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НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА БРЕНДА
И БРЕНДИНГА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

Доц. д-р Таня Дъбева

Въведение

Думата brand е древнонорвежка със значение на „прогарям, поставям клей-
мо”. От езика на древните викинги, през Х век, тя навлиза в английския език, за
да обозначи произхода, производителя или собственика на продукта. В съвре-
менния контекст, терминът е свързан с етимологията на думата и означава
идентифициране на продукта и/или услугата с производителя, посредника, търго-
веца и същевременно диферинциране от сходните продукти и услуги, но основ-
но в съзнанието на целевите клиенти. Най-общо казано, дейността по управле-
ние на бренда, се нарича брендинг. За посочените два термина: бренд и брен-
динг е изписана доста специализирана литература, но за тях все още липсват
еднозначни и общоприети дефиниции. По-слабо е изследвано проявлението им
на отраслово равнище, особено в областта на туризма и на неговите основни
дейности, към които се отнася и хотелиерството. На национално равнище са
налични малко на брой теоретични и приложни изследвания в посочената об-
ласт. Ето защо, основна цел на тази статия е да разкрие някои особености и
съвременни характеристики на хотелиерските бренд и брендинг.

Същност на бренда и брендинга

Поради обема и характера на тази публикация, не бихме могли да навлезем
в дълбочина, с цел изясняване същността на посочените понятия. Подбрали сме
някои дефиниции, които разкриват специфични страни на изследваните термини.

Американската асоциация по маркетинг дава следното определение за
бренд: „название, дума (подпис) или израз, обозначение (знак), проект (идея,
дизайнерско решение) или тяхната комбинация, предназначена да идентифици-
ра стоката или услугата на конкретен комуникатор (търговец, група търговци,
отделна личност или организация) и да я диференцира от тази на конкуренти-
те”.1 В определението се посочват двете основни цели на създаване на бренда
и подробно се обяснява системата за идентификация на стоките/услугите. Бе-
нет модифицира понятието, прибавяйки логото или някаква друга особеност, а
Браун счита, че брендът е „сбор от всички моментни връзки, които възникват
между купувачите и притежателите на бренда.2 Във второто определение се

1 http://www.americanbranding.org/
2 Абаджимаринова, Р.Търговска марка и бренд. С., Сиела, 2006, с. 40.
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загатва за взаимните връзки с потребителите, което е съвременна интерпретация
на понятието. Подобна е и дефиницията на Абаджимаринова, според която „бренд
– това е механизмът за достигане на конкурентоспособно преимущество за фир-
мата посредством диференциране на нейната стока. При признаците, разгранича-
ващи бренда, на първо място са онези, които обезпечават изгоди на клиента, за
които той е съгласен да плати”.3 Тук се споменава за стойности като полезност,
изгода, на които е носител брендът. Брендът се свързва с перцепциите на потре-
бителя за ценност, полезност, той подтиква към „непрекъснатост на взаимовръзки-
те”4 с предпочитания продукт, формира се познание за бренда и така нараства
неговата стойност. Във връзка с това известна и широко приложима е теорията
на Аакер за четирите измерения на стойността на бренда: възприемане на брен-
да; имидж на бренда; лоялност към бренда и постоянно качество.5 Ако съще-
ствуват посочените атрибути, брендът се превръща в ценен актив на компанията.

Според Хмырова, брендът е „пряко свързан с търговската марка, той е нещо
неуловимо, той пробужда у потребителите емоции, чувства и впечатления, особе-
но ако е известен и голям бренд”.6 Става ясно, че брендът е в пряка връзка с
търговската марка, той е ирационална категория, отразяваща определени социал-
но-психологически особености от страна на потребителите на услуги и стоки.

От посочените определения ясно се вижда взаимната връзка с потребите-
лите на бренда и комплексът от техните потребности, които се удоволетворя-
ват от брендираните стоки и/или услуги.

От цитираните дотук авторови мнения, чиито списък може още да се допъ-
лни с подобни изказвания, става ясно, че няма еднозначно определение. Бихме
могли да систематизираме, че понятието бренд се тълкува в два аспекта: в
тесен и в широк смисъл. В тесен смисъл той се асоциира само с образа на
търговската марка, а в широк към него се добавят допълнителни елементи от
социално-психологическо естество или свързани с индивидуалния стил, продук-
ти и услуги на компанията. Следната схема дава синтезирана представа за
разглеждането на бренда в тесен и широк смисъл.

3 Пак там.
4 Sunghyup, S.,H. Creating a model of customer equity for chain restaurant brand formation, Int. Journal

of Hospitality management, vol. 28, 2009, с. 531.
5 Пак там.
6 Хмырова,С. Ресторанный маркетинг. М., Юнити, 2010, с. 117.
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Източник: Адаптирано по Краева, В. Маркетинг в туризма. Фабер,
В. Търново, 2008, с. 133.

