
СОФИЯ
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 

"Проект „Изготвяне на идеен проект за комуникационна стратегия на София“ се 
изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017

от  фондация "Образователно сътрудничество""

Мненията и заключенията, изразени в анализа, не представляват официално 
становище на Столична община



 Единна комуникационна стратегия, която цели да подпомогне 
икономическото развитие на София и благосъстоянието на 
жителите, гостите и бизнеса на София. 

 Изграждане на ясно отличим глас на бранда София, който да се 
хареса и припознае от целевите групи.

 Конкуренцията на градовете в Европа става все по-голяма с цел 
привличане на гости, компании и жители. 

ЗАЩО Е НУЖНА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ
Комуникационна стратегия на София



 Първото председателство на България в Европейския съюз ще привлече 
вниманието на Европа и света не само към България, но и към София

 Очакваните в София близо 24 000 гости лидери на мнение и около 1500 
журналисти от региона, Европа и света, предоставят изключителна 
възможност за стартиране на дългосрочна комуникационна стратегия на 
София за изграждане на позитивен имидж

 Много източно-европейски градове се промотират като атрактивни 
дестинации за живеене, бизнес и пътешествия

ЗАЩО СЕГА?
Комуникационна стратегия на София



СТЪПКИТЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ
Комуникационна стратегия за София

ИЗМЕРВАНЕ и 
РЕЗУЛТАТИ

ТАКТИКИ и 
КАМПАНИИ 

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ

СТРАТЕГИЯАНАЛИЗ и ИЗВОДИ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИ 

ГРУПИ

Бележка
Комуникационната стратегия цели да позиционира София чрез нейните 
позитивни страни на характера, като природа, бизнес, култура, спорт, 
история, поплитика, управление. Стратегията цели да превърне София в 
предпочитано място за живеене, бизнес и пътуване. 

ВАЖНО

За разлика от големите и известни 
градове в Европа, които имат много 
забележителности и са доста 
известни, София трябва да се опита и 
преживее през собствените сетива за 
да бъде заобичана и оценена.



СОФИЯ – КАКВО УСЕЩАНЕ ИСКАМЕ ДА СЪЗДАДЕМ?
Комуникационна стратегия за София

СОФИЯ ДА БЪДЕ 
ПРЕДПОЧИТАН град за 
живеене, шопинг, 
хапване, културни 
събития, спорт, природа, 
музика, изкуство както и 
за уикенд почивка, 
удоволствия и 
интелектуални 
удоволствия. София 
обещава на всеки 
посетител да остави в 
сърцето му история, 
която си струва да бъде 
споделена. 



ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
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ЖИТЕЛИТЕ НА СОФИЯ

БЪЛГАРИ и ЧУЖДЕНЦИ

ГОСТИ НА СОФИЯ

ОТ СТРАНАТА

БИЗНЕСЪТ

БЪЛГАРСКИ

ЧУЖДИ КОМПАНИИ

ГОСТИ НА СОФИЯ

ЧУЖДЕНЦИ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИ 
ГРУПИ

Компании, посетители и жители: настоящи и потенциални, в национален и международен план

Комуникационна стратегия за София



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
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ИНСТИТУЦИИ

БЪЛГАРСКИ

ЧУЖДЕСТРАННИ 

НПО

БЪЛГАРСКИ

ЧУЖДЕСТРАННИ 

МЕДИИ 

БЪЛГАРСКИ

ЧУЖДЕСТРАННИ 

ХОРА, ФОРМИРАЩИ ОБЩЕСТВЕНО 

МНЕНИЕ 

(ИНФЛУЕНСЪРИ) 

БЪЛГАРСКИ

ЧУЖДЕСТРАННИ 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИ 
ГРУПИ

Комуникационна стратегия за София



ДЕФИНИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ СПEЦИАЛНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ?
Комуникационна стратегия за София

СОФИЯ ДА БЪДЕ top of 
mind град за живеене, 
шопинг, хапване, 
културни събития, спорт, 
природа, музика, 
изкуство както и за 
уикенд почивка, 
удоволствия и 
интелектуални 
удоволствия. София 
обещава на всеки 
посетител да остави в 
сърцето му история, 
която си струва да бъде 
споделена. 

ВЪПРОСИТЕ: 
Кои от посочените целеви групи са най-близко до София (ментално) в 
момента? Те ще бъдат ракетоносител на комуникациите на София.

Кои от целевите групи се нуждаят един от друг и могат да допринесат 
за позиционирането на София? (например тези, които работят в 
иновативните, стартъп и дигитални сектори имат нужда един от друг);
На тази база да откроим няколко специфични целеви групи, които да 
ни помогнат за позиционирането на София: 

1. Свързаните с Европейския съюз и структури 
2. Международни Бизнеси, чиито регионални или 

европейски офиси/централи са в София (VMWare, SAP, etc) 
3. Креативен сектор: дизайн, култура, контент, мода, музика, 

филми, млади предприемачи 
4. Сфера на знанието – учени, университети, научни институти 

(важно за позиционирането на София в посока иновации, 
наука, развитие. 



ЦЕЛИ 
Комуникационна стратегия за София
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ОСНОВНА ЦЕЛ 

Инвестицията в имиджа на София трябва да доведе до резултати 
като повишаване на приходите, повишаване броя посетители и 
гости, повишаване на инвестициите, присъствие на бранда в 
световни класации индекси, и т.н

ИНОВАТИВЕН ГРАД 

Брандът София да бъде лесно разпознаваем като място за тех и 

други таланти, иновации и технологии 

ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД 

Възприемането на София не само географски като град в Европа, но 

и като град с Европейски стандарти и качество

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС

Използване на Председателството на България в Европейския съюз 
като старт на дългосрочна стратегия за изграждане на позитивен 
образ на София.  Комуникирането на София, като столица на 
председателството на ЕС с цел изграждане на позитивен образ на 
столицата

СОФИЯ КАТО ДЕСТИНАЦИЯ 

По-добро познавване на София като дестинация за пътуване, бизнес 
и т.н както и предпочитането на София като такава спрямо други 
столици

ИМИДЖ 

Присъствие на София в световни имиджови класации на столиците в 
Европа и света  

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИ 
ГРУПИ



КАКВО СЕ ГОВОРИ ЗА СОФИЯ? (desktop research)

АНАЛИЗ и ИЗВОДИ



Близостта до 
планини (София -
град с планина)

ДРУГИ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОФИЯ
Комуникационна стратегия за София

Районът на Софийската
Света гора

Социалистическото
културно наследство



София или не присъства или присъства на последни 
места в различни класации свързани с брандинг и 
репутация на градовете по света. 
Препоръчително е да се направи списък с всички 
класации и да се осъществи контакт с тези, които ги 
правят с цел проучване и евентуално включване на 
София в класациите за идните години (вече присъстват 
съседни градове като Букурещ  и др.)

