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I. ПОЈДОВНИ ОСНОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА
1. Вовед
Маркетинг стратегијата за промоција на стариот урбан стил на живот како
наследство за туризмот во прекуграничниот регион е подготвена со финансиска поддршка
од Европската Унија, ИПА Програма за Прекугранична соработка, Референтен број
CB006.2.21.144, во рамките на проектот “Заедничка историја и култура - Мост преку
границите“. Водечки партнер во проектот е општина Куманово, а партнер на проектот е
општина Дупница.
Старегијата ги опфаќа двата прекугранични региони - Североисточен регион во
Северна Македонија и регионот Ќустендил во Бугарија. Во Североисточниот регион
лоцирани се шест општини и тоа: Куманово, Липково, Крива Паланка, Ранковце, Старо
Нагоричане и Кратово. Во регионот Ќустендил се наоѓаат следните девет општини:
Дупница, Ќустендил, Бобов Дол, Сапарева Бања, Рила, Кочериново, Невестино, Трекљано и
Бобошево.
Маркетинг стратегијата е поделена во четири основни делови. Во првиот дел се
опфатени појдовните основи за изработка на стратешкиот документ, целите на
стратегијата, како и мисијата и визијата на стратегијата. Исто така, презентирана е
методологијата за изработка на документот.
Во вториот дел е направена анализа на туризмот во прекуграничниот регион. Се
обработува материја поврзана со влијанијата и трендовите во туризмот, карактеристики на
туристичкиот пазар во прекуграничниот регион, организационата структура на туризмот,
развојните стратегии и програми во прекуграничниот регион, како и туристички локалитети
во прекуграничниот регион.
Третиот дел е посветен на туристичкиот маркетинг. Во овој дел се обработува
материјалот поврзан со маркетингот во туризмот, брендирањето на дестинациите,
односите со јавност и промоцијата. Покрај тоа, направена е SWOT анализа на туризмот во
прекуграничниот регион. Исто така, посветен е дел на профилот на туристите кои се
вклучуваат во патувања со фокус на културниот туризам и потенцијалите за развој.
Четвртиот дел се фокусира на акциониот план на стратешкиот документ. Во овој дел
се презентирани целите на маркетинг стратегијата, приоритетите, мерките и активностите
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за достигнување на посакуваните резултати. Покрај ова, четвртиот дел содржи и препораки
за мониторинг на спроведување на соодветните активности.
Во изработката на маркетинг стратегијата користена е соодветна стручна литература
и релевантни интернет извори од областа на маркетингот на културното наследство во
функција на туризмот. Разгледани се примери и добри практики од Европа и светот, кои
понатаму се преточени во соодветни препораки кои се содржат во акциониот план на
стратешкиот документ. Маркетинг стратегијата е изработена на основа на постоечките
програми и стратегии за прекуграничниот регион. Покрај тоа, маркетинг стратегијата е
креирана на база на претходно изготвената студија во рамките на проектот.
2. Цели на маркетинг стратегијата
Маркетинг стратегија за промоција на стариот урбан стил на живот како наследство
за туризмот во прекуграничниот регион има повеќе цели како:
-

-

-

Преглед на резултатите од подготвената Студија за современи маркетинг практики
за популаризација на наследството на стариот урбан стил на живот во
прекуграничниот регион;
Анализа на програмски документи од областа на туризмот во прекуграничниот
регион;
Мапирање на засегнатите страни чиј интерес би бил развојот на туризмот;
Идентификување на туристичкиот пазар во прекуграничниот регион и
потенцијалните конкуренти на пазарот;
Специфични предлози и препораки за тесна поврзаност на овој вид туризам со
другите туристички гранки;
Мапирање и препораки за управување со ресурсите погодни за развој на туризмот
и културното наследство на стариот урбан начин на живот во пограничниот регион;
Изработка на стратешки акционен план за развој на туризмот и стариот урбан начин
на живот како наследство во прекуграничниот регион за периодот 2021-2023 година,
со конкретни цели, приоритети, мерки и активности;
Идентификување на добри примери и практики во промоцијата на културниот
туризам;
Испитување и мапирање на моменталната состојба со туристичкиот маркетинг во
прекуграничниот регион;
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-

-

Испитување на трендовите на меѓународниот туристички пазар во врска со стариот
урбан начин на живот и преглед на функционалните меѓународни пристапи кон
негово популаризирање; и
Истражување за најновите трендови во туризмот поврзан со културното наследство.

3. Мисија и визија на стратегијата
При креирање на управувачките документи, составен дел од стратегиите е и
поставување на визија и мисија како основа за понатамошен развој.
Мисијата на оваа маркетинг стратегија е следната: зголемување на социјалните и
економските бенефити на територијата на прекуграничниот регион кои произлегуваат од
туризмот преку организиран маркетинг и промоција.
Визијата на Маркетинг стратегија за промоција на стариот урбан стил на живот како
наследство за туризмот во прекуграничниот регион е: прекуграничниот регион е
привлечна дестинација за одмор и рекреација, препознатлива за туристите со своето
културно и природно богатство и организирана понуда.
4. Методологија на изработка
Стратегијата е значаен документ кој ги посочува потенцијалите и можностите за
маркетинг и одржлив туристички развој во прекуграничниот регион. Методологијата на
изработка на стратегијата произлегува од посочените цели. Чекорите кои беа преземени
при изработката на стратегијата се следните: иницирање на соработка; одржани состаноци
и поставување на цели за изработка на маркетинг стратегија; формирање на тимови,
преглед на литература и теренски истражувања; спроведување на неструктурирани
интервјуа со заинтересираните страни; пишување, дизајн и презентација на стратегијата.
При изработката на маркетинг стратегијата, користени се следните истражувачки
методи и инструменти: анализа на содржината на европски и светски планови и стратегии
за развој на туризмот и културното наследство; анализа на статистички извештаи поврзани
со туризмот; анализа на „добри практики“ за промоција и маркетинг на културното
наследство во функција на туризмот; спроведување на неструктурирани интервјуа со
заинтересирани страни од јавниот, приватниот и невладиниот сектор; креативно
размислување; теренско истражување со посета на локации од интерес и фотографирање;
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анализа на релевантна постоечка литература поврзана со културното наследство и
туризмот; анализа на интернет извори; SWOT анализа и др.
Стратегијата е изработена согласно постојната туристичка политика во Северна
Македонија и Бугарија, консултирајќи ги соодветните закони, развојни планови, програми
и стратегии, на национално, регионално и локално (општинско) ниво.
Во чекорите на изработка на стратегијата земени се предвид интересите на
заинтересираните страни, како:
-

-

Локално население кое живее или работи во дестинацијата и обезбедува локални
ресурси за посетителите;
Бизнис заедница која е заинтересирана е за развој на туристичката дестинација
бидејќи обезбедува туристички производи и услуги;
Јавен сектор кој е заинтересиран за вработување, поттикнување на регионалниот
развој и зголемување на вкупниот приход и има важна улога во развојот на
туристичката дестинација;
Останати учесници како невладини организации, асоцијации, инвеститори,
занаетчии итн.;
Посетители и туристи (постоечки и потенцијални) кои ги користат туристичките
производи и услуги во дестинацијата.

Дефинициите кои се користат во стратегијата за одредени термини поврзани со
туризмот и културното наследство се следните:
-

-

-

Туризам е збир на активности на лицата во текот на нивното патување и престој во
место надвор од нивното вообичаено опкружување, но не повеќе од една
календарска година, за одмор, односно деловни или други причини што не се
поврзани со стекнување на плата во местата што ги посетуваат;
Турист е лице со постојано место на живеење надвор од местото каде престојува и
преноќува најмалку една ноќ во угостителски или друг објект за сместување на
туристи;
Посетител е лице кои се задржува во дестинацијата која не е негово постојано место
на живеење во временски интервал од неколку часа без да оствари ноќевање;
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-

-

-

Туристичка дестинација е географска област во која постојат сите елементи кои се
релевантни за еден одмор (природни и културни вредности, атракции, објекти за
сместување и исхрана, објекти за забава, туристичка инфраструктура и др.);
Културно наследство - вклучува материјални и нематеријални вредности што сме ги
добиле од претходните генерации кои имаат вредност за предавање на следните
генерации; и
Културен туризам е вид на туризам, каде главните мотиви за патување на туристите
се посета или запознавање со културното наследство на одреден објект, место,
регион и др.
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АНАЛИЗА НА ТУРИЗМОТ
ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ
РЕГИОН
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II. АНАЛИЗА НА ТУРИЗМОТ ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН
1. Влијанија и трендови во туризмот
Туризмот е активност на луѓето кои патуваат надвор од своето постојано место на
живеење, индустријата која ги задоволува нивните потреби и влијанието кое луѓето и
индустријата го имаат врз социо-културната, економската и физичката околина на
домаќинот. Туризмот денес претставува своевиден феномен, појава која е присутна во сите
земји во светот и бележи се поголем раст на глобално ниво. Не постои земја во светот која
не развива некаков вид на туризам или држава каде населението не е вклучено во
туристичко патување и движење надвор од своето постојано место на живеење.
Вклучувањето на туристите во патувања се случува поради различни причини како бизнис,
задоволство, религија, спорт и рекреација или други причини. Големата улога која ја има
туризмот, како од аспект на културниот просперитет, така и поради економскиот бенефит
за дестинациите ќе го поткрепиме со податоците кои ги дава Светската туристичка
организација при Обединетите Нации: туризмот учествува со околу 10% во глобалниот
бруто домашен производ; и секој десетти вработен човек во светот, е вработен во овој
сектор.
Помеѓу континентите во светот, во однос на туристичкиот пазар, Европа ја има
примарната улога со приближно половина од вкупното учество во туристичкиот промет,
како со испраќање така и со прифаќање на туристи. Предвидувањата се движат во правец
на кој Европскиот континент, во кој се наоѓа прекуграничниот регион, во годините кои
следуваат ќе го држи приматот на светскиот туристички пазар и ќе биде основен извор на
туристичка понуда, побарувачка и движење на меѓународни туристи.
Табела 1. Доаѓања на странски туристи и потрошувачка за 2019 година

Свет

Доаѓања на странски
туристи
1 460 000 000

Потрошувачка на странски туристи
(во американски долари)
1 481 000 000 000

Бугарија
9 312 000
4 287 000 000
Северна Македонија 758 000
396 000 000
Извор: UNWTO (2020) Tourism highlights. Madrid: UNWTO.
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Според истражувањата на Светската туристичка организација при Обединетите
Нации, мотивите за патување на туристите во 2019 година се следните: одмор и рекреација
55%, посета на роднини и пријатели, религиозни, здравствени и други причини 28%, бизнис
патувањата 18% и 6% од туристите не навеле причина. Според видот на транспорт, 59% од
туристите користеле воздушен транспорт, 35% патен транспорт, 5% воден и 1% железнички
сообраќај. Трендовите во патувањата на меѓународните туристи се следните:
-

патувања за промена (потрага по автентични и локални искуства);
патувања за да се „покаже“ (инстаграмизација на патувањата);
потрага по здрав начин на живот;
индивидуални и мултигенерациски туристи; и
зголемена свесност за екологија и одржливиот туризам.