Фиг. 1. Видове брендове според обхвата на съдържанието

По-голямо разнообразие на интерпретациите се наблюдава при понятието,
разглеждано в тесен смисъл на думата, което се поражда от множеството ас-
пекти на практическото приложение на бренда. Както се вижда от фигура 1, в
тесния смисъл на думата брендът може да се разбере като знак за идентифи-
циране на конкретен продукт или продуктова линия и в този случай имаме при-
покриване на съдържанието му с понятието търговска марка. Може да обхва-
ща еднородни продукти, произвеждани от един и същ производител. Различни
по тип и предназначение продукти се идентифицират по качество и произход с
конкретен бренд, което формира родствените брендове.

Третата възможност обвързва разнородни марки продукти, предлагани от
една и съща фирма. Суббренд предполага модификация по установен бренд, пред-
лагана на конкретен пазарен сегмент. Пример в това отношение са високотехно-
логичните продукти от различни поколения, които се предлагат от един и същ
производител, през различен интервал от време, на различни пазарни сегменти.

По наше мнение, брендът трябва да се тълкува и възприема в широк
смисъл като сложна съвкупност от механизми на въздействие, образи и възпри-
ятия. От една страна, той е действително тясно свързан с имиджа на марката.

Смисъл на
понятието

„бренд”
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Тук не става въпрос за всяка марка (запазена или не), а за утвърдената и нало-
жила се на пазара и в съзнанието на потребителите. Формално всяка компания
може да регистрира запазена марка, но този акт не формира автоматично бренд.
Трябва да измине сравнително дълъг период на утвърждаване и налагане,
свързан с поддържането на постоянно качество на продуктите или услугите,
асоциирано с атрибутите на марката. В световен план има много марки, но
малко брендове, което подсказва, че става въпрос за широк процес от марке-
тингови комуникации и богатство от елементи. Превръщането на марката в
бренд е процес на постоянна, целенасочена и устойчива комуникация от страна
на притежателя с целевите аудитории. Следователно, освен търговската марка,
значение за формиране на бренд имат фирменото име и знак, фирменият цвят,
шрифт или комбинация от шрифтове, търговският знак, други фирмени констан-
ти, особеностите на дизайна, оригиналните пиктограми и сигнатури, вътрешно-
фирмените стандарти, виртуалните и реалните рекламоносители, формите на
пъблик рилейшънс и други.

Резултатът от комплексния процес по формиране на бренда е, че потребите-
лите започват да приписват на продукта и/или услугите символни значения, често
нямащи нищо общо с характеристиките на конкретното предлагане. Така се създа-
ва „мита за продукта”, потребителската стойност плюс, за която клиентът е го-
тов да заплати определена цена. Ако брендът е относително неизменен, то митът
за него постоянно се променя в резултат на усилията на притежателя в конкурен-
тната борба и адаптацията към околната среда. Следователно, за да изпълни
брендът положителната си роля, той трябва целенасочено да се създава, адапти-
ра и управлява, което става чрез брендинга, наричан още бренд мениджмънт.
Управлението на бренда също се тълкува от авторите в тесен и широк смисъл.

Според Дурович, успешното позициониране на новата марка и препозицио-
нирането на съществуващите се извършва с помощта на брендинга, който свързва
концепцията на производителя, продукта и неговите характеристики, търговс-
ката марка и нейният образ в съзнанието на потребителя.7 В това определение
брендингът се асоциира с търговската марка и нейното управление, от гледна
точка на компанията, без да се визира достатъчно конкретният потребител.
Някои автори свеждат брендинга до управление на взаимоотношенията с кли-
ентите. „Branding is about setting your prospects to see you as the only solution to
their problem”8, т.е. между марката и потребителя се създава и поддържа вза-
имно изгодна, стимулираща и печеливша за двете страни връзка.

Други автори разширяват съдържанието на брендинг процесът. Брендингът
се причислява към управленските дейности на компанията като концепция на по-
високо йерархично равнище. Брендингът налага бренда в съзнанието на потреби-
телите, той „се създава сам, а създателите му само му предоставят необходими-
те атрибути, продават негови определени характеристики и умело го лансират в
потребителската среда, където той расте, развива се и става все по-силен с време-

7 Дурович, А. Маркетинг гостиниц и ресторанов. М., Новые знание, 2005, с. 374.
8 Frankel, R. The revenge of brand X, Frankel &Anderson, 2010, с. 56.
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то. Основната сила на бренда се крие в естествените психологически особености
на потребителите”9 Става ясно, че веднъж лансиран, брендът придобива извест-
на самостоятелност в потребителската среда и трябва умело да се управлява.