Пример: worlds-best-city-brands
http://resonanceco.com/reports/worlds-best-city-
brands/

КЛАСАЦИИТЕ И КЪДЕ Е  СОФИЯ
Комуникационна стратегия за София



ЧУЖДЕНЦИ ЗА СОФИЯ И БЪЛГАРИЯ
Комуникационна стратегия за София

ENGLISHMAN

Not everything has to be so 

meticulously maintained, 

though it also causes 

annoyances.

unfair Bulgarian practices, YES: 

Weather, crazy friends, culture 

of being outside, as opposed to 

meeting inside in my own 

country

love the nature, the freedom

and the Rakia

OPERATOR

YES: badass yogurt here

Sofia is the healthiest city I've ever 

been in my life. Great food

NO: There is a damn nothing in 

Sofia, don't go there".

pot holes or the state of the 

sidewalks

in Sofia there is a yoga center? 

They do meditate? Uhmmm...there 

must be something wrong in all the 

racism and hate for the East Europe 

I've been thought in Italy.

STUDENT

"Did you Bulgarian discovered 

tourism just yesterday? Because for 

a place which is advertised as there 

is nothing interesting, please don't 

come, there's a hella lot to see...”

huge number of lovely peoples, and 

found myself for the first time in my 

life labeling a population as "sweet” 

hen I took again a flight in February 

to come here just for lunch...food in 

Bulgaria is great, by the way.

DOCTOR PH

Uhmmm...food in Sofia is really 

good, the country is cheap

Also made a complete career 

switch in a great direction. Yes, 

it can be done!

I decided to visit a cheaper 

country and by surprise I was 

impressed by Sofia Bulgaria

PORTUGEESE

the first company that offered 

me a job was here in Sofia. It 

was difficult and I definitely 

thought "What the fuck have I 

done?" when I first arrived... but 

since then it has only given me 

reasons to smile and to be 

grateful for ending up here 



КАК СЕ КОМУНИКИРА СОФИЯ ДОСЕГА

АНАЛИЗ и ИЗВОДИ



Град София – собствени канали

Открити собствени канали:

https://www.sofia.bg/ - официален портал на столична община. Три основни категории „София“, „Кмет на 
София“, „Столичен общински съвет“.  Категория „София“ е предназначена за гости и туристи на столицата. 
Другите две категории предлагат разнообразна информация за дейността на институцията, новини, както и 
онлайн услуги, от които гражданите на София могат да се възползват след регистрация. Английска версия на 
сайта за момента няма.

http://www.visitsofia.bg/ - информативен сайт за туристи и гости на столицата. Онлайн пътеводител с полезна 
информация и събития.

http://www.sofiacouncil.bg/, https://council.sofia.bg/ - официален сайт на Столичен общински съвет. 
Актуалната информация относно дейността на Столичния общински съвет.

https://sofia2018.bg/ - официална страница на проекта „София Европейска столица на спорта 2018”

https://www.sofia.bg/
http://www.visitsofia.bg/
http://www.sofiacouncil.bg/
https://council.sofia.bg/
https://sofia2018.bg/


Град София – близки канали
• Открити свързани канали:

http://investsofia.com/ - сайт на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), 

част от общата администрация на Столичната община.  Страницата предлага информация и анализи 

необходими за ситуирането на бизнес в София – бизнес климат, човешки ресурси, инвестиционни 

стимули, географско и логистично позициониране.

http://www.sofia-da.eu/ - страница на Асоциация за развитиe на София ( Sofia – DA). Основната й цел е

подпомогането и насърчаването на постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, 

държавните институции и общинската администрация за изграждане на обществена среда, която 

съдейства за развитието на София като модерен европейски град, подпомага устойчивото развитие, 

предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители и насърчава връзката между 

образование, наука и бизнес.

http://sofiadisha.com/ - София Диша е мултижанров фестивал от градски тип и е част от Културния 

календар на София. От 2010 до 2014 работи в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион 

за Европейска столица на културата 2019. През 2017 фестивала ще се впише в активната културна 

програма по подготовката на започващато през 2018 г. председателство на Съвета на Европа в България.

http://investsofia.com/
http://www.sofia-da.eu/
http://sofiadisha.com/


Град София – близки канали

http://www.jessicasofia.com/ - JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е 
съвместна европейска инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (с 
подкрепата на Банката за развитие на Съвета на Европа) за подкрепа на устойчиви инвестиции в 
градските райони. Целта на JESSICA като финансов инструмент в България е да се създадат 
възможности за публичния и частния сектор за съвместни инвестиции в проекти за градско развитие 
и възстановяване на градски зони в седемте най-големи градове в България - София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. 