Маркетинг стратегијата има за цел да ги инкорпорира во себе актуелните потреби и
современите трендови на туристичкиот пазар во светот, а истите се прикажани преку
реално остварливи решенија кои ги земаат предвид потенцијалите и можностите на
прекуграничниот регион. Глобалните трендовите кои се предвидува дека ќе имаат големо
значење во идниот развој на туризмот се следните:
Сите аспекти поврзани со здравјето (фитнес, спа, физички активности и др.) во
блиската иднина ќе добијат дополнително значење. Иако зголемената свест за здравјето
нема да влијае на обемот на побарувачка, тоа секако ќе влијае на донесувањето на одлуки
во врска со дестинациите и однесувањето и активностите за време на одморите. Во овој
сегмент карактеристичен е пораст на конкуренцијата, со вложувања на приватен капитал
во надградување на старите здравствено бањски објекти и рекреативни спа центри.
Современото општество го зголемува притисокот врз секојдневниот живот на
луѓето, и ја поттикнува желбата за повеќе слободно време за одмор и релаксација - што ќе
има негативен ефект врз зголемувањето на слободните приходи. За туризмот, овој тренд
по дефиниција е неповолен.
Поради поголемиот број на остварени патувања, туристите се пософистицирани и
повеќе самоуверени во однос на своите потреби и права. За туризмот, ова резултира во се
поголем критички став кон квалитетот и соодносот цена-квалитет. Овој тренд ќе придонесе
за подигнување на квалитетот во услужувањето на туристите.
13
This project is co-financed by the European Union through the Interreg - IPA CBC Programme
2014-2020 Bulgaria - The Former Yugoslav Republic of Macedonia, CB006.2.21.144 “Common
History and Culture - Bridge across borders”

Трендот на користење на интернетот за да се купат и да се споредат туристички
производи и услуги постојано ќе се зголемува. Туристите ќе бараат совети од други туристи
преку интернет и ќе ги анализираат коментарите за одредени објекти и дестинации на
интернет пред да одлучат за избор на дестинација. Ќе се направат нови системи за
електронска наплата, безбедни кредитни картички, е-паричник и сл. Овие достигнувања ќе
направат трансферот на пари да биде полесен и да се надмине загриженоста во врска со
прекумерна наплата на пренос, девизниот курс и безбедноста.
Светски тренд претставува стареење на населението, а со тоа повозрасните старосни
групи ќе се зголемат. Овие „здрави“ сениори ќе имаат повеќе слободно време и
туристичката индустрија ќе треба да ја прилагоди својата понуда кон потребите на оваа
група туристи. Но исто така, младинскиот сегмент (16-35 години), на кој отпаѓа повеќе од
20% од глобалниот туризам е важна целна група за во иднина.
Патувањата на лицата со попреченост ќе придонесат во иднина да се направи
прилагодување на туристичката инфраструктура за пристапен туризам. Пристапниот
туризам се нарекува и инклузивен туризам, туризам без бариери, туризам за сите и др.
Податоците на Светската здравствена организација при Обединетите Нации, покажуваат
дека 15% од светското население има некаква форма на попреченост, а овие проценти се
зголемуваат поради стареењето на населението во светот.
Климатските промени влијаат па дури и се закануваат на одредени туристички
дестинации кои се зависни од нивната природна средина. Намалувањето на глечерите во
Европа е само еден доказ за глобалното затоплување. Сепак за реалните ефекти од
климатските промени сè уште постојат сомнежи.
Глобалната економија и понатаму ќе расте, а земји како Бразил, Русија, Индија и
Кина ќе бележат економски раст. Глобалната трговија со потрошувачки стоки и услуги и
понатаму ќе расте. Услугите (вклучително и туризмот) ќе добијат на значење во светската
економија.
Трошоците за социјални, здравствени, образование, пензии и други услуги во
иднина ќе растат што ќе ги принуди владите да ги зголемат даноците. Загриженоста за
прашањата во врска со безбедноста, здравството и имиграција ќе доведе до поголема
контрола на патувањата од страна на владите што ќе претставува бариера за слободно
движење на туристите.
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Терористичките напади врз туристите и туристичките дестинации доведоа до
поголемо чувство на несигурност во изминатите декади. Медиумите дополнително влијаат
кон зголемување на стравот од овие закани. Исто така, природните катастрофи, кои се чини
дека се појавуваат почесто отколку во минатото штетат на туризмот. Сепак, докажано е дека
опсегот на внимание на потрошувачите е релативно мал, а тоа е и така затоа што луѓето
знаат дека не можат да сторат ништо во врска со тоа.
Во иднина се очекува да има помалку разлики во дестинациите. Се повеќе ќе
исчезнуваат уникатни дестинации. Во минатото, патувањето било луксуз, но денес е
нормален дел од животот. Се зголемува бројот на одмори во последен момент и кратки
патувања. Слободата да се патува ќе се прошири кон трендот на постари родители и пораст
на семејства со еден родител. Во повеќе држави се забележува повисока побарувачка на
производи за добро состојба, здравје и фитнес, справување со стрес како и медицински
услуги.
Исто така ќе има растечки инвестиции во маркетинг стратегиите за промоција и во
нови техники на истражување. Дополнително, јавните приватни партнерства стануваат се
поважни за туристичкиот маркетинг, бидејќи владите се обидуваат да го зголемат
инволвирањето на приватниот сектор во маркетинг буџетите.
Автомобилите се средство за превоз кај најголем дел од домашните туристички
патувања и ќе останат најважното превозно средство. Ниската достапност до градските
центри и евтиниот авио превоз имаат негативно влијание на патувањето со автобуси. Исто
така, порастот на авио патувањата би можел да се намали поради трошоците за гориво,
безбедност и аеродромски такси. Владите инвестираат повеќе пари во патувањата со
железница, посебно со експресните линии.
1.1. Влијание на COVID-19 кризата врз туризмот
COVID-19 кризата придонесе за големи рестрикции во патувањата и намалување на
меѓунардниот туризам. Здравствените протоколи и забраните за патувања како би се
спречило ширењето на пандемијата негативно влијаеа на туризмот во 2020 година. Според
истражувањата на Светската туристичка организација при Обединетите Нации, доаѓањата
на странски туристи на глобално ниво се намалуваат за 74% или 1,1 милијарда туристи во
2020 година помалку патуваат во споредба со 2019 година. Бројот на странски туристи во
светот во 2020 година изнесува 381 милиони, што претставува најмал број на туристи во
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светски рамки во изминатите 30 години. Се предвидува, дека ревитализацијата на туризмот
и позитивниот раст на бројот на туристи ќе биде остварен во следните 5 години. Во
изминатиот период поради COVID-19 кризата на меѓународно ниво се прифатени
здравствени сертификати за патувања, како и сертификати за безбедни дестинации и
објекти.
Влијанието на COVID-19 кризата врз туризмот допринесе за намалување на
патувањата, загуба на работни места во секторот туризам, затворање и пренамена на
туристичките објекти, промена на дејноста на компаниите и др. Туристичката индустрија е
во опасност поради COVID-19 кризата и без соодветна и континуирана владина помош,
компаниите во туризмот не би можеле да опстанат на пазарот. Политиките и акциите на
владите во однос на туризмот поради COVID-19 кризата се движат во насока на следните
приоритети:
-

Враќање на довербата за патување кај туристите;
Поддршка на туристичките бизниси за адаптација и преживување во услови на
криза;
Промовирање на домашниот туризам и поддршка за безбедно враќање на
меѓународниот туризам;
Обезбедување јасни информации за туристите и деловните субјекти;
Еволуирани мерки за одговор како би се задржале капацитетите во секторот
туризам и би се дополниле празнините во претходните мерки за поддршката;
Зајакнување на соработката во рамките на земјите и меѓународна соработка; и
Градење на поотпорен, одржлив туризам.

Според истражувањата на Светскиот совет за патувања и туризам, трендовите кои
произлегуваат од COVID-19 кризата и се поврзани со туризмот се следните:
-

-

Еволуција на побарувачката: Преференциите и однесувањето на патниците се
префрлија кон посета на познати, предвидливи и доверливи дестинации.
Домашните одмори, обемното планирање на одморот и активности на отворено се
водечки трендови кои се забележуваат кај туристите, а туристичките бизниси и
дестинациите веќе се прилагодуваат кон оваа промена.
Здравје и хигиена: Здравјето, безбедноста и довербата се најважни во оваа нова ера
на туризам. Личните искуства, стравот да не бидете заглавени во друга земја и
грижите за држење дистанца ќе бидат присутни во однесувањето на туристите на
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-

-

краток и среден рок. Бизнисите ќе треба уште повеќе да ги зголемуваат нивните
синџири на вредности за да бидат подготвени за овој тренд.
Иновации и дигитализација: COVID-19 кризата се покажува како неочекуван
катализатор во потрагата на секторот Патувања и туризам за иновации и интеграција
на нови технологии. Во услови на нарачки за дома, дигиталното прилагодување и
потрошувачката се зголемуваат, а туристите сега очекуваат бесконтактни
технологии, меѓу другите, како основен предуслов за безбедно и непречено
патување.
Одржливост: Од широко распространетата движење за невработеност и антирасизам до обновување на природните живеалишта, светот повторно се насочува
кон социјалната, еколошката и институционалната одржливост. Особено е
зголемената јавна свест за заштита на дивиот свет.

COVID-19 кризата има негативен ефект врз економијата и особено врз туризмот,
сепак прекуграничните региони можат да се обидат да ги искористат ограничувањата на
патувањата. Бидејќи туристите не можат лесно да патуваат во странство, тие почнуваат да
бараат нови места за посета и патување во нивните земји. Ова може да им помогне на
Североисточниот регион и регионот Ќустендил да привлечат туристи кои претходно
претпочитале други дестинации и кои не ги доживувале прекуграничните региони како
интересни дестинации за туризам и одмор.
2. Карактеристики на туристичкиот пазар во прекуграничниот регион
Туризмот и патувањата се во основа на изработката на оваа маркетинг стратегија, а
поради таа причина ќе бидат прикажани карактеристиките на туристичкиот пазар во
прекуграничниот регион. Според достапната статистика за 2019 година во регионот
Ќустендил има 92 места за сместување, претежно хотели со 2 и 3 ѕвезди и семејни куќи за
гости со вкупен капацитет за сместување од 3 402 легла. И покрај бавниот развој на
туризмот, бројот на објекти за сместување во регионот Ќустендил се зголемува во споредба
со претходните години.
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Табела 2. Капацитети на објектите за сместување во регионот Ќустендил
2015
66

Сместувачки
објекти
Број на легла 3 186
Извор: www.nsi.bg

2016
78

2017
78

2018
87

2019
92

3 342

3 223

3 298

3 402

Туристичката инфраструктура во Североисточниот регион покажува уште понизок
развој, тоа е регион со најмал број на објекти за сместување во Северна Македонија. Во
2016 година во регионот имало вкупно 18 објекти за сместување. Во 2019 година,
капацитетите за сместување во Североисточниот регион се 381 соби со 763 легла.
Табела 3. Капацитети на објектите за сместување во Североисточниот регион
2015
Број на соби 315
Број на легла 673
Извор: www.stat.gov.mk

2016
361
727

2017
388
778

2018
380
763

2019
381
763

Со зголемената популарност на платформите за резервации преку Интернет,
локалното население во двата региона инвестира во понуда на апартмани и сместување за
туристи, но во многу случаи овие активности не се правилно регистрирани и поради таа
причина не се вклучени во достапната статистика.
Најголемите градови во двата региони се лесни за пристап до туристите најмногу
благодарение на нивната близина до главните градови, нивните аеродроми и развиената
патна инфраструктура. Како и да е, пристапот до некои од оддалечените туристички места
е потежок поради лошите услови на патиштата кои водат до нив. Недостасува соодветна
сигнализација за туристите, особено сигнализација на англиски јазик за странски туристи.
Ова доведува до поголема посети на попопуларните природни и културни места, додека
помалите и подалечните места остануваат достапни само за локалното население. Во овој
случај, Интернетот исто така помага до одреден степен, бидејќи туристите можат да
прочитаат повеќе информации однапред за местата од интерес и можат да користат
навигации за да стигнат до повеќето од нив.
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Достапната информација за туристичките места на Интернет не е многу богата и во
многу случаи се достапни само на локален јазик или на англиски јазик. Постојат описи на
културните, историските и природните места, но во многу случаи упатствата не се лесно
достапни и местата треба дополнително да се истражуваат. Различните азбуки и преводот
на имињата на странски јазици го прават пребарувањето на местата уште потешко и
збунувачко за туристите. Иако регионите се првенствено популарни по нивните планини,
информациите за рутите што треба да се следат исто така не се лесно достапни и туристите
треба да користат организирани екскурзии, локални водичи или информации од пријатели
со цел да ги посетат повеќето туристички места во двата региона. Најчесто, интернет
страниците што се користат не се многу добро дизајнирани, не даваат интересни
информации и во многу случаи се само на локален јазик.
Рестораните и местата за одмор во регионот Ќустендил и во Североисточниот
регион, исто така се претежно семејни ресторани и угостителски објекти со локална кујна и
атмосфера. Недостасува повеќе информација за нивната понуда и категорија, а
услужувањето на странски туристи на различни јазици се одвива отежнато.
Туристичката инфраструктура во пограничниот регион не е модернизирана и
особено не е лесно достапна за лицата со попреченост - обезбедените информации не се
достапни за слепи или глуви лица и многу од местата не можат да бидат посетени од лица
во инвалидска количка.
За 2019 година, вкупниот број на ноќевања во регионот Ќустендил изнесува 106 607
од кои само 15 224 се ноќевања од странски туристи, а 91 383 се ноќевањата реализирани
од страна на домашни туристи. Во анализираниот период (2015-2019), бројот на
ноќевањата во регионот Ќустендил се зголемува. Интересна информација од достапната
статистика, е дека во регионот Ќустендил најголем дел од ноќевањата се направени од
домашни туристи, додека за Североисточниот регион најголем дел од ноќевањата се
реализирани од странски туристи.
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Табела 4. Остварени ноќевања од домашни и странски туристи во регионот Ќустендил
2015
76 239

Остварени
ноќевања
Ноќевања од 10 700
странски
туристи
Ноќевања од 65 539
домашни
туристи
Извор: www.nsi.bg

