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Въведение

Създаването и задържането на лоялни (верни, предани) клиенти е особено
актуална тема през последните три десетилетия. На съвременния динамичен и
конкурентен туристически пазар привличането на нови потребители не е дос-
татъчно ефективен начин за развитие на туристическите дейности. Запазване-
то и утвърждаването на стратегическите позиции на пътническите агенции (ПА)
в дистрибуционната система на туризма е възможно чрез установяване на
дългосрочни, лоялни взаимоотношения с клиентите, които увеличават доходно-
стта на туристическите фирми и гарантират оцеляването им в съвременната
дигитална икономика.

Необходимостта от формиране и поддържане на лоялни отношения с
клиентите при осъществяването на специфичните туристически дейности е обус-
ловена от изискванията на туристите за качествено обслужване и достигнатата
степен на зрелост на туристическата индустрия. Това налага насърчаване и
улесняване на стратегическите взаимоотношения с клиентите чрез използване
на съвременни информационно-комуникационни технологии и Интернет.

Отбелязаните обстоятелства, както и промените в поведението на съвре-
менния турист, определят основните мотиви за избора на предмета на изслед-
ване в тази разработка: възможностите за повишаване лоялността на потреби-
телите към туристическите услуги, предлагани от пътническите агенции (туро-
ператори и посредници). Обект на проучването е поведението на българите
като клиенти на тези предприятия и склонността им да поддържат дълготрайни
взаимоотношения с тях. Основната изследователска цел на статията е: чрез
теоретична обосновка на същността на потребителската лоялност да
се анализира и оцени отношението и ангажираността на клиентите към
услугите на пътническите агенции в България. Постигането й е свързано с
решаването на следните конкретни задачи: изясняване на същностните харак-
теристики на лоялността на клиента и дефинирането й в контекста на дейността
на ПА; определяне на особеностите на туристическата лоялност към туропе-
раторите; оценка на лоялността на българите като потребители на посредни-
чески услуги; определяне на възможностите за поддържане на стратегически
взаимоотношения с клиентите, повишаващи лоялността към ПА.
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1. Същност и дефиниране лоялността на клиента
към услугите на пътническата агенция

Потребителската лоялност е комплексно понятие, чиято същност се из-
следва от позициите на маркетинговата теория. Тя се определя като поведе-
ние, при което „клиентът купува многократно продукт (услуга), препоръчва не-
говия производител и търговец на други потребители, които постепенно са въвле-
чени в покупко-продажбата на разнообразни продукти на препоръчаната компа-
ния.”1 Потребителската лоялност е „сложна комбинация от осъзнатата ценност
на продукта и неговите специфични свойства, предимствата спрямо конкурен-
тите, създадените социални взаимодействия и последвалия синергичен ефект”.2

В контекста на маркетинга на взаимните връзки лоялността се дефинира
като отношение, при което се прави разлика между многократни покупки на
клиентите и тяхната лоялност. При изследване на генезиса на взаимоотношени-
ята се установява определена степен на ангажираност, обвързаност и доверие.3

Комбинирането им в емоционален и рационален аспект е основа за ефективно
сътрудничество и лоялни отношения между клиент и производител (доставчик)
на продукт или услуга. Лоялността е качествена характеристика на потребите-
ля, отразяваща неговата ангажираност (емоционална привързаност) към ту-
ристически продукти и услуги, в т.ч. и към пътническите агенции, които ги пред-
лагат. Обвързаността се проявява във всички етапи от жизнения цикъл на кли-
ента: привличане, задържане, връщане на изгубен клиент.4 Оценката на лоялно-
стта по време на този цикъл се извършва за пазарни сегменти и групи потреби-
тели, които агенцията определя като целеви.