Http://biocitysofia.bg/ - София: "Зелена столица на Европа”

http://spasisofia.org/bg/ - Спаси София e създадена в началото на 2015 г. от петима млади ентусиасти 
като организация разширяваща и надграждаща дейността на Спаси метрото – инициатива, която от 

2009 г. и се бори за подобряване параметрите на вече изграждащата се трета линия на метрото.

http://www.jessicasofia.com/
http://biocitysofia.bg/
http://spasisofia.org/bg/


Град София – близки канали

• Страници с основно съдържание и теми за София:

http://www.sofia-guide.com/

https://www.insidesofia.com/

http://www.sofia-guide.com/

http://www.freesofiatour.com/

http://sofia.plays.bg/

http://www.fadingsofia.rcss.eu/index.php

http://stara-sofia.blogspot.bg/

https://www.facebook.com/SofiaEvents/

https://www.facebook.com/pg/ViziaZaSofia/about/?ref=page_internal

https://twitter.com/hashtag/sofia?lang=en

https://www.facebook.com/SharingSofia/

https://www.facebook.com/groups/1752281848329730/

http://www.sofia-guide.com/
https://www.insidesofia.com/
http://www.sofia-guide.com/
http://www.freesofiatour.com/
http://sofia.plays.bg/
http://www.fadingsofia.rcss.eu/index.php
http://stara-sofia.blogspot.bg/
https://www.facebook.com/SofiaEvents/
https://www.facebook.com/pg/ViziaZaSofia/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/hashtag/sofia?lang=en
https://www.facebook.com/SharingSofia/
https://www.facebook.com/groups/1752281848329730/


Заключение
• Много различни източници 

на информация 

• Липса на стабилен хъб за 
информация за София – на 
български и английски 

• Не се индексира добре в 
Гугъл 

• Не се комуникират 
проактивно тези канали 



КАК СЕ КОМУНИКИРАТ ДРУГИ СТОЛИЦИ

АНАЛИЗ и ИЗВОДИ



Виена – собствени канали

• Основни канали:

https://www.wien.gv.at/english/ - официален портал на столицата, предоставящ многообразна и 
подробна информация от всички сектори – образование и изследвания, бизнес и медии, култура и 
история, околна среда и свободно време, здраве и социални услуги, транспорт и градско планиране, 
живот и работа, политика и администрация.

https://viennabusinessagency.at/ - Виенската бизнес агенция е първата точка за контакт на национални и 
международни компании. Тя предлага финансова подкрепа, стимули за недвижими имоти и градско 
развитие, както и безплатни услуги и съвети. Целта е да се укрепят виенските фирми и техните 
новаторски сили. В Експат център във Виенската бизнес агенция компаниите получават безплатна и 
небюрократична подкрепа във всички области, свързани с установяването на бизнес операции във 
Виена. Стартирането на бизнес във Виена се подпомага и от многоезични консултации или специални 
промоционални програми.

https://www.wien.info/en - Съвети и информация за посетителите на Виена (гости и туристи), 
туристическата индустрия, медийния бизнес, бизнес срещи.

https://www.wien.gv.at/english/
https://viennabusinessagency.at/
https://www.wien.info/en


Берлин – собствени канали

• Основни канали:

http://www.berlin.de/ - официален портал на града, предоставящ информация за политиката, 

управлението и гражданите на града, събития и фестивали, туризъм и пътуване, бизнес и икономика, 

шопинг дестинации, както и търсачка за откриване на адреси, магазини и различни видове услуги. 

https://www.ihk-berlin.de/English/en - страница на Берлинската търговско-промишлена палата. 

Предоставя информация за икономическата политика в Берлин, стартирането на бизнес в столицата, 

възможности за работа.

https://www.visitberlin.de/en - официалният туристически сайт на Берлин.

http://www.berlin.de/
https://www.ihk-berlin.de/English/en
https://www.visitberlin.de/en


Стокхолм – собствени канали

• Основни канали:

http://international.stockholm.se/ - официален портал на столицата. Предоставя информация за 
управление, международна политика и развитието на града, представяне на градски забележителности, 
както и информация за туристи и гости на града.

http://www.investstockholm.com/ - Invest Stockholm е официалната агенция за насърчаване на 
инвестициите в Стокхолм. Стокхолм е широко призната като един от най-иновативните региони в света. 
Работи в тясно сътрудничество с бизнеса, академичните и други институции, както и с различни 
организации в града, други общински и федерални агенции. Целта е да се превърне Стокхолм във водещ 
регион за устойчив растеж в Европа.

https://www.visitstockholm.com/ - туристически сайт за Стокхолм, който е другата официална страница на 
Invest Stockholm.

http://international.stockholm.se/
http://www.investstockholm.com/
https://www.visitstockholm.com/


Заключение

Столиците изграждат три основни онлайн канала за комуникация:

• Официален, съдържащ представителна, политическа, градоустройствена 
информация, както и информация за туристи и гости на града

• Втори официален през свое оторизирано лице (агенция), като чрез него се 
създават два канала: 

1. с бизнес ориентираност

2. с туристическа / travel насоченост



Как други столици се комуникират – визия и послания 
Комуникационна стратегия за София
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АНАЛИЗ и ИЗВОДИ



СИЛНИТЕ СТРАНИ НА СОФИЯ

АНАЛИЗ и ИЗВОДИ



Силни страни: 
Пример Амстердам
- Каналите на Амстердан 
- История и исторически забележителности 
- Култура и музика 
- Събития – бизнес 
За София: 
- Разнообразие – бленд на различно минало и ново 

модерно излъчване 
- Европейска столица – граница на Европа
- Растяща икономика – атрактивно място за инвестиции 
- Културен и нощен живот. Достъпни ресторанти и 

напитки
- Младежки дух, столица на стартъпи и иновации 
- Планина в близост 
- История 
- Социалистическо минало 
- Стартъп хъб, Иновации 
- Международни събития – бизнес и др.  
- Място за срещи и събития – достъпно на добро 

качество 
- Различна и достъпна уикенд дестинация 
- Добро място за работа и живеене 



ПОСОКИ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕ
Комуникационна стратегия за София
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ГРАД ЗА СРЕЩИ И СЪБИТИЯ 

ГРАД НА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

БИЗНЕС ГРАД ГРАД ЗА ЖИВЕЕНЕ 

ГРАД С ИСТОРИЯ

КУЛТУРЕН ГРАД 

СОФИЯ VALUES
Тези ценности ще бъдат 
вплетени в съдържанието, 
символиката, визиите и всички 
истории, които разказваме за 
София. Те ще създадат облика 
и бранда на София. Всички 
тези истории и визии ще 
обикалят света и създават 
имиджа на София в очите и 
сърцата на хората. Имиджът, 
който искаме да изградим. 
Ценностите на София са 
сърцето на образа и се 
изисква време и усилия да се 
предадат и останат в 
съзнанието на хората.