2016
92 149

2017
99 255

2018
111 325

2019
106 607

12 872

14 500

15 859

15 224

79 277

84 755

95 466

91 383

За 2019 година, вкупниот број на ноќевања во Североисточниот регион изнесува 14
214 од кои 11 061 се ноќевања од странски туристи, а 3 153 се ноќевањата направени од
страна на домашни туристи. Во анализираниот период (2015-2019), бројот на ноќевањата
во Североисточниот регион варира.
Табела 5. Остварени ноќевања од домашни и странски туристи во Североисточниот регион
2015
15 229

Остварени
ноќевања
Ноќевања од 12 366
странски
туристи
Ноќевања од 2 863
домашни
туристи
Извор: www.stat.gov.mk

2016
13 751

2017
17 207

2018
14 185

2019
14 214

10 286

13 924

10 905

11 061

3 465

3 283

3 280

3 153

Главниот профил на туристи кои ги посетуваат двата региони се туристи кои
претпочитаат пешачење, искачување по планински патеки, орнитолози и воопшто луѓе кои
претпочитаат да бидат надвор во природата. Тие доаѓаат во регионите за да ги посетат
планините и националните паркови, обично се во организирани групи и не поминуваат
многу време во самите градови. Во некои од градовите, голем дел од остварените
ноќевања се само заради работа - деловни цели. Многу мал дел од нив се должат само на
посета на културните места и настани во двата задгранични региони.
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Дополнително, многу карактеристично за туризмот во регионот Ќустендил е
бањскиот и балнеолошкиот туризам. Покрај бањата во Ќустендил, особено позната е
минералната вода во Сапарева Бања која се карактеризира како хипертермална, со мала
минерализација, и содржи сулфат-хидрокарбонат, натриум, флуор, силициум и сулфид.
Минералната вода Сапарева Бања е чиста, безбојна, со мирис на водород сулфид.
Температурата на водата во главниот извор е 102 °C.
Одморалиштата и медицинските установи во Сапарева Бања се профилирани и
специјализирани за третман на болести на мускулно-скелетниот систем, периферниот
нервен систем, лезии на централниот нервен систем, гинеколошки заболувања, акутно и
хронично труење со соли на тешки метали, кожни болести, горни делови респираторен
тракт, итн.
Исто така, постојат неколку извори на минерална вода во Североисточниот регион.
Најпознати се оние во близина на селото Проевци, потоа во близина на селото Стрновац,
во близина на селото Тополовиќ и други. Досега, лековитите води од овие извори, за
бањски туризам се користат само оние во селото Проевци (Кумановска бања).
Температурата на водата на изворите е 28 °C, а водата се користи при лекување на нервни
заболувања, заболувања на органите за варење, дијабетис, заболување на жолчното ќесе,
песок во бубрезите и дијареја.
Како последна причина за посета на двата региони меѓу туристите се културните
објекти во градовите. Исклучок прават Осоговскиот манастир во близина на Крива Паланка,
како и Рилскиот манастир кој е едно од обележјата не само за регионот, туку и за Бугарија
во целина. Музеите, куќите и галериите најмногу се посетувани од страна на локалното
население (студенти и други организирани групи) или други туристи во слободно време по
или пред да ги посетат планините и националните паркови во регионите. Иако регионите
имаат богата култура и историја, културните места не се добро презентирани на туристите,
изложбите во музеите и спомен куќите не се привлечно распоредени, претежно
покажуваат предмети, фотографии и мебел, но не го нурнуваат посетителот во одредено
историско време и настани, што е исклучително важно за привлекување интерес на
туристите.
Фестивалите и настаните на отворено организирани во двата региона се исто така
претежно популарни меѓу локалното население, тие не се добро популаризирани и оттука
не привлекуваат многу туристи од други делови на земјите или од странство.
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Еден од главните фактори во развојот на туризмот како масовен феномен, се
туристичките агенции кои на пазарот се јавуваат како субјект кој ги поврзува понудата и
побарувачката и обезбедува услуги кои туристите ги користат за време на патувањето и
престојот во туристичката дестинација. Туристичката агенција како еден од субјектите на
туристичкиот пазар претставува посебен вид туристичко претпријатие кое своите
активности ги насочува кон посредување во давањето услуги поврзани со патување и
престој на туристите во туристичкото место и организирање на т.н. „пакет аранжмани“ кои
на пазарот ги продава како сопствени производи.
Табела 6. Број на туристички агенции и туроператори во прекуграничниот регион
Туристички агенции, туристички агенти и
туроператори
Североисточен регион
41
Регион Ќустендил
20
Извор: Министерство за економија (2020) Регистар на туристички агенции; Национален
туристически регистър - Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти.
Од табелата 6 може да се забележи, дека во прекуграничните региони се лоцирани
61 туристички агенции, од кои 41 во Североисточниот регион и 20 во регионот Ќустендил.
Најголемиот број од туристичките агенции се лоцирани во поголемите градови како
Куманово, Ќустендил и Дупница. Во североисточниот регион, регистрирани се 41
туристичка агенција, а треба да се напомене дека најголем број од овии агенции се со
лиценца Б и основната дејност им е превоз на патници и посредништво (продажба на
туристички аранжмани од туроператори).
3. Организациона структура на туризмот во прекуграничниот регион
Организационата структура на туризмот ќе биде разгледана преку владините органи
одговорни за развој и промоција на туризмот, законската регулатива поврзана со туризмот
и туристичките инфо центри.
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3.1. Владини органи одговорни за развој и промоција на туризмот
Како стопанска гранка, туризмот во двете земји спаѓа во надлежност на различни
министерства. Туризмот во Северна Македонија е раководен од Сектор за туризам и
угостителство во состав на Министерството за економија, а во Бугарија постои посебно
Министерства за туризам.
Табела 7. Владини органи одговорни за развој и промоција на туризмот во Северна
Македонија и Бугарија

Северна
Македонија

Бугарија

Владини органи одговорни за
развој на туризмот
Министерство за економија,
Сектор за туризам и
угостителство
(economy.gov.mk)
Министерство за туризам
(tourism.government.bg)

Владини органи одговорни за
промоција на туризмот
Агенција за промоција и поддржка
на туризмот
(tourismmacedonia.gov.mk)
Туристичка организација на Бугарија
(bulgariatravel.org)

Одбележуваме дека и двете земји имаат формирано тела кои се занимаваат со
промоцијата на туризмот. Во Бугарија тоа е Туристичката организација на Бугарија, а во
Северна Македонија, оваа улога ја има Државната Агенција за промоција и поддршка на
туризмот. Овие тела имаат изработено официјални веб страни, а исто така вршат функција
на промоција на туристичките потенцијали на дадената земја на меѓународно ниво, преку
промотивни кампањи, учество на саеми, печатен, видео и аудио рекламен материјал и др.
3.2. Законска регулатива поврзана со туризмот
Во двете земји постои соодветна законска рамка која го регулира туризмот. Табелата
8 покажува, дека во Бугарија постои закон за туризам, а во Северна Македонија законот е
поврзан со туристичките услуги и активности. Законот за туризам на Бугарија е обемен и
содржи 18 глави и 231 член, а законот за туристичка дејност во Северна Македонија е во
помал обем со шест глави и 40 члена. Причината за ова е поставеноста на законската
регулатива во Северна Македонија, во земјата постојат и други закони кои се поврзани со
туризмот како Закон за угостителска дејност, Закон за авто кампови, Закон за туристички
развојни зони и др.
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Табела 8. Преглед на законите за туризам во Северна Македонија и Бугарија
Закон за туризам
Северна
Закон за
Македонија туристичка
дејност. Службен
весник на
Северна
Македонија
№62/2004
Бугарија
Закон за
туризам.
Државен весник
на Република
Бугарија
№30/2013

Содржина на законот за туризам и главни поглавја
I Основни одредби; II Вршители на туристичка дејност;
III Услови и начин на вршење на туристичка дејност; IV
Надзор; V Казнени одредби; VI Преодни и завршни
одредби (вкуно 80 члена)

I Основни одредби; II Државна политика и органи за
управување со туризмот; III Туристички региони; IV
Туристички здруженија; V Туристички информативни
центри. Национална мрежа на туристички
информативни центри; VI Финансиска помош за
развој на туризмот; VII Туроператорска и туристичко
агентска дејност; VIII Хотелиерство и ресторантерство;
IX Услови и ред за пружање на спа и велнес услуги.
Сертифицирање на медикал спа, спа, велнес и центри
за таласотерапија; X Подавање на документи по
електронски пат; XI Издавање на дупликати на
уверенија и сертификати; XII Туристички водичи,
водичи во планина и ски инструктори; XIII Писти за
скијање. Видови. Користење, одржување и
обезбедување. Туристички услуги. 14 Плажи. Видови.
Користење и обезбедување; 15 Национален
туристички регистар. Единствен систем за туристичка
информација; XVI Надзор; XVII Казнени одредби; XVIII
Преодни и завршни одредби (вкуно 231 члена)

Во двете земји, покрај законите за туризам постојат и голем број на правилници кои
се поврзани со регулирањето на туризмот. Спроведеното истражување покажа, дека
споменатите закони во двете земји од моментот на донесување до денес имаат претрпено
многубројни измени и дополнувања. Тоа говори дека државите се грижат не само за
донесување, туку и за преиспитување на предложените законски решенија, како и за
евентуални измени и дополнувања во туристичките закони во насока на подобрување на
регулативата за интересите и потребите на сите заинтереисрани страни.
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3.3. Туристички инфо центри
Туристичките информативни центри се места каде посетителите можат да се
информираат за дестинацијата која ја посетуваат. Информациите им помагаат на туристите
за подобро истражување и навигација низ местата во кои се движат. Печатени мапи,
флаери, брошури, водичи и совети што да биде посетено и како да се ориентираат во
просторот, можат да се добијат во овие центри. Најчесто овие центри се лоцирани на
фреквентни локаци и места каде има најголемо движење на туристи и се управуваат од
страна на Државните туристички организации. Туристичките инфо центри се едни од првите
места каде туристите ќе се упатат за да добијат информација за дестинацијата. Во Бугарија
постои мрежа на вакви центри, кои нудат информации за туристите на соодветни локации
преку своите канцеларии, како и на официјалните Интернет страни.
Во пограничниот регион, во регионот Ќустендил, вакви центри се лоцирани во
општините Ќустендил, Невестино, Рила и Сапарева Бања. Во Североисточниот регион,
постојат два инфо центри наменети за туристите кои се наоѓаат во Старо Нагоричане и
Кратово.
4. Развојни стратегии и програми во прекуграничниот регион
Стратегијата за развој претставува документ, однапред утврден план на дејствување
создаден за да постигне специфична цел. За потребите на Маркетинг стратегијата за
промоција на стариот урбан стил на живот како наследство за туризмот во прекуграничниот
регион, ќе биде направена анализа на стартегиите за развој на туризмот во Северна
Македонија и Бугарија на национално, регионално и лолано ниво.
4.1. Развојни стратегии на национално ниво
На табела 9, е направен преглед на стратегиите за развој на туризмот во Северна
Македонија и Бугарија, од кој можеме да забележиме, дека двете земји имаат изработено
и усвоено национални стратегии за развој на туризмот каде се потенцираат одредени
видови на туризам како потенцијал за развој. Овие стратегии се прават најчесто за период
од неколку години.
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Табела 9. Преглед на националните стратегии за развој на туризмот и видовите туризам во
Северна Македонија и Бугарија

Северна
Македонија

Бугарија

Национална стратегија за
развој на туризмот
Национална стратегија за
развој на туризмот
2016–2020
Стратегија за одржлив развој
на туризмот во Бугарија
2014–2030

Видови туризам вклучени во
стратегијата за развој на туризмот
Езерски туризам; Урбан туризам;
Планински туризам; Спа туризам;
Вински туризам; Национални паркови;
Културен туризам.
Морски туризам; Планински и ски
туризам; Спа и велнес туризам;
Културен туризам; Екотуризам; Вински
туризам; Голф туризам; Туризам на
настани; Ловен туризам.