Поведението на потребителя е резултат от динамично взаимодействие
между индивидуални предпочитания и знания, условия и фактори на средата, в
която клиентите управляват процесите на покупко-продажба. Решението за вида,
начина, периода, честотата и производителя на туристически продукт или услу-
га определя стила на поведение на купувача. Потребителското поведение обоб-
щава процесите на обработка на информация и вземането на решение за покуп-
ка на туристическо пътуване, заедно с основните влияещи фактори и връзките
между тях (вж. фиг. 1). Туристическите потребности и желания се проявяват в
определено отношение към конкретен туристически продукт. Решението за по-
купката му се влияе от четири основни групи фактори: маркетингови стимули;
въздействие на средата; личност на купувача и ситуационни фактори.5 Комби-

1 Richard, О. Satisfaction: A Behavioural Perspective on the Consumer, New York: McGraw Hill, 1997,
р. 189.

2 Пак там, с. 302.
3 Morgan, R., S. Hunt. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing,

Vol. 58, July 1994, p. 32.
4 Мельник, М., С. Егорова. Маркетинговый анализ. „Рид Групп”, М., 2011, с. 144-145.
5 Дуранкев, Б. и к-в Ключ към маркетинга. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2011, с.

101-111. Belk, R.W. Situational Variables and Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, Vol.
2, № 3, 1975, р. 157-164. http://www.jstor.org/ …. (10.02.2013).
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нирането на въздействията им формира отношението на купувача към про-
дукта, което се изразява в следните основни аспекти:6

 възприемане на туристическия продукт като съвкупност от познавател-
ни, емоционални и поведенчески компоненти – знания и убеждения на по-
требителя за продукта, емоции и чувства по отношение на характеристи-
ките на туристическите услуги, намерения на потребителя към продукта;

Източник: Адаптирано по: Дуранкев, Б. Цит. изт., с. 100.

Фиг. 1. Фактори, влияещи върху решението за покупка

 изграждане на лоялност към марката – предпочитание на клиента
към определена марка в продуктовата категория, при което се изграж-
да усещане за потребление на правилните туристически услуги, при ви-
соко ниво на обслужване и правилното съотношение цена – качество.
Формират се покупателни навици с понижена ценова чувствителност
към предложенията на конкурентите и се установяват устойчиви връзки
купувач-производител (търговец) на туристически продукт;

 формиране на доверие към ПА – потребителят има цялостно, трайно
и позитивно отношение, убеден е в качествените характеристики на ту-
ристическите услуги. Ориентацията на съвременните пътнически аген-
ции към клиента се изгражда чрез доставяне на по-голяма стойност и
формиране на увереност. Увеличаването на полезността от потреблени-
ето на туристически услуги и повишаването на удовлетвореността на
потребителя създават доверието, което улеснява и ускорява процеса на
вземане на решение за покупка.

В специализираните изследвания за лоялността на клиента се използва
концептуален модел7 на Дик и Бейсю, обединяващ поведенчески характерис-
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6 Адаптирано по: Дуранкев, Б. Цит. изт., с. 112-114.
7 East, Р., P. Gendall, K, Hammond. Consumer Loyalty: Singular, Additive or Interactive? Australasian

Marketing Journal 13 (2), 2005, р. 12. http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/marketing/amj_13_2_east.pdf.
(9.02.2013).
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тики на потребителя и особености на взаимоотношенията, формирани при по-
купко-продажба. Авторите определят като основен свързващ компонент анга-
жираността на клиента, формирана вследствие на:

• степента на предпочитание и потребителската убеденост за качества-
та и полезността на даден продукт или услуга;

• степента на възприемана диференциация на продукта или услугата спрямо
алтернативни предложения.

Нивото на ангажираност е най-високо тогава, когато купувачът изразява
силно предпочитание, комбинирано с висока степен на значимост и възприема-
не на продуктовата диференциация. В интегрирания концептуален модел се раз-
граничават 4 типа лоялност,8 представени на фиг. 2:

Източник: Pei Sh., Цит. изт., с. 347.