Според Witt и Montinho,10 брендинг процесът включва: проучване на брендинг
идеите на организацията; развитие на идеите за брендинг; осъществяване на брен-
динга; управление на активите на бренда. Това е един перманентен процес, който не
прекъсва, дори и при успешно позиционирани брендове. Затова е уместно той да се
причисли към корпоративното управление. „Фиксидеята брендинг не е само пред-
мет на маркетинговия отдел. Тя е обект и на счетоводния отдел, на отдел продаж-
би, на информационната система и на управлението на човешките ресурси. Всяко
едно решение, всяка една система дава отражение, без съмнение върху цялата
обсебваща идея за брендинг. С други думи, бренд менджмънтът е корпоративно
управление, в най-дълбокия смисъл на това понятие.”11

Склонни сме да се съгласим с посоченото мнение, особено в съвремен-
ния етап, когато диферинцирането, открояването, извеждането на предни пози-
ции на отличителните характеристики на продукта, услугата, компанията, са
решаващи за успеха в сложната конкурентна среда. Умелото управление на
бренда дава редица предимства на фирмата, съдейства за изграждане на поло-
жителен образ на марката, който са асоциира с компанията и нейната продук-
ция. Също така брендингът помага на потребителите да се ориентират в ог-
ромния поток от информация, да открият продуктите и услугите на фирмите,
успели да изградят предпочитания у тях. Дава се възможност на компаниите
да лансират нови продукти/услуги с по-малко разходи и така да увеличат при-
ходните показатели. Едновременно с това се повишава ефективността на рек-
ламната и маркетинговата дейности, снижават се разходите за маркетинг ко-
муникации, достига се единство на рекламата и пъблик рилейшънс с останали-
те маркетингови средства на фирмата. Не на последно място, брендингът за-
силва корпоративния дух, обединява служителите, изгражда чувство за съпри-
частност към общите дела. Положително се влияе на естетическото ниво и
визуалната среда на фирмата. Успешният брендинг е атестат за изключителна
зрелост на корпоративното управление.

Характеристики на бренда и брендинга в хотелиерството

В съвремения етап на хотелиерския пазар са навлезли множество търгов-
ски марки12, в различен етап на налагане и утвърждаване. Също така, доста
хотелиерски фирми се опитват да формират бренд чрез повече или по-малко
успешен брендинг като го инкорпорират в корпоративния или маркетинговия

9 Хмырова, С. Цит. изт., с. 118.
1 0 Witt, S., L. Montinho. Tourism marketing and management handbook. Prentice Hall, 1995, с. 76.
1 1 Петерс, Т. Маркетингови стратегии. С., Фарком, 1994, с. 53.
1 2 Възприемаме терминът „търговска марка” като широко разпространен и обединяващ, въпреки,

че в теорията и нормативните документи се използва „марки за услуги”, към които би следвало
да отнесем и тези в хотелиерството.
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мениджмънт. Брендът в хотелиерството бихме дефинирали като проекция в
съзнанието на целевите клиенти на хотелиерската фирма – туристи,
туроператори и други посредници, транспортни и други доставчици и
партньори, обществени организации, персонал, на материалните и
нематериалните характеристики на хотелиерското производство и
фирма (взаимна връзка с туристическите ресурси, супер и инфраструк-
тура, търговска марка, канали за дистрибуция, операции, стандарти и
система за обслужване, корпоративна култура и ценности, мерки по
устойчиво развитие и други) чрез възприемане, интеракции, асоциа-
ции и свързаните с това мисли, емоции, символи, нагласи и предпочи-
тания. Основните цели на всеки хотелиерски бренд са подходящо позициони-
ране и най-пълно удоволетворяване на потребностите, интересите и мотивите
на туристите при потребяването на хотелиерските продукти. Тези цели залягат
в брендинг стратегията, която е част от корпоративното стратегическо управ-
ление, т.е. определено смятаме, че за разностранна и рискова дейност като
хотелиерството е подходящо възприемането и прилагането на брендинга в ши-
рокия смисъл на тълкуване. В епохата на мултимедиите и резките конюнктурни
промени, един от начините за оцеляване в бизнеса е създаването на отличите-
лен бренд, което гарантира повторяемост на посещенията на заведенията за
пребиваване и лоялна клиентела. Формирането на бренд в хотелиерството пре-
доставя, по наше мнение, следните предимства за неговите притежатели:

 позволява на потребителите да идентифицират даден хотелиерски про-
дукт, защото в хотелиерството се произвеждат и реализират, особено в
широките рекреативни територии доста сходни продукти;

 брендът е гаранция за определено, постоянно качество на хотелиерския
продукт, чиято същност и структура предполагат трудно формиране на
стандарти и предпоставки за отклонение от тях;

 потребителите правят по-малко ценови сравнения; ако един бренд е уни-
кален, потребителят ще му придаде множество атрибути, което позво-
лява ефективна ценова стратегия;

 повишава се социалната отговорност и престижа на фирмата, защото
така тя се идентифицира на пазара и същевременно защитава ценност-
та на формирания и утвърден бренд;

 поддържа се висока конкурентоспособност на базата на отличителните
черти и символните значения на бренда, нагласите и лоялността на по-
требителите, завоюваните пазарни позиции и перцепциите за равнището
на качеството;

 силният бренд увеличава контрола върху каналите на дистрибуция – това
е основен фактор при конкурентните пазари, каквито са тези в хотелиер-
ската индустрия;

 брендовете могат да се използват за създаване на цяла продуктова ли-
ния, генерира се допълнително търсене при лансиране на нови продукти;