Во двете разгледани стратегии се вклучени мисијата и визијата за нивото и развојот
на туризмот во иднина. Стратегиите се изработени од страна на Министерствата и експерти
од областа на туризмот, како и образованието и невладините организации. Стратегијата за
развој на туризмот во Северна Македонија е изработена за период 2016-2020 година, а
Стратегијата за развој на туризмот на Бугарија е подолгорочна – до 2030 година.
Заедничките видови на туризам кои се вклучени и во двете стратегии се следните:
планински туризам, спа туризам, културен туризам и вински туризам.
4.2. Развојни стратегии на регионално ниво
Двата региони имаат изработени програми за интегриран развој со акциони
планови кои содржат цели, приоритети, мерки и активности. Сите региони имаат
определено свои визии и мисии на развој. Програмите за развој се изготвени со учество на
сите заинтересирани страни од регионите (владин, приватен и невладин сектор), преку
работилници, дискусии, истражувања, SWOT и други анализи. Во табелата 10 се опфатени
програмите за развој на двата погранични региони кои се однесуваат на активностите
поврзани со туризмот со поставените цели, приоритети и мерки. Соодветните мерки имаат
и свои активности кои се опишани во развојните програми, но не се вклучени во
табеларниот приказ.
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Табела 10. Анализа на програмите за развој на регионите во делот на туризмот
Регион
Североисточен регион
(Програма за развој на
Североисточен
плански регион
2021-2026)
northeastregion.gov.mk

Цел
Интеграција
на
развојот
на
земјоделието,
руралниот развој
и туризмот во
регионот

Приоритет
Развој
на
руралниот и
алтернативен
туризам

Регион Ќустендил
(Стратегија за развој
на регион Ќустендил
2014-2020)
kn.government.bg

Социо-економски
развој, заснован
на
одржлив
економски раст,
преку развој на
конкурентна
диверзифицирана
регионална
економија
базирана
на
„економија
на
знаење“ и развој
на електронско

Развој
на
култура,
балнеологија,
зимски
спортови,
нови форми
на туризам,
туристички
маршрути и
производи

Мерки
Подобрување на руралната и
туристичката инфраструктура;
Привлекување на инвестиции и
поддршка
за
изградба
на
сместувачки капацитети и нивна
категоризација;
Мапирање и вреднување на
природното
и
културноисториското наследство и негова
промоција;
Подобрување на видливоста
преку
сигнализацијата
и
визуелизацијата на туристички
атрктивните локации;
Формирање и промовирање на
регионални туристички понуди;
Формирање на кластер за
туризам;
Воведување на информациски
систем за евиденција на туристи и
аналитика;
Развој на капацитетите на
туристичките работници;
Збогатување на културната понуда
и
унапредување
на
инфраструктурата во културата.
Валоризација на објекти од
културно-историско наследство реставрација,
заштита,
изложеност, опрема, анимација;
Реставрација на балнеологијата во
Ќустендил и Сапарева Бања и
нивна
трансформација
во
регионални медицински и СПА
центри;
Развој на планински туризам и
зимски спортови на планината
Рила - Сапарева Бања / Паничиште
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управување
и
човечки капитал

– в. Кабул; Дупница и планината
Осогово;
Развој на алтернативен туризам аква парк „Струма“, мото патеки,
ловен и риболовен туризам,
рурален туризам и други видови
туризам;
Зајакнување
на
културните
институции
и
нивно
инфраструктурно обезбедување Регионален историски музеј во
Ќустендил, Уметничка галерија
„Владимир Димитров Мајстора“,
Регионална библиотека „Емануил
Попдимитров“;
Формирање и маркетинг на
регионални
туристички
производи;
Промоција на природното и
културното
наследство
и
промоција на културниот и
религиозен туризам во областа.

Од табелата погоре може да забележиме, дека двата региони во своите програми
за развој како стратешка цел го имаат опфатено туризмот. Североисточниот регион, како
приоритет го поставува развојот на руралниот и алтернативен туризам, а во програмата се
вклучени 9 мерки за развој на туризмот. За регионот Ќустендил, од приоритетно значење е
развојот на култура, балнеологија, зимски спортови, нови форми на туризам, туристички
маршрути и производи, а во програмата се поставени 7 мерки за развој на овој приоритет.
4.3. Развојни стратегии на локално ниво
Општините во двата прекугранични региони имаат изработено интегрирани
програми и стратегии за развој во кои е вклучен и туризмот. Покрај интегрираните
програми за развој, поголемиот дел од општините имаат изработено и одделни стратегии
за развој на туризмот.
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Табела 11. Стратегии за развој на туризмот кај општините во Североисточниот регион
Општина
Куманово
Крива
Паланка
Кратово
Старо
Нагоричане
Ранковце
Липково

Веб страна
kumanovo.gov.mk

Стратегија за туризам
Стратегија за развој на туризмот
Куманово 2020-2024
krivapalanka.gov.mk
Стратегија за развој на туризмот
Крива Паланка 2020-2025
opstinakratovo.gov.mk Стратегија за развој на туризмот
Кратово 2020-2024
staronagoricane.gov.mk Стратегија за развој на туризмот
Старо Нагоричане 2019-2023
rankovce.gov.mk
/
/
/

во општина
во општина
во општина
во општина

Од табелата 11 може да се забележи, дека од 6 општини во Североисточниот регион,
4 имаат изработено стратегии за развој на туризмот. Овие стратегии се изработени во
изминатите две години.
Табела 12. Стратегии за развој на туризмот кај општините во регионот Ќустендил
Општина
Бобов Дол

Веб страна
new.bobovdol.eu

Сапарева
Бања

saparevabanya.bg

Ќустендил

kustendil.bg

Рила

grad-rila.bg

Дупница
Кочериново
Невестино

dupnitsa.bg
ob-kocherinovo.bg
obshtinanevestino.

Стратегија за туризам
Ажурирана стратегија за развој на туризмот во
општина Бобов Дол 2014-2020
Програма за развој на туризмот во општина
Сапарева Бања 2014-2020 година;
Стратегија за заеднички и одржлив развој на
туризмот во општина Сапарева Бања, Бугарија и
општина Сокобања, Србија 2019-2024
Стратегија и план за развој на туризмот во
општина Ќустендил 2010-2015;
Маркетинг стратегија за развој на туризмот во
општините Ќустендил, Крива Паланка и Штип
Стратегија за развој на одржлив туризам во
областа на Националниот парк Рила 2008 - 2013;
Програма за развој на туризмот во општина Рила
2014-2020
/
/
/
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Трекљано
Бобошево

kncity.info
trekliano.eu
/
obshtina-boboshevo.eu /

Од табелата 12 може да се забележи, дека од 9 општини во регионот Ќустендил, 4
општини имаат изработено стратегии за развој на туризмот. Трите општини Ќустендил,
Рила и Сапарева Бања имаат изработено по две стратегии за туризам. Општина Рила има
подготвено засебна стратегија за туризам во Националниот Парк Рила. Општината Сапарева
Бања има подготвено прекугранична стратегија за развој на туризмот со општина Сокобања
во Србија, а општина Ќустендил има изработено маркетинг стратегија за развој на туризмот
со прекуграничните општини Крива Паланка (Североисточен регион) и Штип (Источен
регион).
5. Туристички локалитети во прекуграничниот регион
Туризмот во двата прекугранични региони се карактеризира со богати природни
ресурси, вклучително и заштитени природни области и национални паркови. Покрај тоа,
натериторијата на Североисточниот регион и регионот Ќустедил се лоцирани голем број на
објекти на културата кои се заштитени со закон. За потребите на оваа маркетинг стратегија,
во табелите 13 и 14 ќе ги презентираме позначајните туристички локалитети во
прекуграничниот регион. Од 42 туристички локалитети во двата региона, 30 се локалитети
со објекти на култура, а 12 се природни локалитети. Впечаток прави што во
прекуграничниот регион од кутурното наследство преовладуваат религиозните храмови,
односно цркви, манастири и една џамија. Православната религија во регионот
допринесува за иманувањето на повеќе цркви во прекуграничниот регион според „Св.
Никола“, односно во 7 цркви, „Св. Георги“ 4 цркви, „Св. Димитар“ 2 цркви. Покрај
религиозните објекти, културните локалитети ги сочинуваат и бањи, тврдини, галерија,
спомен куќа, кули и мостови.
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Табела 13. Позначајни туристички локалитети кај општините во Североисточниот регион
Општина
Куманово

Крива
Паланка
Кратово
Старо
Нагоричане
Ранковце

Липково

Културни
Манастир „Св. Георги“ во с.
Градиште
Џамија Тартар Синан Бег
Црква „Св. Никола“
Манастир „Св. Јоаким
Осоговски“
Црква „Св. Димитрија“
Старите мостови
Средновековни кули
„Св. Великомаченик Георги“

Природни
Бислимска клисура

Станечки водопади

Локалитет Камени кукли
Мегалитска опсерваторија Кокино

Црква „Св. Никола“ во с.
Опила
Црква „Св. Никола“ во с.
Псача
Манастир Матејче

Липковска река и двете вештачки езера
– Липково и Глажња
Извор: Каталог на туристичките локалитети во областа Ќустендил и Североисточниот
плански регион.
Од природните локалитети во прекуграничниот регион среќаваме водопади, езера,
реки, еко патеки, паркови, пирамиди, гејзери, клисури, како и локалитетот Кокино кој е
природен локалитет каде има човечко влијание преку прилагодување во мегалитска
опсерваторија.
Во Североисточниот регион се издвојуваат 16 позначајни туристички локалитети, од
кои 11 се објекти на културата, а 5 се природни локалитети.
Табела 14. Позначајни туристички локалитети кај општините во регионот Ќустендил
Општина
Бобов Дол

Сапарева
Бања

Културни
Црква „Св. Никола“
Црква „Свети Николај“ с. Мала
Фуча
Црква „Св. Никола“

Природни

Гејзери со топла вода
Седумте Рилски Езера
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Ќустендил

Рила
Дупница

Римските терми
Дервиш бања
Куќа-музеј Димитар Пешев
Средновековна тврдина
„Хисарлка”
Бискупска црква “Успение на
Богородица”
Црква „Св. Мина“
Црквата „Св. Георги“
Галеријата
Рилски манастир
Црква „Св. Георги
Победоносец“
Часовникова кула

Кочериново
Невестино
Трекљано

Скакавишки водопад во с. Полска
Скакавица
Природно место „Јуч Бунар“

Еко Патека Кирилова Пољана - Рибно
езеро - Смрадливо Езеро
Градски Парк „Рила“

Стобски пирамиди во с. Стоб

Мост „Кадин“
Средновековна тврдина
Драгојчанци
Црква „Св. Никола“ во с. Добри
Дол
Бобошево
Бобошевскиот манастир
„Свети Димитар“
Руенскиот манастир „Свети
Јован Рилски“
Извор: Kаталог на туристичките локалитети во областа Ќустендил и Североисточниот
плански регион.
Во регионот Ќустендил се издвојуваат 26 позначајни туристички локалитети, од кои
19 се објекти на културата, а 7 се природни локалитети.
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ТУРИСТИЧКИ
МАРКЕТИНГ
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III. ТУРИСТИЧКИ МАРКЕНГ
1. SWOT анализа
За секое стратешко планирање треба да се направи SWOT анализа. SWOT анализата
е ситуациона анализа на внатрешните фактори и надворешните услови според која треба
да се проектира развојот на туристичката дестинација. Таа ја дава основата на која се
надоградуваат другите техники на планирање и предвидување на развојот на туризмот во
конкретниот простор.
Оваа SWOT анализа ќе се однесува на анализа на Предностите, Слабостите,
Можностите и Заканите определени според Студија за современи маркетинг практики за
популаризација на наследството на стариот урбан стил на живот во Прекуграничниот
регион и споредбена анализа со петте клучни елементи за маркетинг планирање на
туристичка дестинација. Овие клучни елементи се познати како 5 А: пристап (Access),
сместување (Accommodation), атракции (Attractions), активности (Activities) и удобности
(Amenities).
Предности-позитивни контролирани фактори кои треба да се надградат
• Локација во најатрактивните региони на Европа;
• Релативна близина на генерирање пазари;
• Висок степен на територијална близина на природните и
културните места - можност за комбинирање на рекреативни
активности во времето и просторот;
Пристап
• Релативно добри услови за функционирање на сите видови
транспорт - патен, железнички, поморски, речен, воздушен и
интермодален;
• Добра мрежа на планински патеки, изградена и одржувана парк
инфраструктура за туризам и рекреација, интерпретативни правци;
Сместување
• Висока конкурентност во однос на цената;
• Голема разновидност на природни и културно-историски ресурси;
• Голем број резервати, природни знаменитости, природни и
национални паркови и заштитени подрачја;
Атракции
• Богатство на верски места, недостаток на религиозни
ограничувања и добра интеракција со црковните институции;
• Богато културно наследство;
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•
•
•
•

Активности

•
•
•

Удобност

•
•

Достапна типична културна и историска архитектура;
Иконографско и уметничко наследство;
Разновидност на фестивали и настани;
Реализирани проекти на ЕУ насочени кон создавање туристички
производи и нивно промовирање на национално и меѓународно
ниво;
Потенцијал за развој на нови видови туризам;
Развиени основни регионални и локални туристички производи,
комбинирајќи различни можности за туризам;
Високо мотивирани локални заедници за заедничка работа и
збогатување на туристички услуги во областите на заштитените
подрачја;
Создадени веб-страници со основни информации за туристите;
Достапност на финансирање според различните европски
програми и фондови.