Фиг. 2. Интегриран концептуален модел
на потребителска лоялност

 липса на лоялност – потребителят има ниска привързаност, не проявя-
ва особено отношение към продукта и не предприема целенасочени дей-
ствия за възобновяване на покупките, т.е. липса на повтарящо се пове-
дение. Например, клиент посещава различни пътнически агенции, зара-
ди удобното им местоположение, и купува предимно самостоятелни
туристически услуги – билети за отделни видове транспорт, резервации
за настаняване, застраховки и др.;

 инертна лоялност – характерна е за потребители с ниско ниво на
привързаност към дадена услуга, но с висока степен на повторни покуп-
ки, т.е. покупки по навик. Потреблението се реализира заради удобство-
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8 Pei Sh. Study of Service Innovation Strategy Based on Customer Loyalty. Business School, Tianjin
University of Commerce, China, р. 347-348. http://www.seiofbluemountain.com/... (9.02.2013).
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то. Липсва специално отношение и нагласа към продукта /услугата.
Водещи за покупката са ситуационните фактори.9 Купувачите не се не-
удовлетворени. Този тип лоялност е типична за масово потребявани ту-
ристически продукти и услуги (рекреативен морски, планински туризъм).
Може да прерасне в по-висока форма на лоялност, ако се стимулира
възприеманата от клиента позитивна диференциация за конкретна спе-
циализирана или алтернативна форма на туристически продукт;

 латентна лоялност – добро отношение на потребителя, комбинирано
с ниско ниво на повтарящи се покупки. Ситуационните причини са опре-
делящи за поведението на потребителя, а не неговата нагласа към про-
дукта. Например, повтарящи се покупки на семейни ваканции от турис-
тически посредник, удовлетворяващи специфични потребности на раз-
лични възрастови групи;

 премиална лоялност – най-високата (и желаната от фирмите). Налице е
едновременно висока степен на ангажираност, повтарящи се покупки, ви-
сока степен на предпочитание и доверие. Клиентите са удовлетворени и
горди от откриването и потреблението на туристически продукт или услу-
га с уникални характеристики. Изпитват удоволствие да споделят опита
и преживяванията, впечатленията и знанията от пътуването с близки и
приятели, отношението към начина на обслужване от посредника.

Лоялността на клиента към туроператор или посредник е проява на поло-
жителна нагласа и ангажираност към предлаганите услуги. Представените ос-
новни характеристики на типовете лоялност показват, че тя е функция на пове-
дението на потребителя като съвкупност от действия, насочени към реализира-
не на покупки и формираното отношение, предпочитание към определени тури-
стически продукти. Отношението и нагласата са следствие от влиянието на
значими фактори, формиращи специфични за клиента емоционални и рационал-
ни възприятия за ползите и ефектите от туристическите услуги.

За целите на тази разработка дефинираме лоялността на потребителя
към ПА като: практическа проява на склонността на купувача да създава и
поддържа ценни дългосрочни взаимоотношения на ангажираност и дове-
рие към предлаганите туристически услуги, които съответстват в макси-
мална степен на потребностите, надхвърлят очакванията на клиента и
генерират висока степен на значимост на продуктовата диференциация.

2. Особености на туристическата лоялност
към пътническата агенция

Потребителят е верен и предан към услугите на ПА, когато: проявява ло-
ялност към марката на туристическите продукти, които купува; реализира мно-
гократни покупки; има цялостно положително отношение към посредника. Фор-
мираното по този начин потребителското поведение е резултат от удовлетворе-
9 Желева, Р. Има лоялност и лоялност. Икономически алтернативи. бр. 2, 2009, с. 109-110.

http://alternativi.unwe.bg/alternativi/br32/11.pdf. (8.02.2013).
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ността на клиента от туристическите услуги и неговата ангажираност към аген-
цията. Туристическата лоялност се влияе и от комплексната оценка за възпри-
еманото качество на продукта, неговите свойства и конкурентни предимства.
Положителната оценка на потребителя за качеството на туристическия про-
дукт повишава удовлетвореността от покупката му, което увеличава вероят-
ността клиентът да се превърне в лоялен.

