
ПРОЕКТ BGO51PO001-7.0.01-0034
Интегрирана услуга за предприемачи в България

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз

FORMACIÓN EMPRENDEDORES/ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN 
SECTORES EMERGENTES  

RELACIONADOS CON TURISMO 

VALENCIA, 11 DE ABRIL 2013

Graciela Olivert
Sergi Machí

Gema March

Грасиела

Оливерт

Сержи Мачи 
Хема Марч

БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВИ 
СЕКТОРИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА 

ВАЛЕНСИЯ, 11 Април, 2013 г.

Грасиела Оливерт

Сержи Мачи 
Хема Марч



FORMACIÓN EMPRENDEDORES

Valenciana y la Ribera:

política turística

turismo

El estudio previo :

Actividad turística en al Comunidad 
Valenciana y la Ribera:

1.- Oferta y  demanda turística 
2.- El  producto turístico
3.- Ejes y líneas estratégicas en la 

política turística
4.- Magnitudes económicas del 

turismo
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Предварителен анализ:

Туристическата дейност в 
Автономна област Валенсия и Ла Рибера:

1.- Търсене и предлагане в сферата 
на туризма 

2.- Туристическият продукт
3.- Оси и стратегически линии на 

политиката в сферата на туризма
4.- Икономически величини на 

туризма 
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OFERTA Y DEMANDA 

Oferta:
_ Alojamiento
_ Restauración 
_ Servicios turísticos ( transportes, 
intermediación, receptivo..)   

Demanda: 
_ Turista español versus turista extranjero:

De donde viene?
Que hacen durante sus vacaciones?
Cuando vienen? y porque motivo?
En que se gastan el dinero?
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Предлагане и търсене 

Предлагане:
_ Настаняване 
_ Заведения за хранене 
_ Туристически услуги (транспорт, 
посредничество, приемащи агенции...)   

Търсене: 
_ Испански турист versus чуждестранен 
турист:

От къде идват?
Какво правят по време на

почивката си?
Кога идват и по каква причина?
За какво изразходват парите си?
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PRODUCTO TURÍSTICO: 
4 grandes marcas turísticas en nuestra  Comunidad:

1. Costa Blanca 

2. Benidorm 

3. Valencia Terra i Mar 

4. Castellón 
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ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ: 
4 големи туристически марки в нашата 
Автономна област:

1. Коста Бланка (Costa Blanca)

2. Бенидорм (Benidorm)

3. Валенсия Земя и Море (Valencia Terra i Mar)

4. Кастейон (Castellón)
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PRODUCTO TURÍSTICO: 

Características principales: 
�Sol y playa 
�Diversidad de productos: deportivo, salud, cultural, 
interior,…,
�Eventos
�Ventajas:  calidad de la oferta, fiestas  y tradiciones, 
gastronomía,    monumentos,  cultura, 
infraestructuras, clima…
�DAFO diferentes productos turísticos: Sol y playa e 
interior.
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Туристически продукт: 

Основни характеристики: 
�Слънце и море
�Разнообразие от продукти: спорт, здраве, 
култура, вътрешността, ...
�Събития 
�Предимства:  качество на предлагането, 
празници и традиции, храна, паметници, култура, 
инфраструктура, климат…
�SWOT анализ на различни туристически продукти: 
Слънце и плаж и вътрешността.



Ejes y líneas estratégicas en la política 
turística
Políticas del país en turismo y tendencias :

Subvenciones y planes estratégicos 

Desde el gobierno apoya a:
CalidadCalidad

Profesionalismo

Modernización

Diversificación

Diferenciación

Innovación

Promoción

Cooperación publico-privada

Planificación

Sostenibilidad
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ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Оси и стратегически линии на 
политиката в сферата на туризма 
Държавни политики и тенденции в 
сферата на туризма :

Субсидии и стратегически планове

От страна на правителството се подкрепят:
КачествотоКачеството

Професионализма

Модернизацията

Диверсифицирането

Диференцирането

Иновациите

Промотирането

Публично-частното партньорство 

Планиране 

Устойчивост
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MAGNITUDES ECONÓMICAS