Слабости-негативни фактори кои треба да бидат ограничени и минимизирани
• Недоволно
и
нерамномерно
развиена
транспортна
инфраструктура, голем дел од транспортната инфраструктура во
лоша состојба
• Ограничен пристап за лицата со попреченост;
• Неразвиени транспортни врски во оддалечените рурални и
планински области и тешко движење на туристите со јавен превоз;
Пристап
• Недостаток на висок степен на зачувување и добра пристапност до
транспортот до културните и историските места;
• Недостаток на туристички информативни центри;
• Недостаток на функционален унифициран систем за туристички
информации;
• Недостаток на веродостојни информации за состојбата и пристап
до туристичките атракции;
• Формирање на конкурентска предност врз основа на широка
Сместување
употреба на туристички ресурси и ниска цена на факторот;
• Бледа слика, без посебни карактеристични одлики;
• Недоволно инвестирање во развој на музејската мрежа, мал број
Атракции
посетители;
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•
•
•
•
Активности

•
•
•

Удобност

•
•
•

Слаба искористеност на религиозни места како туристички места,
мал број на програми и понуди за аџилак туризам, кои опфаќаат
мал број места
Лош маркетинг на фолклорни настани, фестивали на пеење и
традиционални бугарски празници со потенцијал да привлече
многу туристи;
Ниска популарност на винскиот туристички производ на
домашниот и странскиот пазар;
Ниска популарност на производот за здравствен туризам на
странските пазари;
Недоволни можности за одржување на големи меѓународни
настани;
Дефицити во нормативната и под-нормативната регулатива,
регулирање на туристичкиот развој;
Тешко е да се најде, незгоден за употреба и лошо структуриран
календар на настани;
Недостаток на квалитетен кадар;
Недостаток на добро обучени водичи во различни области;
Застареност во дизајнот и застареност во содржините на
туристичките места;

Други слабости кои не можат да се вбројат во 5А концептот:
•
•
•
•
•
•

Недостаток на основни стратешки документи - регионален и локален маркетинг и
стратегија за бренд;
Голем дел од сивиот сектор, недостаток на реални информации за состојбата и
развојот на туристичките претпријатија;
Недостаток на политика во врска со управувањето со квалитетот и одржливоста во
развојот на туризмот;
Недостаток на сигурни механизми за одржлива валоризација на туристичките
ресурси;
Недостаток на методолошка поддршка за туристички претпријатија (деловни
помагала)
Недостаток на основана и оперативна организација за управување со туристичка
област;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Недоволно добра интеракција помеѓу државната администрација и невладините
организации во туризмот;
Недостаток на инвестиции за одржување и развој на откриените културно-историски
места и веќе постојните;
Недоволни и / или слаби квалитетни ознаки, недостаток на ознаки на англиски јазик;
Недоволно искористен потенцијал на страниците за активирање на директна
продажба;
Недоволна флексибилност во користењето на алтернативни канали на дистрибуција
(покрај тур-операторите);
Помало присуство на хотели на Интернет во споредба со конкурентните дестинации;
Низок удел на продажба преку Интернет во хотели;
Лошо управување со програми за лојалност (особено со хотелите во познатите
туристички места);
Значително помалку средства за маркетинг и рекламирање во споредба со
конкурентите;
Ниска цена на ефикасност за маркетинг во туризам;
Недоволно специфично и карактеристично рекламирање, недостаток на јасна врска
помеѓу рекламата и дестинацијата;
Недоволна конзистентност во презентацијата како туристичка дестинација;
Големи инвестиции во рекламирање на традиционални пазари, каде влијанието од
рекламирањето има мали ефекти врз купувачите;
Недоволна флексибилност во промоцијата како туристичка дестинација, користејќи
главно традиционални канали;
Дефицити во однос на систематизација, анализа и презентација на постојните
информации за развој на туризмот;
Нецелосни и честопати несоодветни за анализа информации за туристичката
индустрија и состојбата на туризмот;
Недостаток на ажурирани информации за карактеристиките на туристите;
Недостаток на систематизирани и презентирани информации за деловна употреба
за главните конкуренти.
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Можности-екстерни фактори кои треба да се истражуваат
•

Пренасочување на туристичките текови од конкурентни
дестинации како резултат на новосоздадени туристички
производи;

•

Подобрување на економската благосостојба и животниот стандард
на населението;

•

Пребарување алтернативни помалку посетени дестинации за
социјална изолација во борбата против Ковид-19;
Посветеност со туристички организации и можност за интензивно
учество во процесите поврзани со развојот на туризмот, подобро
позиционирање како туристичка дестинација и обезбедување
поддршка за туристичката индустрија;

Пристап

Сместување
Атракции

•
Активности
•
•
•

Удобност

•

•
•

Создавање нови туристички производи со употреба на современи
дигитални и ИТ технологии;
Зголемување на патувањето во близина на домот;
Зголемување на бројот на патувања на сметка на времетраењето и
пребарување нови дестинации;
Зголемување на бројот на луѓе поврзани со природата и
еколошкиот начин на живот, со барања за соодветно користење на
природните ресурси и практиката на одржлив туризам;
Зголемување на предноста на цената кога побаруваме туристичко
патување;
Зголемување на влијанието на технологиите во развојот на
туризмот;

Други можности кои не можат да се вбројат во 5А концептот:
•
•
•

Поволно и релативно стабилно економско опкружување за развој на туризмот
ширум светот;
Зголемување на слободното време како одговор на новите технологии и промени
во животниот стил и начин на живот;
Активирање на меѓукултурни односи и соработка;
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•
•
•
•
•

Стареење на населението и зголемена популарност на можностите за развој на
разни форми на здравствен и културен туризам;
Расте популарноста на специјализираните видови туризам;
Повлекување на туристи од традиционално привлечни дестинации поради
глобалните климатски промени;
Ограничени можности за туристите да патуваат во странство како резултат на
наметнатите забрани во борбата против Ковид-19;
Кохерентност на туристичката политика во пограничниот регион со меѓународни
пакти, конвенции и други инструменти за регулирање на меѓународната туристичка
активност.

Закани-надворешни фактори за кои треба да сме свесни
Пристап
Сместување
Атракции

Активности

•

Рестриктивни мерки за патување и социјално растојание како
резултат на борбата против Ковид-19;

•
•
•

Подобри услови за сместување во блиските региони
Силни конкуренти во однос на основните туристички производи;
Силни конкуренти во однос на туристички производи со
значителен потенцијал за развој;

•

Зголемување на бројот, креативноста и флексибилноста на
туристичките понуди (динамички пакети);
Се поголем удел на „онлајн туристи“ - нетрпеливи, љубопитни,
комуникативни, со силна личност, кои бараат и користат претежно
информации на Интернет.

•
Удобност

Други закани кои не можат да се вбројат во 5А концептот:
•
•
•

Нестабилност во националната политика и политичкиот систем;
Глобални климатски промени и ранливост на географските региони;
Загадување на воздухот, водата и почвата, што ги менува материјалното
опкружување и антропогените ресурси потребни за туризмот.
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2. Анализа на профилот на туристи
За создавање на стратешки планови од областа на туризмот, особено маркетинг
стратегија за Стариот урбан живот во Куманово и Дупница потребна е соодветна
статистичка и инфо база или систем на континуирано истражување на посетителите во овие
места. Во таа насока, постојат официјална евиденција на посетителите од која можат да се
извлечат податоци во однос на типот на туристи (домашни/странски) и во однос на
странски туристи по земја на припадност. Овие податоци се добиваат од официјалната
државна статистика. Другиот тип на информации не е развиен и нема соодветна
институционална форма која ќе врши континуирани истражувања на останатите
демографски карактеристики и потреби на туристите кои ги посетуваат овие места.
Профилот на туристи кои преферираат да посетуваат Стари урбани културни
знаменитости произлегува од преференциите на туристите. Причините за посета може да
бидат поради, културните знаменитости, поради одмор и рекреација и поради други
причини. Причините за посета на Културните знаменитости може да се однесува на разглед
на градот (посета на споменици), Историско наследство, Посета на музеи и изложби и
Посета на настани. Во однос на Одмор и рекреација причините се поради Забава (клубови,
барови), Одмор (Велнес центри, бањи и сл.) и Спортски настани. Други причини се однесува
на бизнис состаноци, конференции, шопинг, едукација, свадбени прослави и др.
Туристите се однесуваат во определена туристичка дестинација, место или околина
според изградени ставови и мислења во текот на нивниот живот. За да се спроведе добро
изградена маркетинг стратегија треба да се земат во предвид ставовите и мислењата на
туристите, кои се разликуваат од генерација до генерација. Светските практики користат
метода на разграничување на овие генерации, која генерализација може многу да ни
помогне во разгледување на мислењата и ставовите на туристите и нивното однесување во
местото кое го посетуваат.
Во продолжение може да ги видиме карактеристиките на генерациите врз кои може
да ја поставиме маркетинг стратегијата за овој регион.
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Табела 15. Карактеристики на различни генерации

Опис

Однесување

Потрошувачка

Бејби бум
генерација
(1940-59)
• Поствоен приод

Генерација X
(1960-1979)
• Политичка
транзиција
• Капитализам и
социјализам

• Идеализам
• Револуционерни
• Колективизам

• Материјализам
• Конкуренција
• Индивидуализам

• Идеологија
• Винил и
филмови

• Статус
• Брендови и
автомобили
• Луксузни
предмети

Генерација Y
(1980-1994)
• Глобализација
• Економска
стабилност
• Појава на
интернет
• Глобалисти
• Прашувачи
• Ориентирани
кон себе

• Искуства
• Фестивали и
патувања
• Предводници

Генерација Z (1995-2010)
• Мобилност и
повеќекратна реалност

• Недефинирани лични
податоци
• Зависни од
комуникации
• Зависни од дијалози
• Реалисти
• Уникатни
• Безгранични
• Етични