СТРАТЕГИЯ

Стратегически насоки за комуникационната стратегия на София.

Комуникационна стратегия за София

СТРАТЕГИЯ



ПОСОКАТА НА КОМУНИКАЦИЯ?
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ПОДОБРЯВАМЕ СРЕДАТА НЕПРЕКЪСНАТО, НО И 

УСЪРДНО КОМУНИКИРАМЕ ТОВА

София провежда голямо количество дейности и програми, които целят 

подобряване на живота и социалния климат в града, както за жителите, 

така за бизнеса и посетителите на града. Всички тези дейности имат своят 

принос за позитивниия имидж на града. От изключителна важност е 

сътрудничеството между тези екипи, които реализират дейностите и 

силен комуникационен щаб/екип, който да създава съдържание, да го 

дистрибутира по максимален брой и видове канали с цел да допринася 

да се изгражда непрекъснато силен позитивен образ на София, на 

национално и международно ниво. 

СТРАТЕГИЯ



КОМУНИКАЦИОННИ СТЪЛБОВЕ 
Комуникационна стратегия за София
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МЕДИИ
ДИГИТАЛНА СРЕДА,  
СОЦИАЛНИ МЕДИИ, 

ИНФЛУЕНСЪРИ
СОБСТВЕНИ ПЛАТФОРМИ 

ПРОАКТИВНА

Агресивна, проактивна медийна 

стратегия на национално, регионално, 

европейско и световно ниво

СЪДЪРЖАНИЕ

Силно и разнообразно присъствие в 

социалните медии и дигитална среда, 

включително чрез инфруенсъри 

РАЗНООБРАЗИЕ

Наситено и контролирано съдържание в 

унисон с цялостно разработената 

стратегия

СТРАТЕГИЯ



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД
Комуникационна стратегия за София
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ОБЕДИНЕНА КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА – ПОРТАЛ

Когато търсиш София, България в Гугъл, на първите пет 
страници не излиза никаква официална информация. За 
имиджа на София е изключително важно да има ясна и 
отговаряща на стратегията на София информация за 
всички целеви групи още на първа страница. Една 
модерна обединяваща всичко платформа ще помогне за 
това. 

ЕКИП 

Професионален екип, който да 

реализира изпълнението на 

комуникационната стратегия. 

ПОДХОДЯЩИ ПРОЕКТИ 

• връзка между проектите на София и 
комуникационната стратегия
• връзка между проекти на трети страни и 
комуникационната стратегия на София
• маркетинг и ПР на по-горните

ФЕСТИВАЛИ И СЪБИТИЯ

Идентифициране на подходящи фестивали и 
събития, които изграждат желания образ на 
София и партньорство в комуникирането 
както в национален, така и в международен 
мащаб.

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

Професионално разработен информационен 
център – онлайн и офлайн (за периода на 
председателството) с цел улеснена комуникация 
с журналисти,  блогъри и инфлуенцъри. 

БИЗНЕС 

Партньорство с бизнеса с цел 
позициониране на София като 
предпочитано и удобно място за 
бизнес.

СТРАТЕГИЯ



КРЕАТИВНА КОНЦЕПЦИЯ

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



КАК ДА ОСТАВИМ ОТПЕЧАТЪК ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
БЪЛГАРИЯ НА ЕС ВЪРХУ ИМИДЖА НА СОФИЯ

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



РАЗРАБОТВАНЕ НА ЯСЕН И СИЛЕН ОЛИЧИТЕЛЕН ОБЛИК НА 
СОФИЯ, КОЙТО ДА БЪДЕ ВИДЯН И ЗАПОМНЕН ОТ ВСИЧКИ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



ДИНАМИЧЕН ГРАД, КОЙТО ПОСТОЯННО СЕ ОБНОВЯВА, 
ПРЕОТКРИВА И  ТРАНСФОРМИРА

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



ГРАД, КОЙТО СЕ СТРЕМИ КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО ЗА ЖИТЕЛИТЕ, 
ГОСТИТЕ И БИЗНЕСА, С ФОКУС ВЪРХУ ИНОВАЦИИТЕ

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



ГРАД, ЧИЕТО ИМЕ С РАДОСТ И ГОРДОСТ СЕ СПОМЕНАВА ОТ 
ГРАЖДАНИТЕ, ГОСТИТЕ И БИЗНЕСА 

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



ГРАД, КОЙТО ОБИЧАШ И ВИНАГИ ИСКАШ ДА СЕ ВРЪЩАШ

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД... БЛИЗО ДО ТЕБ...

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



КОМУНИКАЦИОННА ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ
Комуникационна стратегия за София
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Комуникационната концепция трябва 
да е свързана с ценностите на София в 
контекста на председателството, лесно 
запомняща се и да обединява всички 
активности, истории и целеви групи. 
Силата на София не е в едно нещо, а в 
комбинация от много различни силни 
страни. 

Не избираме да позиционираме София 
като спортен град, като културен град, 
като иновативен град, като град с 
история. Ние избираме концепция, 
която да може да обедини всичко това 
в едно. 

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



АРГУМЕНТИ ЗА КОНЦЕПЦИЯТА
Комуникационна стратегия за София
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A

BC

SOFIA

Комуникираме всичко 

свързано със София  -

проекти, история, култура и 

тн. 

SOEUROPE

Комуникираме София като 

част от ЕС и всичко във 

връзка с 

председателството 

SOGOOD

Комуникираме всичко, в 

което София е добра –

бизнес, иновации, 

природа, храна, нощен 

живот, живеене, работа.