Цената на туристическите услуги се възприема от туриста като индика-
тор за паричната жертва, която трябва да се направи, за да се получи очаквано-
то качество от потреблението.10 В продуктови категории с висока стойност,
повишен риск при покупка и нисък интензитет на потребление, каквито са тури-
стическите пакетни пътувания, цената е променлив фактор с директно влияние
върху удовлетвореността на туриста.11 Потребителят възприема високата цена
на туристическия продукт с очаквано високо качество, което показва положи-
телна връзка между двете променливи.

Влиянието на ценовите промоции на туристическите пакети върху връзката
възприемана цена →очаквано качество →  удовлетвореност →  лоялностст на
потребителя не се определя еднозначно. Някои автори твърдят, че в дългосро-
чен аспект ценовите промоции имат отрицателен ефект.12 Ако туристът реали-
зира повтарящи се покупки, мотивиран само от изгодните цени на туристичес-
ките продукти, а не от предпочитанията към марката, ангажираността и дове-
рието към ПА, въздействието на промоционалните оферти върху лоялността е
отрицателно, т.е. туристическата лоялност не може да се постигне единствено
с отстъпки в цените. В дългосрочен аспект ПА може да изгради лоялност, ако
предлага промоционални оферти за туристически пътувания в отговор на спе-
циалното й отношение към клиентите.

Други автори са на противоположно мнение и считат, че промоциите доп-
ринасят за подобряване на лоялността към марката.13 Ако потребителят про-
явява предпочитание към марката на туристическия продукт и възприема про-
моцията като награда за проявената лоялност, а не само като отстъпка в цена-
та, положителната нагласа за качеството на продукта и удовлетвореността от
потреблението се потвърждават и засилват. Увеличава се вероятността кли-
ентът да реализира многократни покупки.

Измерването на туристическата лоялност е комплексен процес, защото
туристическият продукт удовлетворява вторични потребности и покупката му
може да се отлага във времето. Индикаторите за определяне лоялността на по-
требителите към услугите на агенциите се групират в две основни групи: за из-

1 0 Oh, H. The Effect of Brand Class, Brand Awareness, and Price on Customer Value and Behavioral
Intentions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 24 (2), 2000, р. 136-162.

1 1 Petrick, J. F. First Timers and Repeaters Perceived Value. Journal of Travel Research, 43, August,
2004, р. 29-38.

1 2 Dodson, J., A. Tybout, B. Sternthal. The Effect of Deals and Deal Retraction on Brand Switching.
http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=9333. (25.03.2013).

1 3 Lattin, J., R. Bucklin. Reference Effects of Price and Promotion on Brand Choice Behavior. Journal of
Marketing Research,Vol. 26, August, 1989, р. 299-310. http://www.jstor.org. (25.03.2013).
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мерване на действителното поведение на купувача като потребител на туристи-
чески услуги само от един посредник; за установяване на желанията и намерени-
ята на потребителя относно покупката на туристически услуги от друга агенция.

Основните резултати от проучване на туристическата лоялност към аген-
циите, организатори на туристически пътувания показват:14

 възприеманото качество на продукта от туриста е променлива величи-
на и оказва най-силно влияние върху неговата лоялност. Въздействията
на качеството върху туристическата лоялност към туроператора са преки,
положителни и с висок интензитет на проявление;

 влиянието на удовлетвореността от потреблението върху туристичес-
ката лоялност се проявява чрез косвени ефекти;

 въздействието на цената на туристическите услуги е непряко и се про-
явява чрез: положителни ефекти върху туристическата лоялност, фор-
мирана в резултат на взаимодействието цена – качество, и косвени от-
рицателни ефекти при връзката цена – удовлетвореност от потреблени-
ето, където лоялността е незначителна;

 негативно влияние на ценовите промоции върху туристическата лоял-
ност като ефектите са незначителни и се проявяват по косвен начин.