 улеснява се навлизането на нови пазари и привличането на нови групи
потребители.
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Изведените положителни резултати насочват усилията на хотелиерските
фирми към създаване на силни брендове, но не всички успяват; множество
търговски марки остават непознати на пазара или не формират бренд. Затова е
важно за хотелиерските мениджъри да познават съвременните характеристи-
ки на брендовете и брендинга в хотелиерството, които по наше мнение, се
свеждат до следното:

 Брендовете и брендингът в хотелиерството имат специфичен
характер, което се дължи, както на особеностите на индустрията, така и на
принадлежността й към сферата на услугите. При т.нар. „service brand” ак-
центът е върху взаимната връзка на клиента с организацията и персонала в
пряк контакт, като съществено влияние върху възприемането на бренда оказва
опитът на туриста при потребяването на хотелиерски услуги13. В този смисъл
брендингът на услуги е холистичен процес; той започва от взаимната връзка на
фирмата с нейния персонал и продължава с интеракциите с клиентелата. Утвъ-
рденият бренд на услугите изпълнява ролята на гарант относно изпълнението
на обещанията на организацията за качеството на бъдещото потребяване, тъй
като, както е известно, услугите нямат реална, вещна форма. Във връзка с това
може да се посочи моделът на Битнер и Гронроос за взаимодействията и пер-
цепциите между организация, персонал, клиенти и бренд с ключова роля на асо-
циациите, свързани с „обещанията и тяхното изпълнение”14. Акцентът е поста-
вен върху брендкомуникациите по отношение на елементите на бренда, с цел
създаване на отличителен брендимидж. За организациите за услуги е приложи-
ма и теорията за „персоналност на бренда”, отнасяща се до придаването на
човешки черти и свойства, които по-лесно обясняват и създават механизъм за
емоционално привързване към определени марки.15Този процес е особено необ-
ходим за хотелиерството, където разпознаването на марката и формирането на
устойчив бренд може да доведе до нарастване на продажбите с до 25% като
например кризата сега не засегна драстично само т. нар. „маркови” обекти.16

Редица изследвания в областта на хотелиерската индустрия доказват, че сред-
ногодишният процент на заетост на хотелите, принадлежащи към известни брен-
дове е по-висок от този на независимите обекти, при всякакви икономически
условия.17 Причината е във факта, че голяма част от туристите избират заве-
дения от известни и познати брендове с цел да намалят риска при потребяване-
то на хотелиерски услуги и въз основа на минал положителен опит и преживява-
ния. Ето защо, хотелиерският брендинг е насочен към създаване на трайни асо-
1 3 Brodie, R. et al. Investigating the service brand: A customer value perspective. Journal of business

Research., vol, 62, 2009, с. 345.
1 4 Пак там.
1 5 Kim, D. et al. The effects of customer’s perceptions of brand personality of casual theme restaurants.

Int. Journal of hospitality management, vol. 30, 2011, с. 448.
1 6 O’Nell, J., А. Mattila. Hotel brand strategy,Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly.

Vol. 51, issue 1, 2010, с. 31.
1 7 O’Neill,J., М. Carlback. Do Brands matter. A comparison of branded and independent hotels’ performance

during a full ecomonic cycle, Int. Journal of hospitality management, vol. 30, 2011, с. 517.
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циации и възприемане на процеса на обслужване, което е тясно свързано с раз-
личните типове интеракции в заведенията за пребиваване. В съвременната „ико-
номика на опита”18, която постепенно измества тази на услугите, хотелиерски-
те организации трябва да включват в успешния брендинг реални и изпълними
обещания за нов опит и преживявания, разбира се, съобразно характеристиките
на целевите сегменти. Според нас, има нова философия относно хотелиерския
брендинг, която залага повече на удоволетворяване на социално-психологичес-
ките потребности и мотиви на туристите – все повече компании излизат от
семплото управление на търговската марка и обръщат внимание на другите
свойства и атрибути на брендинга – не само рационалното, но и психологичес-
кото въздействие, създаване на неразривна емоционална връзка с потребители-
те от целевите пазари.

 В хотелиерството по-значими са корпоративните и организаци-
онните брендове, спрямо продуктовите. Това е така, защото в сферата на
услугите „преимущественият бренд е този на организацията”19, с чиито ценно-
сти и предлагане клиентът пряко взаимодейства. Туристите често вземат ре-
шение за покупка въз основа на бренда на организацията или корпорацията,
поради спецификата на хотелиерския продукт и услуги, като най- важни в про-
цеса са имиджът и името, символизиращи съответното качество и престиж.
Затова брендингъг в хотелиерството инкорпорира във фирменото име не описа-
телни характеристики на конкретното предлагане, а качества, свързани с фило-
софията на компанията, фирмена култура, мисия и цели и пр. Съществена ха-
рактеристика на корпортивния бренд е, че той „отразява организацията”20 (кор-
порацията), и могат да се използват, както нейните отличителни черти, така и
атрибутите на продуктите и обслужването. Следователно, корпоративният бренд
е с по-богата структура, в него се включват наследство, приоритети, ценности,
позиции и активи, свързани, както с производството, така и със социалните ас-
пекти от дейността на организацията. Корпоративният бренд може да изпраща
послания, свързани с иновативност, активна обществена позиция по проблеми-
те на съвремието, доверие и сигурност, сътрудничество със сродни брендове и
други. Същевременно, важен проблем е съхраняването на индивидуалността
на корпоративния бренд и проявлението на неговите положителни характерис-
тики, особено при непрекъснатите процеси на сливания, прекупувания и конвер-
сии в хотелиерския сектор, които се проявяват най-вече при големите хотелиер-
ски ТНК (транснационални корпорации).

