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Стратегията за бранд  
на дестинация България, 
продуктови и регионални 
брандове е създадена по 
проект «Разработване 
на стратегия за бранд 
България и въвеждане на 
практика на интегриран 
и последователен бранд 
мениджмънт», финанси-
рана по Схема за безвъз-
мездна финансова помощ 
BG 161PO001/3.3-01/2008 
«Подкрепа за ефективен 
национален маркетинг на 
туристическия продукт и 
подобряване на информа-
ционното обслужване», по 
договор № BG161 PO001/3.3
01/2008/001-8-0017 / 
10.08.2012 г. 

Конкретен бенефициент 
по проекта е Министер-
ството на икономиката, 
енергетиката и туризма на 
Република България
Крайните бенефициенти 
на проекта са чужде-
странни туроператори 
и туристически агенти, 

опериращи на целеви за 
България пазари, бъл-
гарски туроператори и 
туристически агенции,  
хотелиери, ресторан- 
тьори, българските общи-
ни и областни управи.
Общата цел на проекта  
е повишаване на ефек-
тивността и влиянието на 
националните маркетин-
гови дейности чрез разра-
ботване на стратегия за 
бранд «България» за въз-
приемане на страната като 
атрактивна туристическа 
дестинация, предлагаща 
разнообразен и високока-
чествен туризъм.

Проектът включвa серия 
от дейности, като анализ 
на резултатите от мар-
кетингови проучвания, 
осъществени в рамките 
на проект «Маркетингови 
проучвания и оценка на 
ефективността на нацио-
налния маркетинг» 
и допълнителни проучва-
ния; правен анализ  

и създаване на концепция 
за собствеността на проду-
ктите от проекта като част 
от по-обща система за ин-
тегриран мениджмънт на 
национален и регионални 
брандове; разработване 
на стратегия за бранд на 
«дестинация България»; 
консултиране и утвър-
ждаване на стратегията 
за бранд «България» сред 
туристическия бизнес, не-
говите сдружения и други 
заинтересовани страни; 
разработване на лого, 
слоган и набор от симво-
ли на бранд «дестинация 
България»; изработване на 
продуктови брандове към 
бранд «дестинация Бълга-
рия»; изработване  
на брандинг стратегия  
на туристическите райони 
и на поне един пилотен 
регионален туристически 
бранд; тестване на нацио-
налния, продуктови  
и регионалните брандове 
на международните  
и вътрешния пазари.
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Пред вас е краткото обобщение на идеите  
и ценностите, които са в сърцето на бранд  
България. Описанието на активите, фокуса 
и характера на националния туристически 
бранд ще ви помогне да се възползвате от 
неговата система и по-лесно да унифицира-
те своите комуникационни усилия с общите 
национални комуникационни дейности.   

Този документ ще бъде от полза за всеки, 
който има досег с туристическата дейност, 
независимо дали е собственик, инвеститор, 
управител, служител, консултант, препода-
вател или просто има интерес към развитието 
на този сектор. 

Ще се запознаете с общата идея и функции 
на бранда, позиционирането на дестинация 
България и основния й емоционален фокус. 
Представена е и главната архитектура на 
бранд България като туристическа дестина-
ция—брандовете на основните видове  
туризъм. В отделен документ са включени  
и всички технически изисквания за употреба 
на елементите на бранда.

Надяваме се заедно да вдъхнем живот на 
бранд България и да превърнем страната ни  
в разпознаваема дестинация, с която туристи-
те създават силна и устойчива емоционална 
връзка. Само така ще превърнем България в 
конкурентоспособна туристическа дестина-
ция.
 
С пожелания за много нови споделени  
открития,

Екипът на бранд България
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Търсейки отговорите, започваме с въпроси. 

Колко туристи посещават България? 
През 2011 г. в България са дошли 8,7 млн. чуж-
денци, от които 5,5 млн. туристи (ок. 1 млн. от 
тях са бизнес посетители). През летния сезон 
на 2012 г. България е посетена от 4,1 млн. чуж-
дестранни туристи, с 4,6% повече от лятото на 
миналата година. 

Малко или много е това?
Всъщност не е никак малко, но България, 
както и всяка друга туристическа дестинация, 
трябва да се бори за интереса и лоялността 
на всеки един от много-милионните си гости 
и да търси постоянно достъп до нови турис-
ти. Световната картина на туризма е толкова 
динамична, че всяко определение за «малко» 
или «много» днес, утре ще изгуби своето зна-
чение.