Въздействието на информационно-комуникационните технологии и
Интернет върху дейността на ПА е значително. За да оцелеят и запазят позици-
ите си в туристическата дистрибуционна система, посредниците възприемат
стратегия за адаптиране към промените. Обособяването на смесени (хибрид-
ни) ПА, които комбинират бизнес в реална (офлайн) и виртуална (онлайн) среда
в стратегически аспект зависи от изграждане на интерактивни отношения за
поддържане на лоялност чрез: изпращане на персонализирани съобщения; по-
добряване на услугите във фазите на онлайн проучване – планиране – резерва-
ция; присъствие на всеки етап от подготовката на пътуването (организиране,
покупка, потребление, обратна връзка с потребителя); създаване на уникална
стойност и полезност на туристическите оферти.

3. Оценка на лоялността на потребителите
към пътническите агенции в България

Регистрираните ПА в България са 2582,15 като в този брой са включени
туроператори, турагенти и смесени туристически предприятия. По критерии за
численост на персонала и обем на оборота принадлежат към малкия и средния
бизнес в страната. Броят им е сравнително голям, отчитайки размерите на
вътрешния туристически пазар, засилената конкуренция, натиска от страна на
онлайн туристически посредници и нарасналите директни продажби на първич-
ни доставчици на туристически услуги в Интернет.

1 4 Campo, S., M. Yagьe. Tourist Loyalty to Tour Operator: Effects of Price Promotions and Tourist
Effort. Journal of Travel Research, Vol. 46, February, 2008, p. 324.
http://www.sagepub.com/clow/study/articles/PDFs/08_Campo.pdf. (28.03.2013).

1 5 http://www.mi.government.bg. (към 28.03.2013 г.)
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Според данните от Сателитните сметки в туризма за периода 2008 - 2010
г. разходите за крайно потребление на българите на услуги, свързани с туропе-
ратори и посредници, са нараснали почти 2 пъти (от 5,19 млн. лв. до 10,34 млн.
лв.).16 Но въпреки тази положителна промяна, ръстът през последната година е
13%, в сравнение с 2009 г., когато увеличението спрямо 2008 г. е 76%. Пазарът
е повлиян от спад в изходящия и вътрешния туризъм, дължащ се на икономи-
ческата криза и ниската покупателна възможност на българите, които ограни-
чават разходите за пътувания до основни компоненти: транспорт, настаняване,
хранене. Избират евтини и лесно достъпни (с личен автомобил), предимно съсед-
ни дестинации. Ограниченото търсене на луксозни пътувания, круизи и екзо-
тични дестинации също намалява. За 2012 г. пътуванията на българите за Тур-
ция и Гърция се понижават съответно с 11% и 21%.

Услуги на ПА за организиране на пътувания и ваканции използват прибли-
зително 3% от пътуващите в страната българи, докато този дял при пътуващи-
те зад граница е почти 34%.17 Основни информационни източници за български-
те туристи при вземането на окончателно решение за пътуване са предишен
опит (55%), препоръки (42%) и интернет сайтове (9%). Като цяло, при планира-
не на почивката и организиране на пътуване липсва утвърдена практика за
използване на услуги на туроператори и турагенти.

В публикувано изследване на ISC18 по метода „таен клиент” дейността на
ПА в България е оценена в три основни направления: технология на обслужване
при продажба на туристически услуги; знания и компетентност на персонала;
усилия за изграждане на дълготрайни взаимоотношения с клиентите. По-важ-
ните констатации и изводи от изследването,19 които кореспондират пряко с
действителното състояние на лоялността на българите към агенциите са: липса
на достатъчно рекламни материали за туристическите продукти и услуги; не-
добро представяне на туристически оферти, в т.ч. и тези „в последната мину-
та”; нисък резултат по показателя „обслужване на потребителите”; липса на
достатъчно добри „продуктови познания”, търговски умения и способности за
представяне на туристическите оферти; неправилно и неточно определяне на
изискванията и потребностите на клиентите и представяне на непълна инфор-
мация за продуктите; ограничен интерес за водене на разговор с клиента и пре-
1 6 http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=8. (30.03.2013)
1 7 Публикация „Туризъм 2009” – репрезентативно статистическо изследване на туристическите

пътувания и разходите за туризъм на българите. http://site.nsi.bg/publications/Tourism2009.
(20.01.2013).