1. El 13,0 % del PIB de la C. Valenciana y 11% en 
España 

2. La inversión de las empresas de la rama turística 
representan el 6,5% del total (2.139 millones de 
euros). 

3. Supone el 5,2% del gasto corriente de les adm. 
públicas de la C. Valenciana (983 millones de euros). 

4. Genera el 12,8% de la ocupación total.

5. Representa el 12,4% del total de la recaudación 
tributaria 
(2.291 millones €)
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ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

1. 13,0 % от БВП на Автономна област Валенсия и 
11% на този на Испания 

2. Инвестицията на фирмите в сектор туризъм 
представлява 6,5% от общата сума (2.139 милиона 
евро). 

3. Представлява 5,2% от текущите разходи на 
публичната администрация на Автономна област 
Валенсия (983 милиона евро). 

4. Създава 12,8% от всички работни места.

5. Съставлява 12,4% от общите данъчни приходи
(2.291 милиона €)
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NUEVAS IDEAS DE 
NEGOCIO EN 

TURISMO

Empresa de 
Turismo Activo

Guía Comarcal

Animador Turístico

Restauración km. 0

Promotor de alojamiento 
especializado en 

agroturismo

Gestor de desarrollo 
de actividades en  

agroturismo

Agente de viajes receptivo
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ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Нови идеи за 
бизнес в сферата 

на туризма 

Фирма за активен 
туризъм 

Регионален 
екскурзовод

Туристически 
аниматор 

Ресторантьорство  
“нулев километър”

Настаняване, 
специализирано в 

агротуризъм 

Мениджър развитие 
на дейности в сферата 

на агротуризма 

Приемащ (incoming) 
туристически агент
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Animador turístico

1. Descripción: objetivo y funciones

2. Mercado de trabajo y localización

3. Competencias básicas para el desarrollo 

de la actividad

4. Actividades o servicios a realizar

5. Competencia

6. Clientes

7. Algunas ideas del Plan Económico y 

Financiero
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Туристически аниматор

1. Описание: цели и функции 

2. Пазар на труда и местоположение 

3. Основни познания , необходими за 

развиването на дейността 

4. Дейности и услуги, които трябва да 

извършва

5. Образование

6. Клиенти

7. Някои идеи относно финасово-

икономическия план 
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Animador turístico: descripción

¿Cuales son los objetivos de un animador turístico?

Entrenamiento, fidelización y consecución de 

los objetivos de la empresa.

¿Qué funciones presenta? 

Gestionar los departamentos de animación 

turística.

¿Cómo?

Diseñando, promocionando, evaluando, 

organizando, desarrollando, dinamizando, 

satisfaciendo sus expectativas, cumpliendo los 

objetivos de la entidad.
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Туристически аниматор: описание

Какви са целите на един туристически аниматор ? 

Обучение, създаване на лоялни клиенти и 

постигане на фирмените цели. 

Какви функции извършва? 

Управление на отделите за туристическа 

анимация.

По какъв начин? 

Като измисля, промотира, оценява, 

организира, развива, насърчава, удовлетворява 

очакванията, постига целите на фирмата. 
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Animador turístico: mercado de trabajo localización

1. Carencia de 
profesionales de la 

comarca

MERCADO DE 
TRABAJO
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Туристически аниматор: пазар на труда, 

местоположение 

Пазар на труда
1. Липсата на 

професионалисти в 
региона
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Animador turístico: 

competencias básicas

Formación académica:

1. Grado en turismo (6.000 – 7.200 
horas)

2. Ciclos formativos:

- Grado Superior en 
Animación Turística (1.400 h.)

- Grado Superior en 
Guía, Información y Asistencias Turísticas (2.000) 

- Grado Superior en 
Información y Comercialización Turísticas (2.000)
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Туристически аниматор: 

основни познания

Образование:

1. Образователна степен в сферата 
на туризма (6.000 – 7.200 часа)

2. Професионална подготовка:

- Професионално 
обучение по Туристическа анимация (1.400 
часа)

- Професионално 
обучение по Екскурзоводство, туристическа 
информация и обслужване (2.000 часа) 

- Професионално 
обучение по Туристическа информация и 
продажби (2.000 часа)
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Animación turística: actividades o servicios a realizar
Servicio principal:

Mediante el cual entretiene i fideliza a los visitantes y turistas de la 
comarca de la Ribera Alta del Xúquer.