Врз основа на препораките од Светската туристичка организација за Културен
туризам и посета на културното наследство при креирањето на маркетинг стратегијата
треба да се направи сегментација на пазарот. Сегментацијата на туристичкиот пазар за
културно наследство се однесува на четири сегменти: Наменски, Заинтересирани,
Секојдневни и Случајни. Врз основа на сегментите и врз основа на генерациските потреби
на туристите, може да се направи сеопфатна маркетинг стратегија.
3. Потенцијали за развој
Двата прекугранични региони имаат богато природно и културно наследство, но тие
треба да ја развијат својата туристичка понуда за да ги искористат потенцијалите на
ефективен начин, задоволувајќи ги потребите и интересите на современите домашни и
странски туристи.
Регионите имаат слични природни и културни туристички места кои можат да се
комбинираат во заеднички понуди и рути со цел да се обезбедат посеопфатни производи
за туристите што ќе ги натера да поминуват повеќе време во прекуграничниот регион или
да ги посетуваат повеќе пати.
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Патеките за пешачење можат да се воведат во онлајн платформи и апликации што
ќе им олесни на туристите да ги изберат и следат, како и да ги направат прошетките во
националните паркови побезбедни. Може да се воведат бесплатни тури и водичи со цел
да им се олесни пристапот на новите посетители и да се запознаат со туристичките места.
Информативните материјали, табели и знаци исто така можат да бидат обновени и
подобрени, така што секој може лесно да ги пронајде туристичките места и рути.
Сите информации треба да бидат презентирани на атрактивен начин преку
„пријателски настроени“ веб-страници и апликации на различни јазици и со лесни упатства
за достигнување до избрана локација, вклучувајќи лесно наоѓање на GPS и онлајн мапи.
Треба да се формираат туристички информативни центри и да функционираат добро.
Водичите и другите вработени во туристичкиот сектор треба да бидат обучени за да можат
информативно да одговорат на секое прашање што може да го има туристот, вклучително
и доволно познавање на англиски јазик или други јазици доколку е можно.
Изложбите во музеите, куќите, црквите и манастирите во регионите, исто така, треба
да бидат организирани на поинформативен и попривлечен начин, вклучително и
анимација и интеракција со туристите, со цел да се направат вистински да ја почувствуваат
атмосферата и духот на историските времиња и настани. И двата региона имаат заедничко
историско минато и биле клучни во различните национални движења, па дури и во
различните војни, што исто така можат да се користи за создавање нови туристички
производи и искуства. Овие настани и информации може да се репродуцираат со
користење на актери и модерна технологија, вклучувајќи визуелизација, 3Д мапирање,
игри и други.
Регионите исто така можат да ја искористат исклучително богатата и ретка флора и
фауна со организирање на едукативни тури за студенти, научни семинари и настани за
професионалци од различни области, како и други настани за фотографи и многу
популарни во денешно време онлајн блогери и инфлуенсери на Фејсбук, Инстаграм и други
платформи.
Фрагментираната туристичка инфраструктура на малите семејни хотели и ресторани
исто така може да се искористи на ефикасен начин со воведување на заедничка визија и
маркетинг пристап преку кој ќе се подобри квалитетот на понудените услуги и местата
лесно ќе се препознаат под општа марка или бренд.
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Фактот дека во моментов туризмот во двата региона не е многу развиен и дека
поседуваат многу културни, историски и природни ресурси што треба да се развијат и
користат е многу добра почетна точка за создавање нови туристички производи,
воспоставување општ туристички бренд и воведување на современи технологии и
маркетинг практики кои треба да бидат добро прифатени од повеќето организации и
работници во туристичкиот сектор во регионот. Употребата на кој било нов пристап за
привлекување туристи ќе биде добро сфатена од нив, бидејќи тоа ќе биде нешто сосема
ново за регионите што веднаш ќе го сврти вниманието на посакуваните целни групи.
Резултатите од спроведената студија за моменталната состојба на туризмот поврзан
со културното наследство во општините Дупница и Куманово, покажуваат дека туризмот не
е главниот аспект во фокусот на општините, многу малку туристички места активно
функционираат, но тие не привлекуваат многу туристи. Освен информации за неколку
локални туристички локалитети и спроведување на регионални проекти за создавање
туристички дестинации, општините немаат специфични маркетинг активности насочени
кон привлекување на домашни и странски туристи. Едноставно предлагање и примена на
маркетинг практики како создавање туристички апликации, интерактивни видеа, употреба
на социјални медиуми и сл., нема да има посакуван ефект од промовирање на општините
Дупница и Куманово како туристички дестинации кои го прикажуваат стариот урбан стил
на живот од 19-ти и 20-ти век. Алатките за маркетинг и комуникација треба да се
комбинираат со нови и современи туристички производи со цел да се создаде сеопфатна
туристичка понуда и да се изгради препознатлив бренд на Дупница и Куманово како
туристички дестинации.
Културните и историски туристички места кои ги информираат туристите за минатото
на двете општини може да се сумираат како цркви, џамии, историски музеи и уметнички
галерии. Поради недоволно финансирање, богатото историско минато на општините
Дупница и Куманово не е презентирано во целост и многу од предметите и информациите
се зачувани во архивите. Стариот урбан стил на живот од 19-ти и 20-ти век во општините
Дупница и Куманово најмногу се карактеризира со специфични за регионот ракотворби,
реконструкција на цркви и иконографија, крстосница на важни трговски патишта, крај на
Отоманската империја, Балкански војни, специфична архитектура и познати сликари.
Двете општини имаат заедничко минато, датирано со векови. Интересен извор што
треба да се следи и кој може да се користи како тема за туристички производи и алатка за
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маркетинг се патеписите на Евлија Челебија, кој бил османлиски истражувач кој патувал
низ територијата на Отоманската империја и соседните земји во период од четириесет
години. Друг интересен аспект што ги поврзува двете општини е нивната блиска позиција
со важните трговски патишта од минатото. Низ општините во минатото поминувале важни
трговски и воени антички Римски патишта. Како дел од Отоманската империја, двете
општини исто така биле близу до трговските патишта. Овој аспект може да биде
дополнително истражен и да се дефинираат специфични туристички и маркетинг
производи со цел да се привлечат туристи.
Специфичните ракотворби на Балканот се секогаш интересни не само за странските
туристи, туку и за децата и студентите, како и за луѓето кои бараат начини да избегаат од
нивните секојдневни задачи и да најдат ново хоби. Многу популарни во денешно време се
групите часови по сликарство и грнчарија кои во случаите на општините Дупница и
Куманово можат да се диверзифицираат на часови по печење, столарија, ковање на
железо, абаџијство (обработка на волна за облека), плетење, изработка на традиционални
носии и други.
Богатото наследство на црквите и манастирите во двете општини може да се користи
за развој на религиозен туризам, но исто така може да се диверзифицира како да се
потенцира иконографијата од 19-ти век. Во градот Куманово веќе има галерија со икони
кои потекнуваат од повеќе цркви и манастири од кумановскиот регион. Фотографии и
видеа од иконите, особено од оддалечените и тешко достапни цркви, може да се
презентираат во дигитален формат, заедно со информации за нивното потекло, користени
техники, специфични карактеристики и друго.
Архитектурата од 19-ти век во двете општини е исто така типична и интересна за
странските туристи и студенти. За време на периодот на формирање на градската
буржоазија, градските куќи биле направени во стилот на беговските домови, со големи и
високи простории и со архитектонски и естетски вредности. На првиот кат од куќата обично
се градела голема тераса (чардак), внатре се поставени пространи простории, со украсни
елементи и со влијание на ориенталните домови од 19-ти век, кои се карактеристични и за
балканските домови од 19-ти век. Посебен акцент се дава на големиот двор, формирајќи
извонредно место.
Бидејќи на голем дел од овие куќи им се потребни инвестиции за нивно
реновирање, нивните планови, фотографии и цртежи, исто така можат да бидат
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дигитализирани и вклучени во современи видови изложби, апликации и други туристички
и маркетинг материјали. Оваа информација исто така може да се подобри со податоци и
фотографии од обележја на градовите низ 19-ти и 20-ти век, како што се градските
плоштади, главните централни улици, училишта, цркви, социјалистичка архитектура,
паркови и други.
Типичната облеката, аксесоари, традиционалните носии, мебелот и апаратите од 19ти и 20-ти век, исто така можат да послужат за презентација на туристите и посетителите,
преку фотографии, видеа и изложби.
Друг интересен и заеднички елемент од периодот на 19-ти и 20-ти век што може да
се искористи за создавање нов туристички производ за маркетинг на дестинациите се
историските настани поврзани со Балканските војни. Информации, фотографии, облека и
оружје од војните може да се соберат и да им се презентираат на туристите на изложби или
преку дигитални средства, дополнителни информации за локални личности и херои, исто
така, може да бидат вклучени со цел да се зголеми интересот кај целните групи.
Конечно, галериите во општините исто така можат да се користат со цел да се
привлечат туристи на современи начини преку презентирање на дела на познати локални
уметници и покана на изложби на гости. Особено Дупница е близу до Ќустендилската
уметничка галерија „Владимир Димитров - Мајстора“ која претставува дело на еден од
најпознатите сликари во Бугарија. Заедно со делата на други уметници и со користење на
современи технологии за запознавање на туристите со уметничките дела, галериите можат
да понудат уникатни искуства за своите посетители.
Недостатокот на туристички информативни центри, туристички водичи и
информативни услуги може да се решат со користење на локалните жители како бесплатни
водичи. Бесплатните тури од локалното население се популарна услуга во многу европски
градови преку кои туристите кои не користат организирани екскурзии можат лесно да
добијат интересни информации и да ги видат градовите и нивните обележја без да бараат
материјали на Интернет.
При планирање на маркетингот на туристичките места и производи треба да се земе
предвид дека денешните потрошувачи „се поврзуваат“ директно со туристички производи
преку употреба на Интернет и социјалните медиуми и не се целосно зависни од
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посредниците за нивните трансакции. Дистрибутивниот систем треба да ги одразува
моменталните промени и трендови во дистрибуцијата на туристички производи.
Бидејќи COVID-19 кризата придонесе за ограничувања во патувањата и
организирањето на настани, туристичките производи и алатките за маркетинг треба да
бидат насочени кон дигиталните технологии со цел да се обезбеди пристап и да привлечат
повеќе туристи кои не можат физички да ги посетуваат туристичките места. Оваа
дигитализација ќе биде корисна за двете општини и во однос на недостатокот на средства
за одржување постојани изложби, како и во смисла на потребата да се обезбеди пристап
на лицата со различна попреченост кои во моментов не можат да ги посетат поголемиот
дел од туристички места.
4. Маркетинг план
Маркетинг планот претставува рамка низ која ќе треба да се имплементираат
активностите според оваа стратегија. Активностите треба да бидат во корелација со
мисијата и визијата на оваа стратегија, а се однесува на развој на туризмот во
прекуграничниот регион како привлечна дестинација за одмор и рекреација,
препознатлива за туристите со своето културно и природно богатство и организирана
понуда, преку организиран маркетинг и промоција.
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МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦЕЛИ
•Развој на туризмот во прекуграничниот регион како привлечна дестинација за одмор и рекреација,
препознатлива за туристите со своето културно и природно богатство и организирана понуда, преку
организиран маркетинг и промоција.

АНАЛИЗА
•SWOT
•Сегментација на пазарите
•Истражувања

МАРКЕТИНГ ПЛАН
•Брендирање
•Обележување
•Промоција

АКТИВНОСТИ
•Маркетинг
•Промоција
•Инфаструктура

МЕРКИ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

4.1. Брендирање
Брендирањето е услов за јасна препознатливост на туристичката дестинација.
Брендот нуди корист на потрошувачот, запознавајќи го со препознатливите белези на
дестинацијата. Преку брендирањето туристите ќе се чувствуваат по опуштено, пријателски
расположени, љубопитни и секогаш спремни да останат повеќе од предвиденото. Брендот ќе
даде припадност и базично обележје на некој туристички сегмент. Во конкретниот случај
станува збор за Старата урбана средина на градовите од прекуграничниот регион. Најдобра
техника за брендирање е Бренд пирамидата која ќе даде јасна бренд стратегија низ која ќе се
движи целокупната кампања и комуникација. Брендирањето на овој регион може да се одвива
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на заедничка основа или поединечно. Брендирање на поодделни локални, регионални или
прекугранични обележја треба да биде избор на институциите кои ќе ја имплементираат оваа
стратегија. Бренд пирамидата за целиот прекуграничен регион кој се однесува на стариот урбан
стил на живот како наследство би се однесувал на:

• Суштина на брендот

Секој од
нас е
боем во
душа.

• Персоналност

Гостопримливост,
ведар и топол дух,
отворен за
дружба и нови
запознавања.

• Емоционална придобивка

Пријатна, пријателска и урбана
средина.

• Функционална
придобивки

Богата стара градска архитектура, со богата
угостителска понуда.

Регион кој изобилува со културен туризам. Места кои се богати со старо
урбано културно наследство. Добра патна инфраструктура и поврзаност со
меѓународните патни правци и различни транспортни коридори.
Конкурентни цени и различни можности за одмор и рекреација.

• Клучни
карактеристики

Бренд пирамидата е корисен начин за визуелно демонстрирање на
карактеристиките на брендот од основата спрема врвот. Целта е да се изгради пирамида
што резултира во лојалност на клиентите. Пирамида на брендот вклучува основа што се
надоградува и тоа:
-

Клучни карактеристики: опишува што прави и кои се карактеристиките на
туристичкиот производ. Во нашиот случај се работи за прекуграничен регион кој
изобилува со културен туризам. Места кои се богати со старо урбано културно
наследство. Добра патна инфраструктура и поврзаност со меѓународните патни
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-

-

-

-

правци и различни транспортни коридори. Конкурентни цени и различни можности
за одмор и рекреација.
Функционални придобивки: Овој дел помага да се обезбеди јасност околу
проблемот со туристите во однос на тоа како туристичката понуда би ги решила
нивните туристички потреби. Зошто туристот би го посетил овој регион и какви
резултати очекуваат? Регионот е богат со градска архитектура и богата угостителска
понуда.
Емоционални придобивки: Како се чувствуваат туристите по посета на овој регион?
Туристите не се заинтересирани само за карактеристиките на регионот; тие сакаат
да им се раскаже приказна. Тие сакаат регионот да направи да се чувствуваат малку
подобро. А тоа би го постигнале со пријатната, пријателска и урбана средина, богата
со урбани легенди и приказни кои го поттикнуваат пријатното чувство на припадност
и богатата културна и угостителска понуда.
Персоналност: Ако брендот е личност, како би го опишале тој или таа? Кои се
вредностите што се важни за оваа личност т.е. регионот? Како што се развива
туристичката понуда за овој вид на туризам, треба да се зајакнуваат овие основни
вредности. Во таа насока гостопримливоста, ведриот и топол дух, отворен за дружба
и нови запознавања и спознавања даваат уникатна можност регионот да го развие
овој вид на туризам.
Суштина на брендот: Во овој дел е прикажана основната причина зошто туристите
би се заинтересирале за брендот и ја дава пораката по која би можела да се развива
понатамошната програма и план за комуникација со брендот и кампањата. Пораката
на брендот дека секој е боем во душа ги сублимира карактеристиките на старото
градско јадро на градовите од овој регион, одличната градска средина со богата
угостителска понуда и приказни испреплетени преку архаичноста на развојот на
градските средини и грдската култура од почетокот на 20-тиот век.