1 8 ISC - International Service Check е компания с над 10 г. опит в анализа на качеството на обслужва-
не. Извършва проверки чрез приложение на програмата „Таен клиент”.
http://www.internationalservicecheck.com/bg.
За реализиране на целите на цитираното изследване са проверени офиси на избрани пътнически
агенции в Полша, Румъния, Чехия, Словакия, Унгария и България. У нас са извършени 26
проверки в 7 агенции: Astral Holidays, Бохемия, Компас, Олимтур, ON Travel, Posoka.com, Usit
Colours.

1 9 Андреева, Ек. Тайни клиенти отредиха на България предпоследно място.
http://www.horemag.bg/show.php?storyid=98399. (28.11.2010).
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пращането му към информация, обявена в интернет страницата на агенцията;
необсъждане и липса на разяснения относно застрахователни условия, начини и
срокове на плащане на услугите; непризнаване на липсата на осведоменост и
данни за актуални оферти (около 45% от българските турагенти отправят пред-
ложение към клиента за по-късно свързване с него); опити за въздействие върху
избора на клиента чрез налагане на лични предпочитания на посредника към
определени оферти и дестинации.

Посочените изводи определят комплексното отношение на потребите-
лите към ПА, което е по-скоро негативно и с ниска степен на ангажираност
към предлаганите еднородни туристически продукти. Възприемането им от
потребителя е с ниска степен на значимост и е резултат от: не особено обектив-
ни и разнообразни познания за потребностите, желанията и очакванията на кли-
ента; липсата на силни убеждения и аргументи за ползите и ефектите от по-
треблението на туристическите услуги; недостатъчно желание за реализиране
намеренията на потребителя като се стимулира и улесни решението му за по-
купка; недобро представяне на специфични свойства и характеристики на тури-
стическите продукти.

Лоялността към марката на туристическите продукти се определя от
високата ценова чувствителност на потребителите и нетрайните им взаимоот-
ношения с ПА, което противодейства на опитите за налагане на специфични
конкурентни предимства. Възприеманата диференциация на туристическите
услуги и продукти е ограничена. Доверието към агенциите е ниско и се форми-
ра от липсата на постоянен опит с марката на туристическия продукт, което
създава нетрайни (нелоялни) взаимоотношения с посредници и туроператори. В
съответствие с отношението на потребителите, усилията за създаване на лоял-
ност са неефективни.

Намаляването на броя на ПА и обявяването в несъстоятелност на два от
големите туроператори в България (Алма тур и Он травел) е признак за натиск
на факторите от макросредата и негативно въздействие на промените в пове-
дението на потребителите, насочени към: отказ от посреднически услуги;
несигурност относно полезността и степента им на значимост; прекъсване на
взаимоотношенията и смяна на агенцията (липса на лоялност); нарастващо из-
ползване на услуги на онлайн продавачи; директни покупки на самостоятелни
туристически услуги по Интернет и др.

Проучване на склонността на българите към онлайн покупки на услуги на
ПА20 показа, че близо 42% от анкетираните потребители не се информират от
интернет страница на конкретен туроператор, а се доверяват и предпочитат

2 0 За целите на дисертационен труд, Казанджиева, В., Влияние на електронната търговия върху
посредническата дейност на ПА в Р България. Катедра ИОТ при ИУ – Варна, октомври, 2011,
непубликуван. В периода 15.07.2010 - 20.02.2011 са изследвани 2 целеви съвкупности: анкетно
проучване за оценка на въздействията на електронната търговия върху дейността в 178 ПА;
анкетно проучване за нагласата на 257 потребители да използват Интернет при подготовка на
пътуване. Осъществени 8 дълбочинни интервюта с мениджъри на ПА.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
8 8