СОФИЯ

София е добър град за бизнес, за живеене, за иновации, 

за култура, за история... в Европа, в Европейския съюз.

Тази концепция е за хората и града. Може да има 

различни вариации и да докосне всеки по различен 

начин. Тя ще накара хората да се гордеят със своя град. 

Тези, които живеят в София, тези, които работят в София, 

тези, които са гости на София, тези, които търсят по-

добро бъдеще или просто приключения.

Лесен за запомняне, добра игра на думи.

КРЕАТИВНА 
КОНЦЕПЦИЯ



БАРИЕРИТЕ НА СОФИЯ

SOFIA
SOEUROPE 
SONICE
SOCLOSE
SOAFFORDABLE

SOFIA MOMENTS! – everything around moments – biz, travel, food, party, history, culture
Sofia LOVES YOU. София те обича!
See you in Sofia! Ще се видим в София
Friends of Sofia. Приятели на София. 
Sofia. Say YES. София. Кажи ДА! 
Back to Sofia. Да се завърнеш в София
Make a story in Sofia! 
My Sofia. (my point of view – different points of views) – базирано на инфлуенсъри 
It’s all about Sofia. It’s all about Europe. За София. За Европа. 
Sofia: It has it all.  Има всичко (бизнес, инвестиционен климат, храна, музика, купон, история, 
култура) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИДЕИ 
Комуникационна стратегия за София



ТАКТИКИ

И кампании

ТАКТИКИ и 
КАМПАНИИ 



ТАКТИЧЕСКА РАМКА
Комуникационна стратегия за София

ВРЪЗКИ С МЕДИИ 

Прес информации 

Прес турове 

Прес офис

Други

МАРКЕТИНГ НА 

ПРЕЖИВЯВАНИЯТА 

Летище, VR, културни събития, 

храна и нощен живот,  природа

СЪДЪРЖАНИЕ

Разработване на разнообразно 

съдържание: текст, видео, 

визуално и т.н. 

СОБСТВЕНИ КАНАЛИ 

Платформа, апликация, собствени 

социални канали. Собствени 

събития

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

Разпространяване на съдържание 

в различни социални мрежи 

ИНФЛУЕНСЪРИ 

Посланици, гости на София, ЕС 

делегати, жители на София

КАМПАНИИ

Airbnb, food movie, други

ПАРТНЬОРСТВА

Sofia free tours, партньорски 

събития и конференции



Медии

ВРЪЗКИ С МЕДИИ 

Прес информации 

Прес турове 

Прес офис

Други

Комуникационна стратегия за София



ХЪБ ЗА НОВИНАРСКО СЪДЪРЖАНИЕ
Комуникационна стратегия за София

Изключително важно е събирането на максимално новинарско съдържание, свързано 

със столицата и всичко, което се случва по време на председателството, пресяването на 

тази информация и дистрибуцията в национален, регионален, европейски и световен 

мащаб. 

ПРОАКТИВНО СЪБИРАНЕ НА НОВИНИ 

Екип от  специалисти ще събира новините от 

официалните и партньорските канали, и събития и 

активации

КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА 

НОВИНИ ДО ХЪБА

Ще проведем кампания, с която да генерираме 

допълнително новинарско съдържание. 



МЕДИЯ ЛИСТ и ДИСТРИБУЦИЯ
Комуникационна стратегия за София

За да имаме максимално широк медиен лист, ще използваме световна платформа за 

селектиране на медии и дистрибуция на новини 

CISION 

Селекция, таргетиране, изпращане, 

анализ – международно 

EUROACTIVE

Разпространение в рамките на ЕС 

свързани организации и институции 

НАЦИОНАЛЕН И БАЛКАНСКИ 

Специално подбрани медии от България 

и региона



PRESS TOURS 
Комуникационна стратегия за София

Внимателно подбрани журналисти от различни страни ще бъдат поканени на няколко 

прес тур-а в София – преди и по време на председателството. 

ПРЕДИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

Генериране на интерес към всичко, което ще се случва 

в София по време на председателството 

ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

Поддържане на интерес към всичко, което ще се 

случва в София по време на председателството 

СЛЕД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

Поддържане на интерес към всичко, което се случва в 

София след председателството 



PRESS OFFICE
Комуникационна стратегия за София

Ще направим информацията за София и всичко случващо се в София по време на 

председателството изключително достъпна 

НА ЛЕТИЩЕТО 

Журналистите и блогърите ще могат да получат 

информация още с пристигането си

В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Екип комуникационни специалисти ще бъде на 

разположение за съдействие на журналисти и 

блогъри

ВИРТУАЛЕН

Лесно достъпно и бързи реакции ще гарантират 

навременна и точна обратна връзка.



ИНТЕГРИРАНЕ НА НОВИТЕ МЕДИИ 
Комуникационна стратегия за София

БЛОГОВЕ

НОВИНАРСКИ 
САЙТОВЕ

МЕДИИ В 
СОЦИАЛНИТЕ 

МРЕЖИ

NATIVE 
CONTENT 

ТЕМИ 

Бизнес, политика, европейска 

политика, туризъм, иновации и др. 

ТИПОВЕ

Бизнес, политика, туризъм, 

лайфстайл

ИЗБОР

Селекция на най-активните 

журналисти и медии в социалните 

мрежи

СЪДЪРЖАНИЕ 

Избор на медии и интегриране и 

промотиране на подходяшо 

съдържание 



ALWAYS ON – ГЕНЕРИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
Комуникационна стратегия за София

ПОСТОЯНЕН ПОТОК 

Генериране и дистрибуция на 

информация и новини в реално 

време

БЪРЗИ ОТГОВОРИ 

Бързи реакции на запитване на 

журналисти, блогъри и лидери на 

мнениe

ГОВОРИТЕЛИ

Подготовка на говорители по 

определени теми, идентифициране 

на платформи (конференции, 

семинари, публични събития) и 

участие 

КАМПАНИИ 

Активно комуникиране на всички 

кампании, проекти – собствени и 

партньорски 

ФОКУС

Силен фокус върху ключовите медии 

– като предоставяне на ексклузивна 

информация, интервюта и т.н. 