Какво печели България от посещението  
на тези туристи?
Мултиплицираният ефект от туристически-
те дейности се оценява на 15,6% от Брутния 
вътрешен продукт (БВП) за 2011 г., като само-
стоятелният дял на туризма се оценява на 11% 
от БВП. Около 70% от приходите от туризъм 
идват от морския туризъм.

Кой е водещият туристически продукт  
на България?
Чудесно е, че България има стабилен пазар 

за своя морски туризъм. Морските вакан-
ции, следвани от ски ваканциите, в момента 
генерират основния дял от посещенията и от 
приходите в туризма. Но още по-хубаво е, че 
освен пясъчни плажове, слънце и развиващи 
се възможности за ски туризъм, страната ни 
крие неизброими богатства и предложения  
за прекарване на ваканцията. Целта на  
България е да се превърне в целогодишна дес-
тинация, развиваща различни видове тури-
зъм за хора с все по-разнообразни интереси 
и финансови възможности. Изследванията 
показват, че за съжаление чуждите туристи 
все още не разпознават възможностите за 
културен туризъм у нас. Ние вярваме, че кул-
турата и традициите на България обогатяват 
изживяванията, създават добавена стойност 
за всеки туристически продукт и могат да 
затвърдят емоционалната връзка между тури-
стите и дестинация България.

Какво знаят туристите за България?
В най-голяма степен от разнообразието, 
което предлага Родината, се възползваме 
ние – българите. За повечето чужденци обаче 
България е просто слънчева страна с пясъчни 
морски плажове. 

Може би сега е моментът да променим този 
образ?
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В търсене на въпроси
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Започвайки работата по стратегията за бранд 
България, в търсене на отговорите, преследва-
хме въпросите, които вълнуват Туриста. Допи-
тахме се до над 8 000 души от цялата палитра 
на туристическия сектор — туристи, посетили 
България, туристи, които никога не са идва-
ли тук, бизнесмени, експерти, туроператори, 
представители на институции. Анализирахме 
над 1 500 публикации във форуми за пътуване 
и повече от 2 800 страници изходна информа-
ция. Срещахме се с различни експерти и про-
дължавахме да питаме, за да разберем какви 
въпроси задават туристите.

Открихме, че въпроси за България не се 
задават толкова често, колкото ни се иска. 
Дали защото по традиция туристите възприе-
мат България само като лятна морска дестина-
ция или защото се интересуват само от цената 
на своята ваканция и не искат да знаят какво 
могат да намерят извън пределите на хотела 
и плажа? Или защото мислят, че знаят всички 
отговори, или не знаят какво точно да попи-
тат за една малко позната балканска държава, 
в периферията на Европейския съюз?

Бранд България провокира любопитството  
на туристите и ги кани да задават въпроси.  
В основата на бранда е постоянният емоцио-
нален обмен на мнения и открития — между 
туристите, които вече са посетили страната  
и тези, които не знаят нищо за нея, между  
хората, които живеят в нея, които я обичат  
и искат да споделят отговорите с всички.
Ако успеем да предизвикаме повече въпроси 
за България, значи сме направили първата 
крачка.

А следващата крачка?  

Следващите крачки зависят от всички нас— 
от Министерството на икономиката, енерге-
тиката и туризма, през туристическите сдру-
жения, общините, собствениците на хотели, 
туроператори и турагенти, преподаватели 
и изследователи, транспортни фирми, заве-
дения, управители на атракции, археолози 
и музейни работници, преводачи и гидове, 
хазяи и жители на всeки град, селце и палан-
ка. Отговорите на въпросите, задавани от 
туристите и чувството, с което те се прибират 
у дома си, зависи от всеки, свързан пряко или 
косвено с туристическите услуги, предлагани 
в България.

Преди това обаче туристът трябва да започне 
да задава въпроси: какво, къде, как.

Бранд България се ражда със задаването на 
въпроси.
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България
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Брандът е импресия, репутация, обмен на 
енергии между нас и туристите, които посе-
щават страната ни. Брандът не е това, което 
искаме да разберат туристите, а това, което те 
отнасят със себе си. Защото той живее в емо-
ционалната памет на всеки от нас. Той е жива 
система от емоции, образи, предложения, 
продукти, изживявания. Брандът създава до-
бавена стойност на продукта, която се крие в 
удовлетворението на клиента. Превръща го в 
разпознаваем образ с добра цена. Брандът ви 
предизвиква да задавате въпроси и да искате 
да знаете повече.