4.2. Обележување/обележја на дестинацијата
Ефективно обележување е клучна компонента на секоја успешна туристичка
дестинација. Обележувањето треба да бидат во видлива локација, давајќи концизни
релевантни информации што можат да ги користат посетителите при лоцирање или посета
на места од интерес. Обележувањата на регионот треба да се одвива во сооднос со
поставената туристичка понуда за културен туризам. Таа се однесува на 1. Ракотворби и
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визуелни уметности; 2. Гастрономија и кулинарство; 3. Социјални практики, ритуали и
празнични настани; 4. Музика и изведувачки уметности; 5. Усни традиции и изрази; 6.
Знаење и практики во врска со природата. Обележјата треба да имаат исти карактеристики
за различни категории. Обележјата се однесуваат како за регионот како дестинација, така
и за сите релевантни институции кои ќе бидат вклучени директно или индиректно во
„приказната“ за развој на овој вид на туризам во овој регион. Обележјата за регионот како
дестинација се однесува на сигнализацијата до туристичките места, локалитети, објекти од
историско и културно значење, туристички и угостителски објекти, информативни центри
итн. Додека обележјата на институциите кои се вклучени во програмата за развој на
културниот туризам за овој регион треба да ја содржат паролата или брендот, уникатниот
дизајн, ознака и карактеристики според „приказната“ која се негува за развој на вој вид на
туризам. Тие институции би биле, хотели, национални ресторани, музеи, галерии, домови
на културата, настани и организации кои ги негуваат овие карактеристики, продавници за
рачни ракотворби, и друго.
4.3. Промоција на туристичките производи на дестинацијата
Промоцијата на овој регион треба да се одвива преку задоволување на трите
концепти за сегментација на културното наследство, генерациските потреби на туристите и
шесте компоненти на успешен културен туризам. За таа цел е направен предлог на матрица
со која може да се користи при креирање на засебни промотивни кампањи за различните
видови на туристи, нивните потреби и фокусот на поединечни туристички понуди во
сооднос со културниот туризам.
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Матрицата ни дава приказ на сите какви видови на промоции кои може да се
искористат за поодделни видови на сегменти на пазарите. Акцентот е ставен на основните
промотивни алатки кои во целост би можеле да се искористат во определено време и за
определена намена.
4.3.1. Традиционални медиуми (радио, телевизија и весници)
Традиционалните медиуми повеќе се користат за генерациите Бејби бум, Х и Y.
Телевизијата останува медиум кој има најголемо влијание на пошироката публика и треба
да се преферира доколку се сака да се испрати порака на поширока публика. Радиото е
најбрзиот начин да се информираа заинтересираните и секојдневните туристи и е доста
корисно за промоција на локално, регионално и национално ниво. Весниците го изгубија
значењето во пласирање на нови вести и тие може да се користат за публицитет, стории и
репортажи од туристичката дестинација насочена кон Бејби бум и Х генерацијата.
4.3.2. Дигитален маркетинг
Дигиталниот маркетинг е процес на промовирање на производи и услуги со
користење на електронски медиуми, особено Интернет. Тоа помага да се воспостават
поблиска врска со клиентите и да се насочат информациите кон точно специфичните
типови туристи. Во споредба со традиционалните маркетинг канали, дигиталниот
маркетинг е најисплатливиот начин за промоција на некоја дестинација и туристичката
понуда, поради тоа што може брзо да се прилагоди и брзо да се достави определени
кампањи во реално време. Дигиталниот маркетинг овозможува и ефикасно управување со
ресурсите и буџетот на институциите и претпријатијата кои го користат.
Основната техниките за дигитален маркетинг вклучува функционална и модерна веб
страна, а останатите техники се однесуваат на употреба на социјални медиуми, блогирање,
Оптимизација на пребарувач, Управување со плаќање по кликнување, Брендирање,
маркетинг со содржина, видео маркетинг и создавање апликации за паметни телефони.
Наменските сегменти на пазарот преферираат одлична содржина на веб страните со
многу информации, заинтересираните сакаат маркетинг видливост и користење на
социјалните медиуми, а веб страни за определени дестинации, секојдневните сакаат
одличен преглед на веб страницата и социјални медиуми, а случајните добри конекции и
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партнерства со други познати туристички оператори или веб страни од меѓународен
карактер.
Според типот на туристи, Бејби бум генерациите сакаат прегледна веб страна со
можност за подетална информираност и од социјалните медиуми најмногу користат
Facebook. X и Y генерациите освен прегледна веб страна сакаат и реклами и визуелни
ефекти и доста ги користат социјалните медиуми Facebook и Twiter, а помалку Instagram. Y
генерацијата користи е-плаќања и сака да се информира многу повеќе во однос на
условите, околината и другите атракции во регионот. Активно ги користи и апликациите со
кои може брзо да се информира за определена дестинација, туристичко-угостителски
објекти, локација итн. Додека Z генерацијата или така наречена милениумци, преферираат
апликации на паметни телефони, ги користат сите социјални медиуми, а преферираат
Instagram и TikTok и сакаат визуелизација на секоја понуда, постапка и услови. Брзо
пребаруваат и брзо се губи интересот доколку не е ставен акцент на квалитетна содржина,
квалитетно видео и квалитетна реклама во која преовладуваат тековните трендови,
брендови и познати лица.
4.3.3. Односи со јавноста
Односите со јавност ја зголемуваат свеста на сите пазари и обезбедуваат извор на
автентични совети за патување и инспирација. Треба во континуитет да се градат односи со
медиумите и да се изгради програма со која ќе земат учество писатели, филмски екипи и
новинари за да се обезбедат видео и уредничка промоција низ печатени, дигитални,
социјални, ТВ, филмски и радио промоција на локално, регионално, национално и на
меѓународно ниво. Медиумите се секогаш отворени за соработка во односите со јавноста
и можностите за пополнување на медиумската програма.
За да се има добар однос со јавноста, треба да има соработка со сите чинители на
овој тип на туризам во однос на празнични пакети, специјални понуди, награди за
определена понуда и понуда на врзани производи.
4.3.4. Рекламирање
Рекламирањето треба да биде на редовна основа. Рекламирање во вид на
билборди, рекламен материјал и слично, треба да бидат впечатливи и да пренесуваат
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порака до целната публика, преку бренд и лого за дестинацијата, регионот и сл. Изборот на
медиуми за реклама зависи од времетраењето, пазарните сегменти и видот на туристи.
Рекламирањето може да биде и во бесплатните локални изданија или бесплатни изданија
за дестинацијата, видовите на понуди, врзани производи и услуги, наградни игри и сл.
Рекламирањето може да се предаде и на професионална институција за рекламирање,
доколку не се поседува професионален кадар за таа дејност од страна на туристичката
дестинација.
4.3.5. Настани
Настаните играат голема улога во афирмација на културниот туризам на некоја
дестинација. Конкретно за овој прекуграничен регион има доста настани кои се поврзани
со културата, религијата, музиката, сценските приредби и промоција на културното
наследство (движно и недвижно). Управувањето со овој вид на промоција се однесува на
целта која се сака да се постигне со тој настан и привлекувањето на поголем број на
посетители кои и можеле да останат и повеќе од 24 часа. Во функција на развој на овој вид
на туризам, треба да се направи календар на настани, во кој би биле распределени и
групирани на настани за поодделни групи на туристи. Лицата кои сакаат да присуствуваат
на некој настан, битна им е темата и лицата вклучени во настанот, додека туристите кои се
заинтересирани сакаат по содржајна програма и поголема вклученост на самите нив,
секојдневните сакаат да го пополнат слободното време, а случајните подобра
визуелизација, организација и еуфорија.
Генерациски, лицата од Бејби бум генерацијата сакаат точна програма со квалитетна
содржина, X генерацијата сака познати имиња и најмногу преферира културни настани од
секаков тип, Y генерацијата, бара подобра програма со разновидни активности и можности
за запознавања и Z генерацијата, префинета атмосфера, трендовски определена
содржински, организациски и визуелно.
Настаните од отворен тип треба да се преферираат во летниот период, а се
однесуваат на гастрономски настани, музички спектакли, етнографски дефилеа,
натпревари (спортски, музички или сценски) и други видови на манифестации. Додека
настаните во затворени би се однесувале на музејски изложби, уметнички изложби,
изложби на ракотворби и организирани пазари за продажба на ракотворби и производи од
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локален и регионален карактер, промоции на определени сезонски гастрономски
специјалитети и конференции и конгреси.
4.3.6. Активности на брендирање
Брендирањето може да се однесува на два аспекти, брендирање на туристичката
дестинација т.е. регионот и брендирање на определени производи карактеристични за тој
регион. Брендирањето на туристичката дестинација во насока на културниот туризам,
конкретно за старото урбано културно наследство треба да се искористи Бренд пирамидата
која ја дадена претходно. Таа активност треба да биде во континуитет и да опфаќа поголем
број на чинители (општини, регионални центри, туристичко-угостителски објекти и
поединци (водичи, изработувачи на ракотворби и сл.)). Брендирањето на определени
производи и услуги поврзани со регионот треба да се одвива етапно, преку научно-стручно
истражување, заштита и соодветна промоција. Но никогаш не смее да се искористи за
засенување на брендот на регионот или пак премногу да се комерцијализира. За таа цел
треба да постои институционална форма во рамките на општината, регионот или
национално, за да се врши контрола во поглед на злоупотреба на определен бренд.
4.3.7. Соработки
Соработките се во интерес на сите и затоа во матрицата не опфаќаат поодделни
сегменти и туристи, туку се доста значајни за општо прифатеноста на определена промоција
и поголемиот број на лице вклучени во организација на таа промоција. Соработката треба
да се одвива локално, регионално, национално и меѓународно. Локално со бизнис
заедницата и сите заинтересирани за развој на овој вид на туризам (музеи, домови на
културата, туристичко-угостителски објекти, изработувачи на ракотворби, здруженија,
водичи итн.). Регионално, со општините од регионот, затоа што се дели иста или слична
историска приказна. Да се искористи синергијата во однос на организација, проширување
на „приказната“, бројот на заинтересирани итн. Национално, во соработка со институциите
кои даваат поддршка за вакви активности, министерства, здруженија со ист или сличен
интерес и др. И меѓународно, во насока на соработка, здружување по однос на слични
културни и општествени определби, можности за организирање на меѓународни настани
итн.
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4.3.8. Кампањи
Кампањите се дизајнирани да ја поддржат сезоналноста на маркетинг стратегијата.
Имаат брз ефект и брзо може да ја распространат информацијата за определен туристички
производ. Кампањите треба да бидат точно определени и да се однесуваат само за
периодот за кој се наменети. Во многу случаеви може многу бргу да заинтересираните
сегменти да бидат наменски и секојдневните да бидат заинтересирани.
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АКЦИОНЕН ПЛАН НА
МАРКЕТИНГ
СТРАТЕГИЈАТА
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IV. АКЦИОНЕН ПЛАН НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА
Акциониот план на маркетинг стратегијата за промоција на стариот урбан стил на
живот како наследство за туризмот во прекуграничниот регион е направен согласно
основната цел, која произлегува од визијата и мисијата на стратегијата. Акциониот план ги
содржи сите поважни сознанија кои произлегоа од истражувањата, експертизата на лицата
вклучени во изработката и Студијата за современи маркетинг практики за популаризација
на наследството на стариот урбан стил на живот. Основната цел на маркетинг стратегијата
за промоција на стариот урбан стил на живот како наследство за туризмот во
прекуграничниот регион е унапредување на маркетингот на овој регион во насока на развој
на културниот туризам во периодот 2021-2023 година. Оваа цел ќе се реализира преку три
основни приоритетни активности кои имаат свои мерки на делување. Мерките се опишани
преку следните параметри: активности, носители, временска рамка, приоритет и
индикатори за успех.
Дијаграм 1. Цел, активности и мерки на маркетинг стратегијата
Цел: Унапредување на маркетингот на овој
регион во насока на развој на културниот туризам

Активност 1
Маркетинг

Активност 2
Промоција

Активност 3
Инфраструктура

Мерки

Мерки

Мерки

Трите основни приоритети активности кои се однесуваат на маркетинг стратегијата
за промоција на стариот урбан стил на живот како наследство за туризмот во
прекуграничниот регион се следните: Активност 1 - Маркетинг; Активност 2 - Промоција;
Активност 3 - Инфраструктура.
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Во текстот подолу, табеларно се претставени мерките, активностите, носителите,
временската рамка, приоритетот и индикаторите за успех за секоја мерка одделно. Според
значењето, приоритетите се поделени на два вида: висок и среден.
1. Акционен план

АКТИВНОСТ 1: МАРКЕТИНГ

Општините,
Министерства,
странски донатори,
образовни институции
и НВО

Објавен конкурс,
соберени фотографии
од регионот и
зачувување.