Проактивни 
медийно 

Реактивен 
нюзрум

Говорители на 
събития 

Кампании Ключови медии 



PRESS OFFICE - КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА
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• Медия обучение
• Прес материали 
• Специализирани материали
• Връзки с медиите
• Възможности за ТВ и радио 

участия 
• Отразяване на събития и 

кампании 
• Конференции и други 

публични участия на 
говорители - отразяване

PUSH PULL

• Медия мониторинг и анализ
• Отговори на запитвания 
• Следене на тенденции 
• Решаване на казуси 

Таргетиране на 
правилните медии, 

блогъри, инфлуенсъри 
за историите и 

новините, които искаме 
да продадем



ПРОАКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ - ПРИМЕР
Комуникационна стратегия за София

Световни медии Регионални медии (Балканите)  

Специални медии 
Български медии 



СОБСТВЕНИ КАНАЛИ 
Платформа, апликация, собствени социални канали. Собствени събития

Комуникационна стратегия за София



ИНОВАТИВНА ПЛАТФОРМА? 

1. Информационно-комуникационна интерактивна платформа 
2. Предоставяща възможност за участие на гражданите, бизнеса и НПО във формирането 

на политиките и иновациите на града 
3. Председателството ще е отварящата врата за тази платформа, която ще постави и 

началото на уникална интеракция между общество и институции 
4. Платформата освен да информира, ще цели и да даде възможност на гражданите да 

общуват с институциите и да скъси дистанцията между двете



C R E A T I V E

ПЛАТФОРМАТА 

1

2

3

4СЕКЦИЯ

Културни и други събития

СЕКЦИЯ

Официални събития от 
програмата на председателството

СЕКЦИЯ

Живот – ресторанти, нощен 
живот, парти

СЕКЦИЯ

ЕС политики/Политики Столична 
община – включи се 

СЕКЦИЯ

Дейности и събития на 
Столична община 

5

СЕКЦИЯ

Новини и др.
6

www.SOFIA.EU



МОБИЛНА АПЛИКАЦИЯ
Комуникационна стратегия за София

Специална апликация за мултъсъбитийни активации 

може да се използва с цел както позициониране на 

София като иновативна столица, така и предоставяне на 

интерактивен начин за информиране, споделяне и 

участие в събитията и дейностите по председателството 

на България в ЕС, които се случват на територията на 

София. 

В апликацията могат да се качат: 

- Всички събития – официални и неофициални 

- Атракции 

- Карта

- Говорители 

- Календар 

- Спонсори 

- Социални мрежи 

- Новини 

- Други



СОБСТВЕНИ СОЦИАЛНИ КАНАЛИ 
Комуникационна стратегия за София

Видеокомуникацията заема все по-важно място за 

изграждане на имиджа и развитието на 

видеоканал е ключово. 

За достигане на по-младото поколение и 

позиционирането на София като иновативна 

столица Снапчат ще допринесе изключително. 

Инстаграм ще се използва основно за визуална 

комуникация и за работа с инстаграм 

инфлуенсъри. Фокус върху туризъм. 

Календар за социалните мрежи в който ФБ ще 

присъства като основен канал за информация и 

интеракция. Определени постове ще бъдат 

спонсорирани и таргетирани, за да достигнат до 

целевите групи (английски и български) 

Туитър ще се използва основно като новинарски 

канал и за достигане до медии и лидери на 

мнение. Двуезично. 

Ще се използва основно за индексиране на 

съдържанието в Гугъл Сърч



СОБСТВЕНИ СЪБИТИЯ
Комуникационна стратегия за София

Изготвяне и промоция на собствените събития на Столична 

обчина по време на председателството



СЪДЪРЖАНИЕ

Постоянното създаване и дистрибуция на съдържание е изключително важно 

за успеха при реализацията на комуникационната стратегия на София

Комуникационна стратегия за София



От стратегия до съдържание 

• Одит и консултации 

• Стратегическо 
планиране

• Създаване на 
историите

• Стратегия за каналите 
и съдържанието 

• Създаване на 
ангажираност на 
целевите групи

• Измерване и анализ

стратегия

• Дигитално

• Социални мрежи 

• Дизайн 

• Текст 

• Видео 

• Гиф 

• Друго 

Създаване на

съдържание

• През социалните 
мрежи 

• Мобилен 
маркетинг 

• През инфлуенсъри 

• През медии 

• Платено 
амплифициране

• Събития

• Други 

Разпространение

на съдържание



Рамка на съдържанието 

SOFIA: SOEUROPE: SOGOOD

SOFIA SOEUROPE SOGOOD

За събитията 

За 
забележителностит

е

За живота

За връзката с ЕС

За европейското в 
града

За събитията по ЕС

ПОВТАРЯЕМОСТ 

Да правиш бизнес

В иновациите 

Да се забавляваш



Дистрибуция на съдържанието 

АНАЛИЗ И ИЗБОР НА ПЛАТФОРМА 

Или комбинация от такива за дистрибуция на съдържание с 

цел достигане до максимална аудитория от селектираните 

целеви групи.

Примери: 

• HUBSPOT 

• SOCIAL BAKERS 

• OUTBRAIN 

• ETC



ИНФЛУЕНСЪРИ

Идентифициране и работа с инфлуенсъри: български и международни 

Комуникационна стратегия за София



ИЗБОР НА ИНФЛУЕНСЪРИ 
Комуникационна стратегия за София

Създаване на общност от инфлуенсъри, които имат позитивно отношение 

към София, активни са в социалните мрежи, имат широка аудитория и 

покриват различните сфери, по които ще говорим: 

- София като Европейски град

- Стофия като място за живеене 

- София като туристическа дестинация 

- София като място за правене на бизнес

- София, като място за творчество и култура 

- Други

Подпомагане на инфлуенсърите с материали, информация, съдържание 

Регулярни срещи с инфлуенсърите 

Пример: PewDiePie - You Tube celebrity. 