 

Бранд България се създава в страната ни,  
но може да живее единствено, ако му се  
вдъхне живот от сърцата на хората, които  
идват тук и тези, които ги посрещат и изпра-
щат. Ясният емоционален фокус на бранд  
България може лесно да остави следа. След-
вайки я, след време туристът отново ще се 
завърне на мястото, което е докоснало сър-
цето и душата му и ще продължи да задава 
въпроси. Тази следа може да води към различ-
ни места в България. Именно тя държи жива 
искрата на бранда, която пали любопитство-
то на туриста.
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България е непозната и интригуваща дести-
нация. Толкова непозната, че за нея рядко се 
задават въпроси. Тя може да бъде разкривана 
в движение и на място. България е пълна  
с приключения, достъпна, слънчева, приятел-
ски настроена и разнообразна като природни 
дадености.

България е страна, която крие тайни —  
исторически, природни, културни. Човек 
е изкушен от разкриването на тайни, това 
носи изненади. Тя е топла страна в буквален 
и метафоричен смисъл — слънце, плажове, 
минерални извори, планини. В същото вре-
ме българите сме отворени и любопитни 
към чужденците, стараем се да се харесаме, 
споделяме всичко което имаме — легендите, 
домовете, трапезата и сърцата си. 

Погледнати отвън българите сме чудаци. 
Хора с традиции и история, които се разкри-
ват стъпка по стъпка пред чужденеца. Само 
този, който е бил в България може да оцени 

нашите постижения и положителните черти 
на нашия характер. Ние респектираме тези, 
които научават повече за нас — с миналото си, 
със своите исторически и духовни постиже-
ния, със своята автентичност, със своите про-
дукти. Ние сме непознати — като бит, култура, 
географско положение, обществено−полити-
ческа среда, посока на развитие, стандарт и 
начин на живот.

Погледнати отвътре българите имаме  
богато културно и духовно наследство, жива 
и красива природа, пленителни плажове, 
омагьосващи планини, лековити минерални 
извори, добър климат, позволяващ действащ 
целогодишен туристически ритъм. Българите 
сме гостоприемни и умеем да се веселим.  
Ние изненадваме с динамичен и разнообра-
зен нощен живот, изпитваме любопитство 
към чужденците и начина им на живот и сме 
жадни да опознаем света.
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Активи на бранд България

Рационално обосновани  Емоционално обосновани

Достъпна  
дестинация

Слънце, плаж, 
море

Добър  
климат

Красива  
природа

Богато културно-
историческо  
наследство

Развиваща  
се инфраструк-
тура

Привличаща с 
чар и красота

Постоянно обно-
вяваща се

Вдъхваща  
доверие

Непозната  
в пълното  си 
многообразие

Вдъхновяваща 
нови емоцио-
нални взаимо-
действия

Интригуваща
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Защо България?
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Основният въпрос, който си задават чужден-
ците, е  «Защо точно България?». Дали защото 
ми предлага достъпна цена, обещава ми слън-
чево време и красива природа? Дали пробле-
мите с чистотата и сигурността са преодоли-
ми или ще вгорчат почивката ми? Всъщност, 
какво знам аз за България?

България е толкова непозната, че всяко  
нещо, което човек разкрие за нея, се превръ-
ща в неочаквано откритие. Ето защо бранд  
България представя страната ни като интригу-
ваща и изненадваща дестинация, която предиз-
виква любопитство и нови въпроси. 

Чуждите туристи, които вече са били  
в България, дават много повече положителни 
оценки за страната ни. Над 90% от запитаните 
чужденци са доволни от почивката си тук,  
а 80% биха се върнали отново.

Бранд България буди доверие чрез хората, 
които споделят своето удовлетворение от 
престоя си тук.

Всеки от нас познава чужденци, които се 
влюбват в България, защото тук те правят 
свое лично откритие —неочаквано, уникално, 
емоционално. Едни се запознават с тракий-
ските съкровища, а други се радват на екзо-
тиката на Женския пазар в София. Някои се 
научават да правят баница, а други снимат 
редки видове птици. Трети покоряват плани-

ни, а четвърти награждават тялото и духа си 
в СПА студио. Някои научават нови стъпки на 
хоро, а други се учат да карат сноуборд. Някои 
ловят риба, а други купуват розови мускалче-
та за подарък. 