 Брендингът в хотелиерството се осъществява чрез многоканал-
но въздействие върху потребителите. Бренд асоциациите в хотелиерство-
то са свързани с „физическите параметри на обектите, символа или логото,
1 8 Xu, B., А. Chan. A conceptual framework of hotel experience and customer based brand equity, Int.

Journal of contemporary hospitality management, vol. 22, № 2, 2010, с. 177.
1 9 Kim, H., W. Kim. The relationship between brand equity and firms’ performance in luxury hotels and

chain restaurants. Tourism management, vol. 26, 2005, с. 550.
2 0 ААкер, Дейвид. Стратегия управления портфелем брендов. Эксмо:Москва, 2008, с. 264.



4 1
Статии

локацията, произхода, цените, историята на фирмата и т.н.”21. Тази характеристи-
ка, от една страна, е положителна, защото увеличава възможностите, както за
диференциране, така и за идентифициране, но, от друга страна, нарастват риско-
вете за хотелиерските фирми. Всеки проблем в каналите за въздействие може да
наруши цялостната представа, а освен това, за да се формира бренд, продуктът
трябва да е синхронизиран и да се възприема като едно цяло. Увеличените възмож-
ности за въздействие върху клиентелата се крият в структурата на хотелиерския
продукт, която подробно сме изяснили в други наши публикации22.

Фиг. 2. Структура на хотелиерския продукт

Така представената структура е с разнороден характер, всеки елемент
поотделно съдейства за изграждането на бренд и може да е с отлично каче-
ство, но целта е да се комбинират по най-подходящия начин. Хотелиерът тряб-
ва да синхронизира продукта, а не да го разпокъсва на отделни компоненти; те
трябва да са подчинени на цялостната концепция, стил на заведението и марка-
та. Параметрите на туристическите ресурси е необходимо да са водещи при
изграждането на суперструктурата, нейните характеристики да кореспондират
най-добре с тези на персонала и технологията на обслужване. Посочените три
елемента, с всички техни характеристики, като се комбинират създават четвъ-
ртият елемент на хотелиерския продукт – атмосферата, която е нематериална,
неосезаема резултативна величина (кумулативен ефект) от съчетаването на
осезаеми компоненти. Доколко те ще формират подходяща атмосфера зависи
от качеството на мениджмънта. Атмосферата може да е гостоприемна, етич-
на, празнична, предразполагаща, на доброжелателност и толерантност, но може
и да е безлична, равнодушна, даже неприятна, като няма връзка с категорията
и капацитета на заведението за пребиваване. Всеки компонент от изброените
елементи е с равнопоставено значение при формирането на атмосферата, но
само в синхрон с останалите. Разбира се, трябва да се обърне внимание и на
особеностите и предпочитанията на целевите групи, тъй като възприемането на
атмосферата не е еднозначно. При тази разнородна структура, всеки елемент
поотделно, както и продуктът като цяло, могат да предизвикат асоциативност и
неразривна връзка с потребителите, като атмосферата е решаваща за емоцио-

АТМОСФЕРА
КЛИЕНТ

Туристически ресурси

Материална среда

Човешка среда

2 1 Xu, B., А. Chan. Цит. изт., с. 176.
2 2 Виж по-подробно Дъбева, Т. и к-в. Хотелиерството в Европа., Кръг: Варна, 2000.
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налната обвързаност с бренда. „Брендът в хотелиерството обхваща всички
материални и нематериални атрибути, създадени от бизнеса”23.

Във връзка с това като индикатор за структурата и качеството на продук-
та в хотелиерството и същевременно като диферинциращ и идентифициращ
фактор при брендинга, се прилага системата за категоризация на заведения-
та за пребиваване. Градирането (звездният рейтинг) на обектите е свързан с
бренд характеристиките – от брендимиджа до стойността и ценността, защото
информира и ориентира клиента и същевременно обещава определено качество
на суперструктурата, обслужването, интеракциите, специфичност на опита и
преживяванията. Многоканалното въздействие върху потребителя при хотели-
ерския брендинг до голяма степен се синтезира в категорията, затова е необхо-
димо тя да отговаря на действителното предлагане в обектите, съобразно изис-
кванията на целевите сегменти, което предполага оптимални и ефикасни кате-
горийни системи.