специализирани сайтове за пътувания на виртуални посредници, първични дос-
тавчици на основни туристически услуги и резервационни системи. Резултатът
означава несигурност, липса на достатъчна убеденост, подценяване и неефек-
тивно използване на възможностите на съвременната дистрибуция. Над поло-
вината от анкетираните потребители (52%) не проявяват склонност да резерви-
рат туристически услуги през интернет страниците на агенциите. Сравнително
високият резултат се обяснява от една страна, с ограничените възможности за
резервации и плащания от уеб страниците на ПА, а от друга, с обективно съще-
ствуващата потребност от традиционните консултантски услуги и експертни
съвети на посредниците. Удовлетворяването на тази потребност е благоприят-
на възможност за създаване и поддържане на доверие и потребителска лоял-
ност.

Интернет страниците на ПА в България са с преобладаващо ниска функ-
ционалност и не удовлетворяват изискванията на анкетираните потребители по
отношение на: актуалност и подробност на информацията; сигурност и гаранции
на резервации и плащания. Високият дял на потребители, отхвърлящи посоче-
ните основни качествени характеристики, показва ниска степен на привлека-
телност и значимост на онлайн услугите на агенциите. Комуникацията с тура-
гентите е със занижена степен на полезност, не е достатъчно интересна и ин-
формативна за клиента. С ограничено използване са иновативните приложения
за добавяне на полезност във виртуалната верига на стойността и за динамич-
но взаимодействие с потребителите.

4. Възможности за повишаване лоялността
на потребителите към пътническата агенция

По-важните насоки за създаване и поддържане на лоялността на по-
требителите към услугите на ПА в България определяме по отношение на:

 повишаване качеството на обслужване и степента на удовлетво-
реност от потреблението на туристически продукти – провокиране и
задържане на интереса на клиентите чрез правилно идентифициране на
техните потребности, желания и очаквания относно степента на полез-
ност на туристическите услуги; при взаимоотношенията с агенцията кли-
ентът оценява особено високо сигурността - спазването на обещанията,
и отговорността - желанието за съдействие и помощ при обслужване и
потребление;

 продуктова и ценова диференциация, специализация в перспектив-
ни маркетингови сегменти и формиране на устойчиви конкурентни пре-
димства в дългосрочен аспект чрез предлагане на качествени туристи-
чески услуги;

 разработване и развитие на ефективни програми за лоялност, които
включват три основни елемента: персонализиран подход и специално от-
ношение при обслужване на всеки клиент; механизми за задържане на
потребителя и стимулиране на потреблението му; съдействие за създа-
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ване и развитие на „общност” от потребители.21 Необходими и полезни
са технологичните решения за достъп до системи за управление на
връзките с клиенти (CRM),22 които улесняват прехода от обикновено
приемане на заявки и резервации за туристически услуги до проактивен
и директен маркетинг;

 реализиране на стратегия за онлайн бизнес и поддържане на дългос-
рочни взаимоотношения с клиентите – събиране, натрупване и разпрос-
транение на разнообразна маркетингова информация; предоставяне на
онлайн възможности за индивидуално създаване на туристически про-
дукти от потребители; интегриране в единна технология на основни и
допълнителни елементи за персонализирано обслужване;

 изпращане на специализирани съобщения с помощта на мобилни уст-
ройства – мобилната търговия (mCommerce)23 е благоприятна възмож-
ност за продажби в „последната минута”, за реализация на туристичес-
ки услуги в местата за престой и посещение, за предлагане на специал-
ни оферти и допълнителни услуги;

 автоматизиране на видими и невидими за клиента технологични
операции за постигне на висока ефективност и производителност – чрез
технологиите и посредничеството на Интернет, всяка агенция е в състо-
яние бързо и лесно да използва виртуална база данни за потребители, да
изпрати информация за нови промоции и продукти, да информира за ак-
туални до определена дата ваканционни предложения;

 създаване на ефективен процес за управление на рекламации24 в дей-
ността на ПА, като ключов фактор за изграждане и запазване лоялнос-
тта на потребителите, връщане на доверието и коригиране на негатив-
ното отношение към конкретни туристически продукти;

 утвърждаване на значими конкурентни предимства чрез повишаване на
компетенциите и уменията на персонала – по отношение съдържа-
нието на туристическите оферти и разкриване свойствата на туристи-
ческите услуги; подобряване на търговските умения; работата с новите
технологии и съвременните резервационни системи.