Топ инфлуенсър – целева група: 15-30 

Аудитория: 58 000 000 

https://www.youtube.com/user/PewDiePie


ПЪТЕШЕСТВИЯ – ИНФЛУЕНСЪРИ
пример

Комуникационна стратегия за София

• Повечето хора, които пътуват, търсят информация онлай преди 

да решат къде ще пътуват 

• Те се доверяват на хора, които вече са пътували, преживяли 

хубави неща и споделили в мрежата 

• Тъй като повечето инфлуенсъри търсят и споделят 

преживявания, които са достоверни, следва да търсим тяхното 

партньорство за изпълнение на комункационната стратегия на 

София

• Разнообразни и по-голяма група инфлуенсъри, ще ни 

гарантират автентично съдържание до разнообразна 

аудитория от целеви групи

• За председателството на България ще подберем подходящи 

инфлуенсъри, които да предадат от първо лице случващото се 

в София



НОВИ МЕДИИ – НОВИ ИНФЛУЕНСЪРИ
Комуникационна стратегия за София

БЛОГ ПОСТОВЕ

Използване на новите медии да генериране на съдържание през 

наши лидери на мнение в различни области 

Амплифициране на това съдържание през социалните мрежи с 

цел увеличаване допълнително на аудиторията

ВИДЕО 

Видеосъдържанието за онлайн среда става все по-важно и ясен 

план за създаване на такова за конкретни медии и канали е 

изключително важно. 

Например кратка инфографика как София се разви като дигитална 

столица на Балканите за FAST COMPANY. 



НЕСОБСТВЕНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

Използване на ключови за имиджа на София социални мрежи, групи, форуми и др. 

Комуникационна стратегия за София



ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНАЛИ 
Комуникационна стратегия за София

Идентифициране на групи и канали, където е подходящо да предоставим релевантно съдържание 



ЕКСПЕРИЕНШЪЛ 

Комуникационна стратегия за София



www.united-partners.com

В рамките на председателството в ЕС, Софийското летишеще се превърне в своеобразна изложба, която да приветства чуждестранните
туристи и да радва родните жители.

Летището е първият “туристически обект”, който гостите на страната виждат, пристигайки в София. За да направим тяхното преживяване
още по-приятно и незабравимо, ще създадем изложба с пана, изобразяващи известни български лица, които ги посрещат. Тези лица ще
бъдат на световно известни българи – спортисти, откриватели, учени и т.н.

Всяко пано ще представлява снимка на известна българска личност с надпис до нея „Welcome to my home town!” и пояснение кой е на
снимката.

Опция 2: Всяко пано може да представлява и храна от София, България. ( например: “Welcome to the home of Shopska Salad.” )

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ – първото докосване до СОфия 
Идейна концепция ТАКТИКИ и 

КАМПАНИИ
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ 



Welcome to my home city!

Aleksandra Zhekova
Snowboarder

ПРИМЕР

ТАКТИКИ и 
КАМПАНИИ

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ 



www.united-partners.com

Welcome to my home town!

Vasko Vassilev
Violin player

ПРИМЕР

ТАКТИКИ и 
КАМПАНИИ

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ 



КАМПАНИИ

Предложения за примерни кампании в духа на позиционирането на София по 

време на председателството на България в ЕС. 

Комуникационна стратегия за София



Welcome to SOFIA…
Преживяване за всички сетива



Един филм за София през храната
По направените анализи, много от коментарите за София в България се въртят около храната. Документален филм ще спечели сърцата на хората чрез 
докосване до българската храна. Използваме и факта, че готвенето, храната, книги и предавания свързани с това са много популярни в цяла Европа. 
По повод на председателството, ще представим София и България през храната и през очите на известни TOP CHEFS. 

Идеята

Под талантливото режисьорство на Жоро Тошев, известни световни
готвачи ще направят кулинарно пътешествие в София. The project is based
on the idea of Bulgaria being one of Europe’s greatest restaurants.

Известни български готвачи заедно със световно известни такива ще
направят и покажат през техните очи вкусът на българските храни и
напитки.
Те ще пречупят през техния талант и най-популярните български ястия като
ги преоткрият през тайните на фюжън кухнята и така ще докоснат и най-
любопитните кулинарни пътешественици.

Този експеримент ще завърши с гала вечеря на която избраните известни
готвачи ще демонстрират българската храна през фюжън ъгъл. На
събитието ще се поканят гости, свързани с председателството, известни
личности от България и Европа.
Концепцията предполага и лесно намиране на корпоративни партньори.



SOFIA SOMUSIC SOGOOD

Позициониране на София като музикален град 



МУЗИКАЛНА СТОЛИЦА - ПОЛЗИ
Комуникационна стратегия за София

Икономическо 
развитие 

Развитие и 
запазване на 
талантите

По-добро 
обществено 
здраве

Ангажираност 
на населението

Ръст на 
бизнесите

По-добри 
пространства и 
места за 
събития

По-добра 
репутация

Повече туризъм Международни 
контакти 

Ангажираност 
на 
стейкхолдърите

Повече 
фестивали и 
събития

По-здрава 
музикална 
индустрия



МУЗИКАЛНА СТОЛИЦА - СТРАТЕГИЯ
Комуникационна стратегия за София

• Разработване на стратегия за 
музикален град

• Стратегия и план за нощен 
живот и културни събития 

• Стратегия за разрастване на 
музикалния и културен 
туризъм 

• Стратегия за работа със 
стейкхолдъри: нови места за 
събития, фестивали и 
събития, комуникация и тн. 