 Хотелиерските бренд и брендинг са неразривно свързани с тези
на туристическата дестинация. Взаимната връзка произтича от територи-
алната определеност на хотелиерството, винаги, според количеството и каче-
ството на туристическите ресурси. Освен това, хотелиерският продукт е ос-
новна част от туристическия и в абсолютно, и в относително изражение, поради
което „туристическият и хотелиерският брендимидж са основните компоненти
на бренда на дестинацията”24, която туристите възприемат като една цяло. За-
това при брендинга на дестинацията е необходимо да се изгради позитивен имидж,
който да поражда съответните асоциации в съзнанието на масовите туристи и
най-вече да отличава туристическото място от останалите. Тъй като дестина-
цията е комплексна, има опасност от генерализиране на предлагането и посла-
нието, затова хотелиерските брендове се използват като диференциращ фактор
в този процес. Също така, клиентелата на дестинацията в повечето случаи е
разнообразна. Необходимо е да се откроят аспекти на общия продукт за създа-
ване на брендидентичност на целеви групи като хотелиерският брендинг е ос-
новен инструмент в посоченото направление.

 Най-силните и популярни брендове в хотелиерството, респек-
тивно най-успешният брендинг, е на хотелиерските вериги. Те са най-
големите производители на националните и международните хотелиерски паза-
ри. Те са сдружения, както с хоризонтална, така и с вертикална концентрация,
обединяват или само заведения за пребиваване или се комбинират със заведе-
ния за хранене и други типове обекти и производства. Формират се и големи
холдинги и хотелиерски групи, обединяващи повече от две вериги и търговски
марки. Най- известните и познати брендове са на американски вериги и групи,
тъй като САЩ са родина на корпоративните сдружения и първи интернациона-

2 3 Kim, H., W. Kim. Цит. изт., с. 549.
2 4 Boo, S. et al. A model of customer – based brand equity and its application to multiple destinations,

Tourism management, vol. 30, 2009, с. 221.
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лизират предлагането си. Тази констатация се доказва и от класирането на во-
дещите брендове в хотелиерската индустрия за 2010 г. (утвърденият в светов-
ната практика показател за класиране на веригите в хотелиерството е „брой
стаи” като възможно най-обективен).

Таблица 1
Класация на водещите брендове в хотелиерството за 2010 г.

Източник: www.hotelsmag.com (10.09.2011).

Класираните брендове са от водещите хотелиерски групи и са от най-раз-
лична категория и специализация на продукта (от суперикономични до луксоз-
ни). Прави впечатление значителното участие на вериги от мотели, което обяс-
нява разликата в броя на обектите; следователно, не само хотелите, но и оста-
налите видове заведения за пребиваване могат да формират силни брендове.

 Брендингстратегиите на хотелиерските вериги се осъществя-
ват предимно чрез два способа – на мегамарката и марката-шапка. По
принцип, наложилите се марки в хотелиерството остават неизменни за дълъг
период от време (както е и при останалите стоки и услуги), но продуктът, който
те обозначават непрекъснато се променя. Това е резултат от измененията във
вкусовете и навиците на клиентите, но и поради по-слабата възможност за стан-
дартизация и разпознаваема стойност на хотелиерския продукт. В съвременния
етап хотелиерските вериги и особено групите, се опитват да обхванат колкото е
възможно по-широки пазари, не само като територия, но и като сегменти (удов-
летворяване на различни потребителски потребности и мотиви: рекреационни,
делови, хоби, културни и т.н., статус и платежни възможности и пр.). Така брен-
довете се специфизират в две насоки – по отношение на вида туризъм и равни-
щето на качество на продукта. Важното е, продуктовото портфолио да включва

Наименование Брой стаи Брой хотели

Best Western 308 622 4038

Holiday Inn 227 225 1241

Marriott Hotels and Resorts 204 019 554

Hilton Hotels and Resorts 192 204 538

Holiday Inn Express 191 228 2075

Hampton 178 281 1715

Comfort Inn 152 247 1986

Days Inn 149 980 1877

Sheraton 137 790 396

Super 8 136 267 2134
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ясни, диферинцирани и енергични брендове25, които да са синергични и същев-
ременно да изпълняват определена роля в общата бизнесстратегия. Следова-
телно, особено значение има структурата на брендпортфолиото – колко и какви
брендове да влизат, да се определи ли главен, стратегически бренд и допълни-
телни такива или всички да са равнопоставени спрямо позициониране и потре-
бителски предпочитания. Тези въпроси са актуални за хотелиерската индуст-
рия, където повечето корпорации имат богато брендово портфолио. Практичес-
ки то се прилага и развива като се използват посочените по-горе стратегии.
При мегамарката (общото семейство, фамилно име) се залага на утвърдения
бренд, трайно асоцииран с определени обективни и субективни характеристики
като име, лого, стойност, полезност, имидж и други. По подобен начин се разви-
ва Mariott Corp.; при всеки нов бренд присъства широко разпознаваемото име
на компанията, както и веригите Holiday Inn, Hilton и други световноизвестни
лидери на хотелиерския пазар. Така се улеснява разширяването на продуктова-
та линия и завоюването на нови пазарни позиции, но корпоративният бренд не е
достатъчно диферинциран, носител е на по-общи ценности и характерстики, ко-
ето ограничава до известна степен бренд комуникациите с туристите.