България очарова всеки един турист чрез 
неговото лично откритие. А това го прави горд 
и щастлив от досега със страната ни. 

Бранд България внушава радостта и гордостта 
от споделеното откритие. Защото брандът е 
преди всичко емоция, която дава добавената 
стойност на личното изживяване. 

Бранд България има едно голямо предимство 
пред други туристически брандове —дава  
избор за лично приключение. Сред факторите 
за това приключение са добрият климат,  
разнообразната и красива природа, самобит-
на и автенична култура, богатото и все още 
разкриващо се историческо наследство, дина-
мична съвременна градска среда, сърдечно  
и искрено гостоприемство и древни тради-
ции. Те обещават приключение в един непо-
знат свят по оста минало−настояще−бъдеще .

Туристът се гордее, че е видял най-старото 
обработено злато в света; гордее се, че е вди-
гал наздравица с ароматно българско вино; 
гордее се, че е открил неговия личен маршрут 
за планинско колоездене, че е играл голф през 
лятната си ваканция, че се прибира у дома 

със страхотен слънчев загар, че е купил изне-
надващи подаръци за близките си, че е при-
съствал на розобер, че е участвал в «Нощта на 
музеите», че е изкачил най-високия връх  
в България, че е влязъл в Дяволското гърло,  
а после се е докоснал до Бог на Кръстова 
гора…

България е лично откритие, което трябва  
да бъде споделено. Откритието няма  
стойност, ако не бъде разказано на някого.  
Бранд България кани туристите да осмислят 
и разкажат личните и важни за тях открития, 
направени тук. 

България, като туристическа дестинация,  
се позиционира като «добре пазената тайна 
на Европа». Интригуваща тайна! Посетите-
лите я откриват всеки ден първо за себе си, 
а след това я споделят с приятели и познати. 
Когато откритията им станат публични  
и споделени, хората, които не познават  
България, ще започнат да задават въпроси. 
Вече няма да питат «Защо България?»,  
а ще попитат «Къде в България?», «Какво  
в България?», «Как в България?».

Похвали се и разкажи за своето откритие!
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Как работи бранд 
България?

Какво? Защо? Как?  |  Бранд България          25



26          Какво? Защо? Как?  |  Бранд България

Най-често срещаната грешка в очакванията 
към брандовете е липсата на търпение.  
Резултатите не могат да се видят след седми-
ца, понякога са необходими години. 

Втората грешка е създаването на имидж, кой-
то не отговаря на действителността. Бранд 
България е автентичен, защото се създава от 
преживяванията на туристите. Той не може 
да бъде изкуствено наложена система. Бранд 
България е фокусиран върху емоцията, която 
предизвиква страната ни, а не върху предста-
вянето на конкретни туристически продукти, 
обекти или услуги. Те ще бъдат представени 
чрез последващи кампании. 

Трети пропуск е прекаленото доверие  
в локалните инстинкти. Нужен е и страничен 
поглед. Ето защо основата на бранд България 
е изтъкана от интроспекцията на чуждия 
поглед към България в търсене на ценности, 
които са значими за чуждите туристи  
и потенциални посетители на страната ни.
 
Със своите елементи бранд България трябва 
да присъства във всички аспекти на турис-
тическата дейност—от националните мар-
кетингови програми, през регионалните 
туристически усилия, усилията на курортите, 
отделните хотелиери, съвети по туризъм и т.н. 
Елементи като лого (графичен знак), слоган 
(девиз), шрифт, музика ще бъдат отворени за 
използване след безплатна онлайн регистра-
ция. Техническите насоки за използването на 
елементите са достъпни в отделен документ. 

Извън техническите изисквания, е важно  
в ежедневната туристическа дейност да се 
следва духа на споделено откритие и до  
туристите да достига информация за нови  
и нови открития, които те могат да направят.  
В стратегическите документи за бранд  
България са отправени препоръки към Минис-
терството на икономиката, енергетиката  
и туризма за комуникация в традиционни 
и нови медии. За да живее бранд България, 
комуникационните и маркетингови дейности 
трябва да подчинени на една обща идея — 
откритие, което трябва да бъде споделено.

Системата на бранд България е гъвкава  
и отворена. Тя се допълва от 10 продуктови 
под-бранда, представящи различните аспек-
ти на туризма в България. Логото на всеки 
продукт може да се използва самостоятелно  
и да заменя националното лого. По този  
начин всеки участник в туристическите дей-
ности може да избере свое послание, с оглед 
на основния продукт, който предлага.

