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Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт 

- туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица” 
 
Продължава изпълнението на проект „Развитие на атрактивен и 
ефективен регионален продукт - туристическа дестинация Елена – 
Лясковец – Златарица”. 
През м. Декември 2014 г. изпълнението на дейностите е ритмично и 

всеобхватно. На 18.12.2014 година от 14 часа в сградата на Община Елена в зала 211 ще бъде 
проведена пресконференция за представяне на проекта, на която ще присъстват 
представители от трите общини - Елена, Лясковец и Златарица. За участниците са 
изработени папка, химикал, информационна брошура с логото на проекта.  
         Част от задачите по различните дейности вече са изпълнени.  
          По Дейност 3. Тематични дейности по разработване и продуктово позициониране на 
туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна стратегия са разработени трите          
туристически пакета: „Културен туризъм: Възрожденска архитектура, култура, и бит”, 
„Кухня от старото време (Кулинарната магия на българите)” и  “Природни забележителности 
и еко маршрути” има одобрен окончателен вариант от Възложителя.  

По Дейност 4. Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и 
рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации са изработени  
рекламни материали в пакет – местни знакови сувенири, значки, шапки, химикали, тефтери, 
чантички, ключодържатели, моливчета, линийки, книжка за оцветяване, фризби; 
предоставена е специализирана консултация за ефективен маркетинг и използване на 
комуникационни канали; изработени са рекламни банери, които са поместени във водещи 
електрони платформи включително със специализация за конкретни страни и водещи 
социални медии/мрежи на български, английски, немски и румънски език; стикери с лого на 
регионалния продукт с визуализация на логото и слагана на туристическата дестинация с 
възможност за самозалепване в различните обекти формиращи маршрутите. 

Дейност 5. Участие в събития (международни, национални или регионални 
туристически борси, изложения, панаири). На 10.12.2014 г. беше обявена процедура за избор 
на изпълнител с предмет „Организиране на участия в събития (международни, национални 
или регионални туристически борси, изложения, панаири). 

Дейност 8. Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация. 
Изпълнени са част от задачите и по тази дейност. Насрочена е пресконференция за 
представяне на проекта, изработени са папка, химикал, информационна брошура за 
участниците в пресконференцията.  

 
“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт - 
туристическа дестинация Елена - Лясковец - Златарица””, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елена и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган.” 


