



Туристическа обиколка

София





Посещение на операта





София

Продължение



Рилски манастир
Еднодневна екскурзия





ПЛОВДИВ
Еднодневна екскурзия





БЛАГОДАРЯЗА
ВНИМАНИЕТО!