Към тази система се присъединяват и бран-
дове на туристически райони, които ще след-
ват сходна визуална и съдържателна структу-
ра. Създадени са насоки за разработване на 
регионални брандове и пилотна бранд систе-
ма за район Тракия.

За всички въпроси и 
технически изисквания, 
свързани с бранда, посе-
тете страницата 
www.bulgariatravel.org
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Какви са откритията?

Какво? Защо? Как?  |  Бранд България          29



32          Какво? Защо? Как?  |  Бранд България30          Какво? Защо? Как?  |  Бранд България

Бранд България живее чрез гъвкав визуален 
подход, обединяващ логата на различни  
видове туризъм и на туристическите региони. 

Разнообразието, което бранд България носи 
като свое ДНК, се поддържа от десет под-
бранда.
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Морски ваканции 

Брандът носи идеята за топла и отпускаща, 
но в същото време жизнерадостна ласка на 
слънцето и морето. Разпалва радост в душата, 
кани към забавления и внушава удоволствие. 
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Планински и ски ваканции

Брандът ви грабва внезапно, за да ви поведе 
към жизнерадостни приключения, в унисон 
с бързия ход на облаците над планинските 
върхове. Насладата от свободата  

и досега с природата, удовлетворението  
от покоряването на върхове и скоростното 
спускане по пистите са водещите емоционал-
ни двигатели.
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Балнео, СПА и уелнес

Елегантен, изтънчен и спокоен, този под-
бранд носи успокоение за ума, баланс за 
душата и изцеление за тялото. Българските 
лечебни води и благоприятният климат канят 

туристите на бягство от стреса в пътешествие, 
което ще достави наслада за сетивата.
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Културен туризъм

България ви кани както на фестивали на  
съвременното изкуство, така и на пътуване 
във времената на древни цивилизации. Все-
ки  може да открие нещо общо с със земите, 

по които са вървели представители на мно-
гобройни цивилизации и култури. Брандът 
на културния туризъм е едновременно млад 
и зрял в същността си. Буди възхита и уди-
вление от неочаквано богатите старини 
на България. Той насърчава религиозните 

поклонници и вдъхновява хората на  
изкуството, обединява усилията на архео-
лози и екскурзоводи. Предизвиква любо-
питство, заради случващите се в момента 
открития и носи изящността на древните 
съкровища и на средновековните манастири.
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Еко и селски почивки

България е на второ място в Европа по запазе-
но биоразнообразие. Шансът за среща с уни-
кални видове от флората и фауната, наслада-
та от досега с чистата  природа, 

гостоприемството на селските къщи, 
автентичността на изживяването от досега 
със стопаните и земята, предизвикват радост 
и усещане за топлина, близост и уют.  

Простите принципи на живота са въплътени  
в този бранд, който създава приятелства, 
сплотява семейства и вдъхновява млади  
откриватели. 
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Вино и гурме

Насладата от неочаквания аромат, едновре-
менно опростен и богат, откритието на до-
брите български вина, изненадата от забраве-
ния автентичен вкус на плодове и зеленчуци, 

 
 
оформят сърцевината на този под-бранд.  
Той предизвиква любопитство за досег с нови 
вкусове и аромати и носи тържество на сети-
вата. Общуването с местните хора, историята  

 
 
на всяка изба, домашно произведените храни, 
създават очарованието от досега с българска-
та кухня и традиции.
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Приключенски пътувания

Когато духът на откривателя и авантюриста  
е буден, приключението няма как да закъснее. 
Любовта към промяната и динамиката, сме-
лостта, младостта и опитът живеят заедно 

в този под-бранд. Той предизвиква гордост от 
преодолените предизвикателства и от откри-
тието на нови места за приключения.
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Голф и спорт

Желанието за победа е вечно. А под-брандът 
Голф и спорт носи духа на победата. Той  
е млад и активен, носи удовлетворение  
и гордост. Той е изненадващ с неочаквано 

добрите възможности и с радостта от победа-
та. Неслучайно България е избрана  
за «Неразкрита голф дестинация на 2012».  
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Делови пътувания и събития

Доброто географско разположение на  
България, развитието на нови технологии,  
новите хотели и инфраструктура, създават 
нови възможности за развитие на този 