Чрез марката-шапка се развиват най-вече хотелиерските групи. При тази
бренд стратегия корпоративната марка (респективно бренд) са различни от тези
на влизащите в състава на обединението вериги. Обикновено корпоративнит
бренд се асоциира със социално-психологически, субективни характеристики, с
което насочва потребителските нагласи и предпочитания към стойността на
конкретните брендове. Обяснението е, че разнообразните вериги са ориентира-
ни към различни пазарни сегменти и не могат да унифицират посланията. Необ-
ходимо е конкретно позициониране, а общата марка е носител на философията
на брендинга на съответната хотелиерска група. Типичен пример е френската
група Accor, първа в Европа и пета в света, чиито корпоративен бренд се свързва
с възход и престиж, независимо от ценовия сегмент. Влизащите в състава й
брендове се асоциират със специфични характеристики и обхващат, както всички
равнища на качеството на продукта (от веригата Formule 1 – 1 звезда, до вери-
гата Mercure – 5 звезди), така и вериги от мотели, за ваканционен, конгресен и
делови туризъм, за балнеолечение, за по-продължителен престой и пр., вериги
от заведения за хранене и различни производства. При тази стратегия се на-
трупват положителните ефекти от два разпознаваеми бренда. Освен това, ту-
ристите като клиенти предприемат различни видове туристически пътувания,
съобразно доминиращите им мотиви, т.е. те не са с постоянно потребителско
поведение спрямо потребяването на хотелиерски услуги. Като познават и пред-
почитат определен корпоративен бренд, те по-лесно и бързо избират конкретна-
та марка и така „спестяват време и разходи”.26 Но понякога корпоративният
бренд може да е по-слаб, за сметка на индивидуалните брендове и да се зат-
руднява възприемането и асоциациите на потребителя. Като цяло, при изграж-

2 5 ААкер, Дейвид. Цит. изт., с. 26.
2 6 O’Nell, J., А. Mattila. Цит. изт., с. 33.
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дането на брендфолиото на хотелиерските вериги е необходимо да се внимава
то да не се разрастне твърде много и да се загуби взаимната връзка с отличи-
телните стойности или да не се „размие” и унифицира имиджът на марката.
Разнообразните брендове на хотелиерските вериги позволяват бърза територи-
ална експанзия, създаване на суббрендове и присъединяване на обекти чрез
франчайзинг и договори за управление. Това е резултат от факта, че посочените
брендове са основно на глобалните ТНК, което налага извода, че те стават все
по-силни, популярни и признати.

 В хотелиерството все повече се разпространява ко-брендинга.
Това е „стратегически алианс, който свързва два или повече бренда, с цел по-
тенциални финансови, управленски или маркетингови ползи.”27 Така също се
съчетават силните страни на брендовете – партньори и се създават възможно-
сти за нови продукти, препозициониране на съществуващи и иновативен бренд-
билдинг. Тези алианси по принцип са ограничени във времето, те се запазват
докато се изпълнят целите или докато партньорите имат мотивация да продължат
ко- брендинга. За хотелиерството този вариант е привлекателен за свързани
производства, особено с ресторантьорството, поради характера на удоволетво-
ряваната потребност и общността в туристическия продукт. В комплексните
обекти (т.е. заведение за настаняване с поне едно заведение за хранене) хоте-
лиерският мениджмънт обръща по-малко внимание на ресторантьорството, ко-
ето понякога е слабо или непечелившо, затова синергията с известен ресторан-
тьорски бренд е особено подхоща. Могат да се сключват алианси и с туропера-
тори, транспортни предприятия, паркове за развлечение, както и с други хотели-
ерски брендове, например, с тайм шеър компании. Важното е брендовете да се
кооперират, както реално, така и в съзнанието на потребителите.

 Брендингът в хотелиерството все повече включва мерки по ус-
тойчиво развитие. Устойчивото хотелиерство е комплексно понятие – от една
страна, е необходимо да се гарантира устойчивост на макроравнище (отрасъл),
а от друга – на микро (обект). То е обобщаващо понятие. По наше мнение, то
предполага създаване, управление и развитие на устойчив хотелиерски продукт,
който гарантира социален комфорт и социална отговорност, икономическа ста-
билност и просперитет, опазване и частично възстановяване на ресурсите. Сле-
дователно, не се свежда само до екопродукти и среда, но и до подкрепа и въвеж-
дане на мерки по глобалните инициативи, като: превенция и борба с болестите
на съвремието, развитие на изостанали общности, борба с вредните газови еми-
сии и пр.; екологичен (зелен) мениджмънт – съчетаване с ландшафта, екоди-
зайн, оборудване и обзавеждане, енергоспестяващи технологии и използване на
естественовъзобновяеми източници, пестене на водни ресурси и повторно из-
ползване на отпадъчни води, екоуправление на отпадъците и т.н. Ако брендингът
се свърже с осъществените мерки по устойчиво развитие, брендът ще спечели

2 7 Tasci, A., G. Basak. A quasi – experiment on the transfer effect of co-branding on consumer based brand
equity of hospitality product. Int. Journal of Hospitality management. vol. 30, 2011, с. 774.
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повече привърженици, по-ясно ще се открои и позиционира, особено по отноше-
ние на социалната отговорност и опазването на околната среда. Екокултурата и
„зеленото” мислене все повече се утвърждават сред консуматорите, увелича-
ва се търсенето на екологични продукти, на естествени суровини и аромати, без
синтетични заместители, все повече се засилват изискванията за сигурност и
безопасност, както по отношение на средата и оборудването, така и по отноше-
ние на консумирания продукт. Затова все по-силни са позициите на брендовете,
предимно на хотелиерските вериги и групи, които се асоциират с мерки за ус-
тойчиво развитие.