Заключение

Начинът и технологията на обслужване, както и отношението на класи-
ческите ПА към техните потребители нямат аналог във виртуалното простран-
ство. Предлагането на качествено обслужване, индивидуален подход в процеса
2 1 Morais, D., D. Kerstetter, C. Yarnal. The Love Triangle: Loyal Relationship Among Providers,

Customers and Their Friends. Journal of Travel Research, 44, May, 2006, р. 379-86.
http://wenku.baidu.com/view/eb5cafd9a58da0116c174973.html. (25.03.2013).

2 2 Alford, Ph. eCRM in the travel industry. Travel &Tourism Analyst, №1, 2001, p. 57-76.
2 3 Buhalis, D., М. Licata. The future of eTourism intermediaries. Tourism Management, Vol. 23, № 3,

2008, p. 214.
2 4 Маринов, С. Управление на рекламациите в туризма. Сп. Hotels & Restaurants Magazine, бр. 3,

Год. II, март, 2004, с. 22 - 23.
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на покупко-продажба на услуги, подкрепен с технологичните удобства на е-
бизнес повишават удовлетвореността и степента на привързаност на клиентите
към определени посредници. Добавянето на високо ниво на продуктова дифе-
ренциация гарантира лоялни потребители, склонни да споделят положителното
си впечатление от услугите на ПА и да повишат доходността й в стратегически
аспект.

При ориентиран към клиента подход на обслужване съществува постоян-
но взаимодействие между посредника и потребителя, основано на взаимна из-
года и балансирани взаимоотношения. Изграждането на лоялност и доверие
към туроператорите и посредниците е комбинация от предлагане на качествени
туристически услуги, приложение на гъвкава технология на обслужване, ефек-
тивни маркетингови действия и вътрешнофирмени политики на взаимодействие
с клиентите. Синергията от използването на тези инструменти повишава лоял-
ността към марката на туристическия продукт, формира положително отноше-
ние и ангажираност на потребителя към агенцията.
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Abstracts

The subject of study in the article are the possibilities for raising the loyalty of customers
to the tourist services offered by travel agencies (TA). The object of study is the behaviour of
Bulgarians as customers of these enterprises and their propensity to maintain long-lasting
relations with them. The main objective of the article is to analyze and assess the attitude and
commitment of customers to the services of travel agencies in Bulgaria. There is defined the
loyalty of the customer to the activity of the agent. There are identified the special features of
tourist loyalty to tour operators. There is assessed the loyalty of Bulgarians as consumers of
agency services. There are identified the possibilities for maintaining strategic interrelations
with customers, increasing their loyalty towards agencies.

Keywords: loyalty, Bulgarian consumers, attitude, travel agencies.

ЛОЯЛЬНОСТЬ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  К УСЛУГАМ
ТРАНСПОРТНЫХ  АГЕНТСТВ  В  БОЛГАРИИ

Гл.  асс.  д-р  Велина  Казанджиева

Резюме

Предметом исследования в статье являются возможности повышения лояльности
потребителей к туристическим услугам, предлагаемым транспортными агентствами (ПА).
Объектом изучения является поведение болгар как клиентов этих предприятий и их склон-
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ность поддерживать прочные взаимоотношения с ними. Основная цель статьи – проана-
лизировать и оценить отношение и обязательства клиентов к услугам транспортных агентств
в Болгарии. Определена лояльность потребителя к деятельности посредника. Определены
особенности туристической лояльности к туроператорам. Оценивается лояльность бол-
гар как потребителей посреднических услуг. Определены возможности поддержания стра-
тегических взаимоотношений с клиентами, повышающих их лояльность к агентствам.

Ключевые слова: лояльность, болгарские потребители, отношение, транспорт-
ные агентства.