вид туризъм. Неговият под-бранд носи ди-
намика и енергичност, живец и хъс за успех 
и в същото време комфорт и спокойствие за 
качеството на продукта. Предизвиква  

 
 
желание за успех, удовлетворение от добре 
свършената работа и от новите контакти и 
запознанства. 
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Градски почивки

Всяко ново поколение носи нови емоции  
и нов потенциал. Този под-бранд е както за 
тях — младежите, така и за улегналите семей-
ства в наши съседни страни, които 

посещават България. Той е и за хората, които 
отиват за един уикенд до Пловдив, Велико 
Търново, Бургас или Каварна, и за тези, които 
следват музикалните фестивали из страната. 
Той е свързан както с радостта от приятно 
прекараното време с приятели или семей-

ството, така и с новите запознанства и откри-
тия в градската среда. Той е провокативен и 
стилен, динамичен и изненадващ. Носи духа 
на съвременната градска култура и стимулира 
проявата на творчество.
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Тракия

Брандът на туристически район Тракия е из-
граден на основата на споделено възхищение 
от натрупаното с хилядолетия великолепие. 
Водещ вид туризъм за този район е култур-

ният, съпътстван от балнео и СПА, конгресен, 
винен и гурме, еко и селски туризъм. Богатото 
наследство (Тракийско, Римско, Възрожден-
ско), минералните извори, доброто вино, 
както и традициите в конгресния туризъм 
оформят цялостния образ на района. Тракия е 

модерна и развиваща се дестинация за  
различни специализирани видове туризъм. 
На фокус тук са културни центрове като  
Пловдив, Стара Загора, под-района на Розова-
та долина с център Казанлък, както и Долина-
та на Тракийските царе.

Какво? Защо? Как?  |  Бранд България          53



56          Какво? Защо? Как?  |  Бранд България54          Какво? Защо? Как?  |  Бранд България

Елементите на 
бранд България
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Бранд България живее чрез различни свои 
елементи — лого,слоган, шрифтове, първич-
на и вторична цветова гама, допълнителни 
графични елементи, стил на фотографиите и 
посланията, музика.

Лого
Най-ярката асоциация с България  
е слънцето —символ на живот, топлина  
и радост. Но слънцето присъства в логата на 
много туристически дестинации. Образът му 
не може да се използва буквално. Розата като 
символ на България е позната основно сред 
българите и туристите от азиатските страни. 

Националното туристическо лого обединява 
тези два ключови символа за страната по на-
чин, който въплъщава идеята за многообра-
зие и приканва към откритие. При тестването 
на визуалните концепции, това лого се очерта 
като най-харесвано и най-запомнящо се. 
 
Кръглата форма, цветовата гама и стилис-
тиката са подбрани така, че да създават 
приятелска атмосфера и добро настроение. 
България е тук, иска да говори с теб. Дава 
ти възможност за много неочаквани лични 
открития. България скъсява дистанцията и 
обещава добро настроение. Тази визуална 
концепция предлага безкрайни гъвкави въз-
можности за приложения в комуникацията  
в печатна и електронна среда. Логото е разли-
чимо, дори и когато е в малък размер  
и е силно запомнящо се*. 

Логата на отделните туристически продукти 
следват подобна схема от комбинация на 
различни символи, представящи гамата от 
възможности на всеки отделен вид туризъм. 

Бранд България е отворен и гъвкав като идея, 
защото дава възможност всеки да допълва 
неговото съдържание със своето лично откри-
тие.

Логата на туристическите райони са от раз-
лична поредица и следват идеята за създава-
не на отличимост между отделните райони. 
В интегрираната бранд система, всеки район 
има водещ вид туризъм, различен от този на 
останалите. По този начин те подреждат пъзе-
ла на многообразните възможности, предла-
гани от България.

Слоган
Националният слоган на България като  
туристическа дестинация е Открий и сподели 
( A discovery to share). Той има своята адапта-
ция на различни езици, като за универсални 
цели може да се използва слоганът на англий-
ски език. Споделянето на откритието е основ-
на позиционираща линия на бранд България. 
Туристите са щастливи със своите преживява-
ния тук, но малко хора знаят за тях. Нека  
ги насърчим да споделят активно своите лич-
ни открития за България. Личната препоръка 
е тази, която може да създаде нови лоялни 
туристи.

