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ПРОГРАМА 
 

 

 

 

6 юни: Иновации, технологии и кадри в туризма  

 
 

12:00 – 17:00 

13:00 – 13:10  

 

Регистрация на делегатите 

Откриване 

13:15 – 14:00 

 

 

14:00 – 14:30  

14:30 – 15:15 

 

15:15 – 16:15 

 

16:15 – 17:15  

 

Иновации в туризма – кои компании, технологии и решения променят 

туристическия бизнес през последните години (и как да се възползваме от 

тях)? (панелна дискусия) 

Кафе пауза  

Управление на приходите – как да извлечем максимума от различните канали, 

платформи и възможности? (панелна дискусия) 

Как дигиталният маркетинг променя туристическата индустрия? Тенденции, 

възможности, примери от практиката. (панелна дискусия) 

Как да открием, привлечем, обучим и задържим успешните кадри в туризма? 

(панелна дискусия)  

 

19:30 – 23:00  Арт, Джаз & Вино: Откриващ коктейл на Форума в „Софийски арсенал - 

Музей на съвременното изкуство“  

 

 

 

7 юни: Хотелски инвестиционен форум  

 
 

08:00 – 09:00 

09:00 – 10:00     

 

Регистрация и кафе пауза за добре дошли 

Speed-networking – бързи срещи за контакти и размяна на визитки 

10:00 – 10:15 

10:15 – 11:15 

 

11:15 – 11:45     

Официално откриване на Hotel & Tourism Investment Forum 

Инвестициите в хотели у нас – атрактивни ли са все още и в какъв тип хотели 

да инвестираме? (панелна дискусия) 

Кафе пауза 
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11:45 – 12:10 

 

 

12:10 – 13:10 

 

13:10 – 13:35 

 

 

13:35 – 14:50 

14:50 – 15:50 

 

15:50 – 16:30 

16:30 – 17:15  

 

17:15 – 17:40 

 

 

17:40 – 17:45                        

 

 

Тайните на най-добрите хотели – връчване на сертификати и разговори със 

собствениците и управителите на най-високо оценяваните от потребителите 

хотели у нас. 

Архитектура и дизайн на хотела – как да предвидим вкуса на утрешния клиент 

днес? (панелна дискусия) 

Тайните на най-добрите хотели – връчване на сертификати и разговори със 

собствениците и управителите на най-високо оценяваните от потребителите 

хотели у нас. 

Обяд 

Договор за управление, франчайз или лизинг – кои стратегии работят най-

добре за собствениците на хотели? (панелна дискусия) 

Кафе пауза   

Имат ли място „зелените“ технологии при инвестициите в хотели и какъв е 

реалният ефект за хотелиерите от въвеждането им? 

Тайните на най-добрите хотели – връчване на сертификати и разговори със 

собствениците и управителите на най-високо оценяваните от потребителите 

хотели у нас. 

Закриване на Hotel & Tourism Investment Froum 

 

 

Note: Draft program, changes may occur.  

  

  

  