- Actividades lúdicas y  físico-recreativas
- Actividades culturales
- Veladas y espectáculos

Entonces:
- Animación de rutas turísticas / culturales
- Animación en ferias
- Animación  y entretenimiento para colegios, asociaciones, 

empresas, etc. 
- Programas socioculturales de escuelas de verano.
- Compañías de verano, Navidades, etc. para a administraciones  

públicas
- Programas socioculturales  
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Туристическа анимация: предлагани дейности и услуги
Основна услуга :

Посредством която забавлява  и създава лоялни посетители и 
туристи в региона на Рибера Алта дел Ксюкер. 

- Развлечения и физически и креативни дейности 
- Културни дейности 
- Тематични вечери и развлечения

Следователно:
- Анимация на туристически/ културни маршрути 
- Анимация на панаири 
- Анимация и развлечения за училища, асоциации, фирми и 

др. 
- Социо-културни програми за летни училища 
- Летни кампании, коледни кампании, и т.н. за публичната 

администрация 
- Социо-културни програми 
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Animación turística: actividades o servicios a Animación turística: actividades o servicios a 
realizar

Ámbito autonómico � numerosos 
autónomos  y empresas de servicios 
turísticos.

A nivel comarcal:

- Aula d’esplai

- Ribercultur5

- Otros autònomos
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Туристическа анимация: предлагани Туристическа анимация: предлагани 
дейности или услуги

Икономическа сфера � голям брой 
еднолични търговци и фирми, 
предлагащи туристически услуги 

На регионално ниво:

- Стая за отдих (Aula d’esplai)

- Риберкултур5 (Ribercultur5)

- Други еднолични търговци
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Clientes:

- Administraciones públicas que organizan escuelas de 
verano

- Departamento de turismo de las administraciones 
publicas

- Departamento de cultura de las administraciones 
publicas

- Escuelas

- Asociaciones

- Sector privado

- Alojamientos turísticos
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Туристическа анимация: предлагани дейности и услуги

Клиенти:

- Органите на държавната администрация, които 
организират летни училища 

- Отдел туризъм на органите на държавната 
администрация 

- Отдел култура на органите на държавната 
администрация 

- Училища

- Асоциации 

- Частния сектор 

- Места за настаняване на туристи
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Animación turística: Mercado de trabajo 

Clientes finales:

- Público infantil

- Niños

- Adultos

- Tercera edad
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ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Туристическа анимация: Пазар на труда 

Крайни потребители :

- Детска аудитория 

- Деца 

- Възрастни 

- Трета възраст 
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FORMACIÓN EMPRENDEDORES

Animación turística: Plan económico financiero

Inversión inicial
2.300

Creación de un portal web 
Ordenador e impresora. 

Gastos anuales fijos 31.307 Personal, alquiler local, suministros, comunicación, 
seguros, publicidad y promoción, material de oficina, 
servicios externos (asesoría fiscal), desplazamientos, 
gastos financieros .

Gastos anuales variables 12.000 Consumos de explotación: contratación de servicios 
o personal externo, seguros. 

Total gastos anuales 43.307

Ingresos anuales 71.000

Beneficio anual 27.693 30%

ПРОЕКТ BGO51PO001-7.0.01-0034
Интегрирана услуга за предприемачи в България

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
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Туристическа анимация: Финансово-икономически план 

Първоначална инвестиция 
2.300

Създаване на web страница
Компютър и принтер 

Фиксирани годишни разходи 31.307 Служители, наем на помещение, доставки, 
комуникации, застраховки, реклама и промотиране, 
офис консумативи, външни услуги, транспорт, 
финансови разходи.

Променливи годишни разходи 12.000 Текущо потребление: наемане на външни услуги или 
персонал, застраховки. 

