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Новини от Национален борд по туризъм

Конференция  ДИГИТАЛНАТА  ТРАНСФОРМАЦИЯ  В 
ТУРИЗМА

Събитието ще се проведе на 1 ноември 2018 г. в х-л ИнтерКонтинентал, София, 
и със съдействието на Министерството на туризма.

Конференцията  включва два панела на теми:  „Дигитални и облачни услуги  в 
туризма.  Новата  бизнес  средата.  Информационната  система  ЕСТИ“,  както  и 
„Интелигентни решения и хотелски иновации“.

Вж. актуална програма
РЕГИСТРАЦИЯ за участие в събитието може да направите ТУК.

http://tourismboard.bg/?event=konferentsiya-digitalnata-transformatsiya-v-turizma
https://reg.eventdesignbg.com/nbt/


ГОДИШНИ  НАГРАДИ  НА  НАЦИОНАЛЕН  БОРД  ПО 
ТУРИЗЪМ 2018

На 1 ноември 2018 г.  в х-л  ИнтерКонтинентал,  София, Национален борд по 
туризъм връчва своите първи годишни награди „РОЗАТА“ в 15 категории.

Вж. категории

Регионални новини от България

Приходите от международен туризъм у нас нарастват със 7,2% за 
периода януари-август 2018 г

За  периода  януари-август  2018  г.  приходите  от  международен  туризъм  в 
България  възлизат  на  над  2,8  млрд.  евро,  като  ръстът  спрямо  същия  интервал  на 
миналата година е 7,2%, сочи последната информация на БНБ.

Повече информация

43%  ръст  на  китайските  туристи  у  нас  отчитат  от 
Министерството на туризма

От министерството на туризма отчитат ръст от 43% на броя на китайски туристи 
у нас.  До края на годината ще бъде открит български туристически информационен 
център в Пекин.

Повече информация

Как да привлечем повече китайски туристи в България

Най-важната задача на Българо-китайската камара за индустриално развитие е 
да  популяризира  България  в  Китай,  обясни  Елица  Стоилова,  директор  на  отдел 
"Туризъм"  в  Българо-китайската  камара  за  индустриално  развитие,  в  предаването 
"Бизнес старт" по Bloomberg TV България на 22 октомври 2018 г.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/kak-da-privlechem-poveche-kitajski-turisti-v-balgariya/
http://tourismboard.bg/news/43-rast-na-kitajskite-turisti-u-nas-otchitat-ot-ministerstvoto-na-turizma/
http://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-mezhdunaroden-turizam-u-nas-narastvat-sas-7-2-za-perioda-yanuari-avgust-2018-g/
http://tourismboard.bg/?event=godishni-nagradi-na-natsionalen-bord-po-turizam-2018


Международни новини от България и света

България  изпреварва  Холандия,  Ирландия,  Дания,  Чехия, 
Белгия по брой нощувки в хотели от чужденци за периода юни-юли 
2018 г.

България изпреварва по брой нощувки в хотелите и сходни места за настаняване, 
реализирани  от  чужденци  Холандия,  Ирландия,  Чехия,  Унгария,  Полша,  Словакия, 
Белгия, Финландия, Дания, Люксембург и много други дестинации за периода юни-юли 
2018 г.

В двата летни месеца повече от 7,407 млн. са нощувките в хотели от чужденци у 
нас,  докато  в  Холандия  са  5,4  млн.,  Ирландия-  2,9  млн.,  в  Чехия  и  Унгария  те  са 
съответно 4,5 млн. и 2,6 млн.

Повече информация

Министър  Ангелкова  проведе  работна  среща  с  членовете  на 
Германо-българската индустриално-търговска камара

Германия е ключов партньор на българския туризъм 
и Министерството на туризма  активно насърчава мерките 
за  привличане  на  повече  посетители  от  Федералната 
република.  Германия  е  трета  в  топ  10  на  целевите  ни 
входящи  пазари  през  тази  година  с  над  640  хил. 
посещения  за  периода  януари-август.  Това  заяви 

министърът на туризма Николина Ангелкова на работна среща с членове и партньори 
на Германо-българската индустриално-търговска камара на 25 октомври 2018 г.

Домакин  на  работната  среща  бе  главният  управител  на  Германо-българската 
индустриално–търговска  камара  д-р  Митко  Василев,  в  разговора  участваха  Торстен 
Гайслер, ръководител на фондация „Конрад Аденауер“ за България, Хубертус Клинк, 
ръководител  на  Икономическия  отдел  в  посолството  на  Германия  у  нас,  както  и 
представители на водещи германски фирми, работещи в България.

Повече информация

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-rabotna-sreshta-s-chlenovete-na-germano-balgarskata-industrialno-targovska-kamara/
http://tourismboard.bg/news/balgariya-izprevarva-holandiya-irlandiya-daniya-chehiya-belgiya-po-broj-noshtuvki-v-hoteli-ot-chuzhdentsi-za-perioda-yuni-yuli-2018-g/