• Международно проучване
• Анализ на икономическите 

резултати

• Търговски музикални и 
културни мисии 

• Стратегия музика и 
технологии 

• Събития: 
• Представяния на 

артисити 
• Международни срещи 
• Конференции и 

изложения 
• Други

По време на 
председателството София 
може да бъде домакин на 

MUSIC CITY CONVENTION и да 
се проведе MUSIC 

HACHATHON 



SOFIA SOINNOVATIVE SOGOOD

Позициониране на София като иновативен град 



ИНОВАТИВНА СТОЛИЦА
Комуникационна стратегия за София

В тон с комуникационната стратегия и 
позиционирането на София в дигитален и 
иновативен план, предлагаме София да 
кандидатства за домакин на OPEN INNOVATION 2.0 
ANNUAL CONFERENCE 2018. (юни) 

Конференцията привлича лидери в сферата на 
отворените иновации както от Европа, така и от 
целия свят. 
Обикновено коорганизатори са: 
- European Commission's Directorate-General 
CONNECT in the shape of the Open Innovation 
Strategy and Policy Group (OISPG) 
- European Committee of the Regions
- Municipality (В случая предлагаме СОФИЯ)

Конференцията е съпроводена с годишните 
награди за отворени иновации. 



SOFIA SOTRAVEL SOGOOD

Съвместна кампания с AIRBNB



ИМА МЯСТО ЗА ВСИЧКИ 

PR Strategy 2018 84

Очакванията са, че по време на председателството хотелите в София няма да са достатъчно. Това може да спре доста хора да пътуват и открият София 
точно по време на този период. Една съвместна кампания с алтернативните на хотелите услуги – AIRBNB или друга подобна компания, би помогнала 
да не се намали потенциалния поток от гости. 

Идеята

Заедно с партньора ще изберем необичайни места за нощувка и ще
ги преобразим в удобно и интересно място. Необичайните места
може да изберем и с конкурс-запитване.

Примери:

Централна баня София

Къщата на Яворов



ПАРТНЬОРСТВА

Идентифициране и договаряне на партньорства с бизнеси и организации, 

които ще допринесат за формиране на позитивния имидж на София 

Комуникационна стратегия за София



Партньорите на София ще имат за задача да допринасят за 
изграждането на добър имидж на столицата към целевите 
групи: бизнес, гости, жители и специални групи на локален, 
национален, регионален, европейски и световен мащаб, 
като например: 
• затвърждаване имиджа на София чрез разработване на 
промоционални материали, свързани със София 
• стимулиране на инициативи на трети страни, които 
промотират бранда София
• координация и инициативи на фестивали и други събития 
в София – национален и международен мащаб 
• поддържане на контакти с хора, организации и 
институции, които биха допринесли за имиджа на София
• фъндрейзинг инициативи, които да допринесат за 
реализиране на целите на комуникационната стратегия на 
София
Международнии организации и събития 

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ - ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
Комуникационна стратегия за София

ДРУГИ???



ИЗМЕРВАНЕ, РЕЗУЛТАТИ

За успеха на комуникационната стратегия, ключови остават ясен план и конкретни 

измерители 

Комуникационна стратегия за София

ИЗМЕРВАНЕ и 
РЕЗУЛТАТИ



Качествени KPIs

1. Брой публикации в ключовите медии спрямо 
второстепенните 

2. Брой публикации включващи ключовите послания 
3. Брой публикации включващи ключовите послания в 

заглавие или подзаглавие (медии и блогове) 
4. Брой публикации с лого и снимки 
5. SOV ръст спрямо конкурентни градове (от тройката в 

председателството) 
6. Брой позитивни публикации и коментари спрямо 

негативни 
7. Генерирано съдържание от целевите ни групи 

Количествени KPIs

1. Брой публикации 
2. Достигната аудитория
3. Импресии 
4. Материали публикувани от инфлуенсъри и лидери 

на мнение
5. Брой споделени материали в социалните мрежи 

(Facebook, Twitter) 
6. Ниво на ангажираност (брой реакции, коментари)
7. Достигната аудитория и  гледания в социалните 

мрежи ( Facebook, Instagram, Youtube, landing page)
8. Брой присъствали на събития
9. Брой създадени контакти (editors, celebrities, 

influencers)
10. Генерирани лийдове 
11. Брой участници в различни активации онлайн и 

офлайн 
12. Посещения на уебстраницата/те 

KPIs



Изполвзване на инструмент QUID за следене на международното онлайн 
присъствие на София 

• По този начин ще сравняваме напредъка 
в резултат на комуникационната 
стратегия на София 

• Ще сравняваме София с няколко 
конкурентни столици (ще изберем 
впоследствие) 

• Ще следим кои теми от тези които 
комуникираме предизвикват по-голям 
интерес 

• Ще следим за кризи и кризисни ситуации 
и ще реагираме проактивно с цел 
предотвратяване превръщането на казус 
в криза



Изполвзване на инструмент SENSIKA за следене на националното онлайн 
присъствие на София 

• По този начин ще сравняваме напредъка 
в резултат на комуникационната 
стратегия на София 

• Ще следим кои теми от тези които 
комуникираме предизвикват по-голям 
интерес 

• Ще следим за кризи и кризисни ситуации 
и ще реагираме проактивно с цел 
предотвратяване превръщането на казус 
в криза



ЕКИП И ИЗПЪЛНЕНИЕ

За успеха на комуникационната стратегия е нужен силен експертен екип 

Комуникационна стратегия за София

ЕКИП



C R E A T I V E

Option 3
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ЕКИП

ЛИДЕР

ОРКЕСТРАНТ  (ДИРИГЕНТ): 
Стратег, мениджър, отговаря 

за цялостното реализиране на 
стратегията

Майстор на съдържанието

MASTER OF CONTENT

Създаване и 
дистрибуция на 

съдържание (текст, 
визии, видео)

Генератор на идеи 

BRIDGER 

Следене и анализ на социалните 
мрежи, генериране на инсайти, 
превръщане на инсайтите в идеи 
и резултати (напр. идея на 
гражданин, която може да се 
реализира) 

Майстор на влиянието 

MASTER OF ENGAGEMENT 

AND INFLUENCE

Комуникации, 
връзки с медии, 
инфлуенсъри, 
събития, промоции



ЗА ПО-ОБИЧАНА СОФИЯ!
Комуникационна стратегия за София