Общо годишни разходи 43.307

Годишни приходи 71.000

Годишна печалба 27.693 30%
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Promotor de alojamiento especializado en agroturismoPromotor de alojamiento especializado en agroturismo

1. Descripción: objetivo y funciones

2. Mercado de trabajo y localización

3. Competencias básicas para el desarrollo de la 

actividad

4. Actividades o servicios a realizar

5. Competencia

6. Clientes

7. Algunas ideas del Plan Económico y Financiero
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Настаняване, специлизирано в сферата на агротуризмаНастаняване, специлизирано в сферата на агротуризма

1. Описание: цели и дейности 

2. Пазар на труда и местоположение 

3. Основни познания за развиване на 

дейността 

4. Предлагани дейности или услуги 

5. Образование

6. Клиенти 

7. Идеи за финансово-икономическия план 



Promotor de alojamiento especializado en agroturismoPromotor de alojamiento especializado en agroturismo

¿Cuales son los objetivos?

1. Desarrollar su actividad a largo plazo

2. Ofrecer un servicio de alojamiento de calidad

3. Conseguir una idealización de los clientes

4. Aportar valor añadido al cliente
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Настаняване, специлизирано в сферата на агротуризмаНастаняване, специлизирано в сферата на агротуризма

Какви са целите?

1.Да развива дейността в дългосрочен план 

2.Да предлага качествена услуга за настаняване на туристи 

3.Създаване на лоялни клиенти 

4. Да предлага добавена стойност на клиентите 



Promotor de alojamiento especializado en agroturismo

¿Qué funciones presenta?

�

�

� Cumplir las normativas de higiene de seguridad, así como 

�

�

�

Promotor de alojamiento especializado en agroturismo

¿Qué funciones presenta?

� Gestionar y comercializar alojamientos

� Aportar valor añadido a los clientes

� Cumplir las normativas de higiene de seguridad, así como 

las medioambientales.

¿Cómo?

� Utilizando idiomas extranjeros ( ingles y otros)

� Satisfacer las expectativas del cliente

� Hacer sentir a los clientes atendidos en todo momento

¡

Formación emprendedores
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Настаняване, специлизирано в сферата на агротуризма

¡

Настаняване, специлизирано в сферата на агротуризма

Какви дейности се извършват?

� Управление и предлагане на туристическо настаняване

� Предлагане на добавена стойност на клиентите 

� Да отговаря на стандартите за хигиена и безопасност, 

както и за опазване на околната среда

По какъв начин?

� Посредством използването на чужди езици (английски 

и други)

� Задоволяване на очакванията на клиентите

� Като направят така, че клиентите да се чувстват 

обгрижвани във всеки един момент

¡



Promotor de alojamiento especializado en agroturismoPromotor de alojamiento especializado en agroturismo

Mercado de trabajo - Localización

Carencia de 
instalaciones en la 

comarca 

Interior

Mercado 
de 

trabajo

costa
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Настаняване, специлизирано в сферата на агротуризмаНастаняване, специлизирано в сферата на агротуризма

Пазар на труда – Местоположение 

Липса на места за 
настаняване в 

региона 

Вътрешност

Пазар 
на 

труда

Крайбрежие
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FORMACIÓN EMPRENDEDORES

Formación académica

�

�

�

�

Promotor de alojamiento especializado en agroturismo

Competencias básicas 

Formación académica

� Grado superior en gestión de alojamientos turísticos (2,000h)

� Grado en turismo (6,000 – 7,200h)

� Acreditaciones :No se requiere

� Experiencia: No se requiere 
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Настаняване, специлизирано в сферата на агротуризма

Образователна степен “Управление на места за настаняване 

Настаняване, специлизирано в сферата на агротуризма

Основни умения

Образование

� Образователна степен “Управление на места за настаняване 

на туристи” (2,000 часа)

� Образователна степ “Туризъм” (6,000 – 7,200 часа)

� Акредитиране: Не се изисква 

� Опит: Няма изисквания 



FORMACIÓN EMPRENDEDORES

Promotor de alojamiento especializado en agroturismo

Servicio principal:
Además y de manera paralela podría diversificar su actividad 
principal hacia otros servicios dada la especialización del 
emprendedor:

o
o
o

Promotor de alojamiento especializado en agroturismo
Actividades o servicios a realizar