Шрифт
Важно е основното послание на бранд  
България да бъде представено с подходящ 
шрифт, който да има модерно излъчване  
не само на българския пазар, но и на между-
народния. 

*Оценка от проведени 
тестове на визуалната 
концепция.

За да се подчертае уникалността на туризма 
в България, бе създаден шрифт «Bulgaria Font». 
Това е санс-сериф шрифт, който за сметка 
на плавните форми на щриха има мекото и 
дружелюбно излъчване на ръкописно писмо, 
с което още веднъж визуално подчертава 
приятелската атмосфера и доброто настрое-
ние, което създава брандът. Шрифтът работи 
чудесно в голям и среден размер. Предназна-
чен е за заглавия и кратки текстови блокове. 
Изписването на думата България съчетава 
елементи от Глаголицата, които демонстри-
рат богатото визуално наследство на 
страната ни. 

Цветови гами / Цветови код
Богатството от красива природа, култура, ис-
тория и бит предразполага към използването 
на свежи, изразителни цветове, които под-
крепят приятелската същност на България. 
Различните под-брандове използват различни 
цветове с цел адекватно комуникиране на 
основното и второстепенни послания. 
 
Графични елементи
Допълнителните графични елементи (tone 
in tone patterns и пълноцветните шаблони) 
се използват декоративно навсякъде, където 
прилагането на изображение (снимка) е не-
оправдано (поради технически или смислови 
причини). Графичните елементи използват 
само цветовете на марката, което гарантира 
тяхната яркост и силно визуално присъствие.

Стил на фотографиите
Изображенията са едни от главните начини 

да комуникираме идеята на бранд България. 
Стилът на изображенията улавя същността  
на изживяването в България. Общият тон  
е забавен и положителен, а България е пред-
ставена като страна, която със сигурност си 
струва да се посети. Изображенията са цветни 
и отразяват цветовете на марката с нюанси на 
зелено, жълто, синьо, червено и земни тонове. 
Търсят се асиметрични композиции с визуал-
но подчертаване на диагоналите с цел създа-
ване на динамика. Светлината играе  
важна роля в изображенията, като целта й 
е да подчертае духа на страната. Изображе-
нията на хора играят главна роля във фото-
графския стил на бранд България. Това са хора, 
които са активни и опитват истинския вкус 
на България. Главното настроение е позитив-
но и приповдигнато. Целта е да се създаде 
приветлива атмосфера и да се комуникира, че 
пътешестването в България е преживяване, 
което е най-добре да бъде споделено.
 
Музика
Музиката, която се използва в комуника- 
цията на бранд България създава усещането за 
гостоприемство и лично приключение, което 
трябва да бъде споделено с приятели. Музи-
ката носи в себе си усещането за гордост от 
преживяното и в същото време —желание за 
завръщане. Тя има основна «музикална фра-
за», която може да бъде интерпретирана  
в различни комуникационни кампании.
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Основни послания и насоки  
за комуникация
Брандът сам по себе си не е рекламен мате-
риал или рекламна концепция. Но за да може 
да живее, той трябва да се подкрепя от кому-
никационни кампании и дейности в страната 
и чужбина. Всяка кампания е насочена към 
различни пазари и различни групи потреби-
тели, фокусирана е върху различни цели  
и различни туристически продукти. Въпреки 
това, в кампаниите трябва да има обща  
стилистика и внушения. 

Комуникацията на бранда трябва да отговаря 
на следните изисквания:

•  Да бъде отворена за диалог с потребителя — 
като форма, комуникационни канали, стил  
на общуване (не твърде официален,  
а приятелски);

•  Да бъде персонална и да адресира нуждата 
от лично откритие на всеки един човек —  
да се основава на присъствието на туристи  
и местни жители, да представя резултата  
от персоналното откритие — радостта  
и гордостта от неговото споделяне, не 
толкова да е фокусирана върху процеса на 
откритието;

•  Да носи идеята за изненада, нови емоцио-
нални изживявания и постоянно обновява-
не, но и да оставя частица неразкрита тайна; 

•  Да вдъхва доверие с ясни, конкретни  
и изпълними обещания.
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Какво ще направите днес, за да предизвикате въпросите на 
туристите и да се роди бранд България? Какво да направим утре, 
за да дадем отговорите и да вдъхнем стойностен живот на  
националния туристически бранд?

Оставяме отворени въпроси, защото вярваме, че отговорите 
трябва да дадем всички ние заедно.

Завършваме с въпрос:
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