Општините, Министерства,
странски донатори, образовни
институции и НВО

Изработен анкетен прашалник
и спроведено континуирано
анкетирање

Работна група за креирање и
изработка на лого за културниот
туризам за регионот земајќи ја
во предвид Бренд пирамидата.

Лого за
регионот

СРЕДЕН

Работна група за креирање и
изработка на слоган за
културниот туризам за регионот
земајќи ја во предвид Бренд
пирамидата.

Слоган за
регионот

СРЕДЕН

Фотографирање
на туристички
ресурси

СРЕДЕН

1.1

1.2

Анкетирање на
туристите во објектите
за туризам

СРЕДЕН

Општините,
Министерства,
странски
донатори и
НВО

Објавување на конкурс за
прибирање на фотографии за
регионот (Природа, Објекти од
културно наследство, Настани и
манифестации и други
знаменитости карактеристични
за овој регион). База на
податоци кои ќе се користат за
туристичка промоција.
Составување на анкетен
прашалник. Треба да се состои
од демографски прашања и
прашања за нивните туристички
потреби. План за анкетирање на
туристите. Дистрибуција на
прашалникот до туристичките
објекти. Обработка на
добиените прашалници.
Зачувување во посебна база на
податоци за туристите од овој
регион.

Индикатори
Временска
Приоритет
за успех
рамка

Општините,
Министерства,
странски
донатори и
НВО

Носители

Изработка
на лого за
регионот

Активност

Изработка
на слоган за
регионот

Мерка

1.3

1.4

2021-2023

2021-2023

2021-2023

2021-2023
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Изработена веб страна
со наведените содржини
Изработена студија за урбаното
културно наследство
Изработени минимум две
тематски мапи.
Изработени минимум 4 до 8
туристички аранжмани за
регионот

Креирање на заедничка
понуда и туристички
аранжмани за регионот

Општините,
Министерства, странски
донатори и НВО

Тематски регионални
мапи (спа туризам,
културен туризам и др.)

1.8

Работни групи од регионот
составени од туристички
работници и други
заинтересирани страни, кои
периодично ќе се состануваат и
ќе креираат заеднички
туристички аранжмани.
Туристичките аранжмани да
бидат во насока на приоритетите
за културен туризам.

Општините, Министерства,
странски донатори и НВО

Евиденција на урбаното
културно наследство во
регионот

1.7

Развој на регионални тематски
мапи со квалитетни фотографии
и видеа за определени видови
на туризам (спа, културен,
гастрономски). Мапите да
содржат лесни и не збунувачки
ознаки, ознаки на рути и
основни информации за точките
за посета.

СРЕДЕН

Општините, Министерства,
странски донатори и НВО

Веб страна

1.6

Истражување на урбаното
културно наследство во
регионот. Студија за урбаното
културно наследство од
регионот. Евиденција и
селекција на урбаното културно
наследство.

ВИСОК

Различни туристички работници,
туристички агенции и
заинтересирани страни

1.5

Изработка на регионална вебстраница за туризам. Која ќе
содржи: дигитални мапи, планер
за настани, предложени
маршрути, галерија (видео и
слики од регионот), можност за
резервации и купување на
билети за настани и линкови со
социјални медиуми и страници
за патувања.

2021-2023

2022-2023

ВИСОК

2021-2023

СРЕДЕН

2021-2023
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АКТИВНОСТ 2: ПРОМОЦИЈА

Општините,
Министерства,
странски
донатори и НВО

Учество на
минимум еден
саем за туризам
годишно
Организирање на минимум 1
заеднички настан
Креиран план за односи
со јавноста

ВИСОК

Креирани профили и број
на корисници (следачи,
пријатели и сл.)

2.4

Креирање на профили за
социјалните медиуми и план за
континуирано објавување и
следење на објави и активности на
социјалните медиуми.

Општините, Министерства,
странски донатори и НВО

Организација на заеднички
настани (кои ќе ротираат во
различни места нарегионот)

2.3

Креирање на план за односи со
јавноста за една година за
регионот, со точно определени
активности по поединечни
медиуми.

Индикатори
Временска
Приоритет
за успех
рамка

Општини, Комитети,
Бироа за туризам итн.

Учество на
саеми за
туризам

2.2

Работни групи за анализа и избор
на настани кои може да се
организираат заеднички и кои
може да ротираат од година во
година. Минимум 1 општини од
пограничниот регион од двете
страни.

Носители

Лице задолжено за
промоција на регионот

2.1

Активно учество на саеми за
туризам од регионот (во првата
година), а потоа и меѓународно
(после втората година).

Односи со јавност –
соопштенија за
медиуми

Активност

Социјални мрежи
(Фејсбук, Инстаграм,
Твитер)

Мерка

ВИСОК

СРЕДЕН

2022-2023

СРЕДЕН

2022-2023

2022-2023

2022-2023
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Лице задолжено
за промоција на
регионот

Изработен план за
една година

Лице задолжено за
промоција на
регионот

Ангажирани
инфлуенсери

Лице задолжено за
промоција на
регионот

Направени
промотивни тури
(минимум 1)
Отпечатени
публикации и
брошури од регионот
База на туристички водичи за
регионот

Публикации,
брошури

2.9

Општините,
Министерства,
странски донатори и
НВО

2.8

Квалитетни публикации и брошури
(водичи, мапи, флаери итн.). Општи
и наменски. Општи за определени
туристички атракции и
знаменитости (повеќегодишни) и
наменски за настани од регионот.
При печатење да се користи базата
на фотографии и Брендот на
регионот (лого, слоган).
Ангажирање и стимулирање на
туристички водичи за регионот на
различни јазици (Македонски,
Бугарски, Англиски, Српски, Грчки и
Турски). Ангажирањето би било
според самостојно пријавување на
интерес на лица од здруженијата и
асоцијациите за туристички
водичи, а стимулирањето би било
со дополнителен надоместок
(субвенција за нови и млади
заинтересирани лица да се
здобијат со лиценца за туристички
водич или ваучер систем).

Општините, Здруженијата и
асоцијациите на туристички водичи,
образовни институции

Блогови

План за промотивни тури за
новинари. Минимум една,
максимум четири годишно.
Специјализирани новинари за
туризам од национално и
меѓународно ниво.

Туристички водич за
регионот на различни јазици

2.7

Ангажирање на
инфлуенсери

2.6

Работна група за анализа на лица
(инфлуенсери) кои може да бидат
ангажирани периодично за
промоција на определени
туристички понуди од регионот.
Избор на инфлуенсери по различни
категории (ресторани, хотели,
културно наследство и др.).

Промотивни
тури за
новинари

2.5

План за објавување на блогови за
определени атракции, настани и
други туристички знаменитости од
регионот.

СРЕДЕН

2022-2023

СРЕДЕН

2022-2023

СРЕДЕН

2022-2023

ВИСОК

2021-2023

СРЕДЕН

2022-2023
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Поставен минимум 2
Билборди од двете
страни на
прекуграничниот
регион
Изготвен план и отпечатен
рекламен материјал и
сувенири
Изготвен план за
рекламирање
Изготвен план за
брендирање

Брендирање

Општините,
Министерства,
странски донатори и
НВО

Реклами (веб, ТВ,
радио, весници)

2.13

План за Брендирање на регионот
или план за брендирање на
определени производи
карактеристични за регионот.

Општините, Министерства,
странски донатори, и НВО

Печатење на рекламен
материјал и сувенири

2.12

Општините,
Министерства, странски
донатори, и НВО

Поставување на
Билборди

2.11

Општините,
Министерства, странски
донатори, и НВО

2.10

Поставување на Билборди на
фреквентни раскрсници и
меѓународни коридори во кои ќе
бидат преставени туристичките
потенцијали на регионот. На
Билбордите јасно да биде
прикажано логото и слоганот од
регионот и сите други ознаки
според планот за Брендирање.
Изготвување План за печатење на
рекламен материјал и сувенири.
Рекламниот материјал и
сувенирите се за зајакнување на
Брендот на регионот и треба да се
дистрибуираат според планот за
кампањи за видливост и
зајакнување на Брендот за
регионот. Рекламниот материјал и
сувенирите да бидат со ознаки на
Брендот на регионот и изработени
во регионот.
Изготвување План за рекламирани
по медиуми. Избор на локални,
регионални, национални и
меѓународни медиуми. Изборот на
тема за реклама и буџет да биде
според Планот за промоција на
регионот и да се запазат пазарните
сегменти и потреби на туристите за
културен туризам. Рекламите да го
отсликуваат Брендот на регионот.

СРЕДЕН

2022-2023

СРЕДЕН

2022-2023

ВИСОК

2022-2023

ВИСОК

2022-2023
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АКТИВНОСТ 3: ИНФРАСТРУКТУРА

Општините,
Министерства

Изготвен план и
поставена
сигнализација
Потпишан договори за
соработка
Изработена
мобилна
апликација
Извршена обука
Поднесена апликација

3.5

Припрема на апликација за
вклучување во Европската мрежа
на културен туризам и
приспособување според нивните
препораки.

Туристички инфо
центри, Општини

Обука на лица задолжени за
промоција на регионот. Обуките да
се однесуваат за маркетинг,
менаџмент, туризам и односи со
јавноста.

Општините,
Министерства,
странски донатори
и НВО

3.4

Обука на персонал
за маркетинг во
туризмот

Изработка на мобилна/и
апликации за регионот за
поодделни подгрупи на културен
туризам (настани и манифестации
од регионот, гастрономски
специјалитети од регионот и сл.).

Индикатори
Приоритет
за успех

Општини и
заинтересирани лица

Воспоставување на соработка на
туристичките инфо центри од
регионот и создавање на
заеднички план за промоција на
регионот.

Вклучување во
Европски мрежи на
културен туризам

3.3

Изготвување на план и
поставување на туристичка
сигнализација. Планот да ги вклучи
сите туристички потенцијали за
развој на културниот туризам од
регионот. Планот да се однесува на
влезна, излезна, патна и
информативна сигнализација.

Носители

Општините,
Министерства, странски
донатори и НВО

3.2

Мобилни
апликации

3.1

Туристичка
сигнализација

Активност

Вмрежување на
туристичките
инфо центри

Мерка

Временска
рамка

ВИСОК

2022-2023

ВИСОК

2021-2022

СРЕДЕН

2022-2023

ВИСОК

2021-2023

СРЕДЕН

2021-2023
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Изготвена
минимум една
виртуелна тура
Направена
минимум
една обука
годишно.

Виртуелни
тури на
објектите

Општините,
Министерства,
странски
донатори и НВО

Обука на туристички водичи за
регионот. Запознавање со
спецификите и атракциите од
регионот и промоција на нови и
млади туристички водичи од
регионот.

Факултетите
за туризам и
НВО

3.7

Обука на
туристички
водичи

3.6

Припрема и подготовка за
користење на виртуелни тури во
објекти од културата. Изготвување
на виртуелни апликации и набавка
на опрема од професионални
претпријатија.

СРЕДЕН

2022-2023

СРЕДЕН

2022-2023
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2. Имплементација на активностите
За успешно следење и реализација на маркетинг стратегијата, односно процесот на
имплементирање на стратегијата, потребен е модел за мониторинг, евалуација и
имплементација на маркетинг стратегијата за стариот урбан стил на живот како наследство
за туризмот во прекуграничниот регион. Моделот е важен, за финална употреба на
маркетинг стратегијата од теоретска во практична гледна точка. На основа на овој модел,
идната маркетинг стратегија може да се дополни во деловите каде што оваа стратегија не
е реализирана, да се дадат објаснувања и насоки како би се продолжиле активностите и
имплементација на мерките во еден непрекинат континуитет.
Дијаграм 2. Процес на имплементирање на Маркетинг стратегијата за стариот урбан стил
на живот како наследство за туризмот во прекуграничниот регион
Организациска структура од страна на
заинтересираните страни

Комисија за
имплементирање на
маркетинг стратегијата

Периодични состаноци и изработка на
систем и индикатори за мониторинг,
евалуација и имплементација
Изработка на годишен план на активности
и годишен извештај за маркетинг
стратегијата
Компарација на резултатите со целта и
корекција на негативните отстапки

Во основата на моделот е формирање на Комисија за оцена на маркетинг
стратегијата која го врши мониторингот, евалуацијата и имплементација на стратегијата. Во
оваа Комисија треба да влезат членови од сите заинтересирани страни, општина, бизнис
заедница, раководители на проекти, донаторски агенции, образовни институции,
невладини организации и сл. Комисијата има задача да организира периодични состаноци
со заинтересираните страни, да изработува годишен план за активности и да доставува
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извештаи за маркетинг стратегијата, како и да врши компарација на резултатите со целите
на стратегијата и да дава препораки за корекција на негативните отстапки.
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