Servicio principal:
Además y de manera paralela podría diversificar su actividad 
principal hacia otros servicios dada la especialización del 
emprendedor:

o Servicio de alojamiento
o Visitas a las explotaciones
o Participación activa cultural
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Настаняване, специализирано в сферата на агротуризмаНастаняване, специализирано в сферата на агротуризма
Предлагани дейности или услуги

Основни услуги:
Основната дейност би могло да се диверсифицира, като 
успоредно с нея се включат и други услуги в зависимост от 
специализацията на предприемача:

oУслуги по настаняване 
oПосещения на селскостопанските площи 
oАктивни културни дейности 



Promotor de alojamiento especializado en 

agroturismo

Ámbito autonómico � existen 
algunos emprendedores en 
Castellón especialmente

A nivel comarcal:  
• Huerto de Yvancos (Manuel)
• Casa Milagros Polinyà del 

Xúquer
• http://www.hotelruralvalencia.e

s/index2.html
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Настаняване, специализирано в сферата на 

агротуризма

На ниво Автономна област �
съществуват някои 
предприемачи, по-специално 
в Кастейон 

На регионално ниво:  
• Градината на Иванкос 

(Huerto de Yvancos) (Manuel)
• Casa Milagros Polinyà del 

Xúquer
• http://www.hotelruralvalenci

a.es/index2.html



FORMACIÓN EMPRENDEDORES

Promotor de alojamiento especializado en agroturismo

Clientes

Procedencia:                                                                                                       Tipología de turismo:

• Valencia provincia                                                                                           Agroturismo
• Comunidad de Valencia                                                                                 Sol y Playa
• Madrid                                                                                                               Cultural
• Castilla La Mancha                                                                                           Ecoturismo 

Turismo Alternativo    

-

ПРОЕКТ BGO51PO001-7.0.01-0034
Интегрирана услуга за предприемачи в България

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз

FORMACIÓN EMPRENDEDORES/ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ



ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Настаняване, специализирано в сферата на агротуризмаНастаняване, специализирано в сферата на агротуризма

Клиенти

От къде идват:                                                                                                   Вид туризъм:

•Провинция Валенсия Агротуризъм
•Автономна област Валенсия                                                                  Слънце и плаж 
•Мадрид Културен 
•Кастиля ла Манча                                                                                        Екотуризъм 

Алтернативен туризъм

-



FORMACIÓN EMPRENDEDORES

Clientes finales:

� Familias
� Grupos de  jóvenes
� Grupos de adultos
� Parejas
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Крайни клиенти:

� Семейства
� Младежки групи 
� Групи от възрастни 
� Двойки 



Promotor de alojamiento especializado en agroturismo
Plan económico financiero 

Inversión inicial 149.850 Adquisición de una casa tradicioanl, rehabilitación,adecuación exterior,mobiliario,creación portal 
web, herramientas de mano,equipos informáticos, aplicaciones informáticas y promoción . 

Gastos anuales fijos 36.320 Personal, alquiler, suministros, comunicación, seguros, publicidad y promoción, material de oficina, 
servicios externos (asesoría fiscal), desplazamientos, gastos financieros .

Gastos anuales variables 10.000 Consumos de la explotación: Materias primas 

Total gastos anuales 53.100

Ingresos anuales 36.320 Ocupación por mes ( de un 10 % a un 100%)

Beneficio anual 16780 12%
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ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Настаняване, специализирано в сферата на агротуризма
Финансово икономически план 

Първоначална 
инвестиция

149.850 Закупуване на традиционна къща, ремонт, приспособяване на външната среда, мебели 
създаване на web страница, инструменти, компютри и софтуер, промотиране. 

Фиксирани годишни 
разходи 

36.320 Персонал, наем, доставки, комуникации, застраховки, реклама и промотиране, офис 
консумативи, външни услуги (данъчно консултиране), транспорт, финансови разходи. 

Променливи годишни 
разходи 

10.000 Текущо потребление: Суровини 

Общо годишни разходи 53.100

Годишни приходи 36.320 Заетост за месец ( от 10 % до 100%)

Годишна печалба 16780 12%
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MUCHAS 
GRACIAS 

POR
VUESTRA 

ATENCIÓN 
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БЛАГОДАРИМ 
ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!