 Засилва се ролята на виртуалните комуникации при формиране
и развитие на хотелиерските брендове. Както е известно, значението на
Интернет, като пряка онлайн връзка между производители/продавачи и потре-
бители/купувачи непрекъснато нараства. Голяма част от заведенията за наста-
няване, както и всички хотелиерски вериги, които имат собствени резервацион-
ни системи, повечето в пряка връзка с глобалните, разполагат в мрежата с
уебсайтове, които са възможност за разпространение на марката и нейните свой-
ства пред по-широк кръг от потребители. Същевременно се увеличават кана-
лите за въздействие чрез актуална информация, мултимедиа, графичен дизайн.
Подбират се най-атрактивните компоненти на продукта, с цел диференциране и
асоцииране с рекламирания бренд. За съжаление, обратната връзка с аудитори-
ята не винаги се обхваща и контролира. Същото се отнася и до използваните
социални мрежи и блогове при създаването на хотелиерските брендове.

Заключение

Формирането на отличителни брендове и тяхното управление са все по-
решаващи за развитието и пазарния успех, предимно на хотелиерските вериги и
групи. Тези понятия не са статични, тяхната структура се обогатява, механизмът
на тяхното създаване и въздействие върху целевите групи вътрешни и външни
консуматори е обект на все повече научни и приложни изследвания. Чрез напълно
авторови позиции са изведени и маркирани (обемът на статията не предполага
детайлно разгръщане) най-съществените съвременни особености на бренда и
брендинга в хотелиерството, които са полезни за българските мениджъри и соб-
ственици поради факта, че тези понятия в националното хотелиерство са срав-
нително нови и тепърва започват да се прилагат. По изчисления на автора, въз
основа на съответната информация, броят на принадлежащите към междуна-
родни и национални вериги хотелиерски обекти в България е под 2% от общия.
Все още присъствието на международните брендове е слабо и с минимални по
обхват мрежи – в градското хотелиерство са представени с по 1-2 обекта ли-
дерски брендове като Шератън, Хилтън, Холидей Ин, Кемпински, Радисън Блу
и Радисън Парк Ин, Голдън Тюлип, Бест Уестърн и френската група Акор с
Новотел, докато в рекреативното хотелиерство са се настанили предимно ис-
пански и немски вериги като РИУ, Иберостар, Примасол, ЛТИ и други. Създа-
дени са и около 12 български хотелиерски вериги, но формирането на техните
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брендове е в начален етап, те все още не са ясно позиционирани, формират се
като пълна собственост, нямат нагласи за други видове стратегически алианси.
Независимо от тези факти, поради значителния потенциал, навлизането на нови
и разширяването на съществуващите брендове в българското хотелиерство
продължава. Затова разкритите съвременни характеристики и особености на
хотелиерските бренд и брендинг могат да са основа за по-нататъшно проучва-
не и анализ в рамките на националното предлагане.

SOME PECULIARITIES OF THE BRAND
AND BRANDING IN THE HOTEL INDUSTRY

Assoc. Prof. Dr Tanya Dabeva

Abstract

The main objective of the article is to work out some of the most significant peculiarities
of the hospitality brand and branding. In this connection there is discussed briefly the nature
of the concepts under study and is given the author’s definition of hospitality brand. On that
basis there are outlined and justified by the author nine contemporary characteristics of the
brand and branding in the hotel industry. There is an emphasis on their specific manifestation
in the industry under study, the principal role of hospitality chains, groups and transnational
corporations in the area of brands and branding, the importance of the corporate brand and co-
branding, the interrelation with sustainable development, etc. The outlined characteristics
could serve as the basis for the study of hospitality brands and branding at the national level.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕНДА
И БРЕНДИНГА В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ

Доц. д-р Таня Дыбева

Резюме

Основная цель настоящей статьи – определить некоторые из наиболее существен-
ных особенностей бренда и брендинга в гостиничном деле. В этой связи дано краткое
пояснение сущности исследуемых понятий и предлагается авторское определение гости-
ничного бренда. На этой базе описаны и обоснованы автором девять современных харак-
теристик бренда и брендинга в гостиничном деле. Акцент ставится на их особом проявле-
нии в исследуемой индустрии, на основной роли гостиничных цепей, на группах и транс-
национальных корпорациях в области брендов и брендинга, на значении корпоративного
бренда и ко-брендинга, на взаимосвязи с устойчивым развитием и прочее. Предложен-
ные характеристики могли бы послужить в качестве основы исследования гостиничных
брендов и брендинга на национальном уровне.


