
Изграждане на географска марка

Туризмът е една от най-активните рекламни категории. Не
само авиокомпании, хотели и фирми за наемане на коли, но и гра-
дове, щати и държави харчат цели състояния, за да рекламират
дестинациите и удобствата, които предлагат. По време на наши-
те пътувания често срещаме доста възможности за PR кампании,
които биха направили излишна по-голямата част от тази реклама.

Случаят Гватемала

Да вземем за пример Гватемала. Какво знаят повечето аме-
риканци за държавата Гватемала? Не много, освен че е бедна
страна в Централна Америка. Това не е много добра причина да
се ходи там.

Всъщност Гватемала е страна с богато наследство. Тя е била
културният център на маите – най-развитата цивилизация в цяла
Северна и Южна Америка до идването на испанците. Дори и днес
44% от 13 милионното население на Гватемала са потомци на ма-
ите. Много от тях все още говорят диалекти на езика на маите.

Гватемала е рай за туристите, на които предлага планински
вериги, достигащи 10 000 фута* и една култура, която изглежда
непроменена през последните 500 години. Навсякъде из Гватема-
ла могат да се намерят стотици забележителни руини от времето
на маите. Градове, храмове, къщи, игрища – останки от едно
славно минало.

✹16

* 1 фут = 30.5 cm (бел. прев.)
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Гватемала притежава всичко, което може да се иска от една
първокласна туристическа дестинация… освен туристи. Много
малко хора знаят за или се интересуват от тази страна.

Една PR програма, насочена към културата на маите, би мог-
ла да привлече туристи в Гватемала. Обаче има един проблем.
Въпреки че Гватемала е била центърът на цивилизацията на маи-
те, руините са разпръснати из Белиз, Салвадор, западната част на
Хондурас и южната част на Мексико.

Освен това, как можете да разсеете объркването? В седемте
страни на Централна Америка освен Гватемала, Белиз, Салвадор
и Хондурас се включват и Коста Рика, Никарагуа и Панама.

Как ще разсеете объркването? Просто сменяте името на
страната от Гватемала на Гватемайа. Тази смяна решава и двата
проблема. Първо се присвоява името „маи“, а второ служи като
трик за запомняне, който свързва маите със страната, която при-
тежава най-изумителните артефакти от майската култура. (Реша-
ва и трети проблем. На испански Mala означава лоша.)

Една добра PR стратегия трябва да съдържа в себе си исто-
рия. Естествената реакция на един репортер би била: „Защо сме-
нихте името на страната на Гватемайа?“

Нашата идея за Гватемайа беше посрещната добре сред дело-
вата общественост на Гватемала Сити. Те сметнаха, че така ще се
разреши и един политически проблем с някои жители, говорещи
езика на маите, които се чувстват изолирани от испаноговорящо-
то мнозинство. Дали ще се случи? Вероятно не. Няма да видите и
много птички кетцал, които да минават през иглени уши.

Случаят Перу

Друга държава с проблем в туризма е Перу. Тази южноаме-
риканска страна с население 27 милиона привлича само 400 000
туристи годишно. (Дори Колумбия, въпреки проблема с наркоти-
ците привлича 2 милиона посетители на година.)
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Това е странно, защото в Перу се намира Мачу Пикчу, а той
заедно с Тадж Махал и Айфеловата кула представлява една от
трите най-известни туристически дестинации в света.

Колкото и да изглежда странно, Перу трябва да премине от
едностранчивото си популяризиране на Мачу Пикчу към популя-
ризиране на страната като цяло. 

Ако единствената туристическа атракция във Франция беше
Айфеловата кула, колко туристи щеше да привлича тази държава?
Не много. Колкото и да е привлекателна Айфеловата кула, сама по
себе си тя не е достатъчна, за да оправдае пътуване до Франция.

Същото е валидно за Мачу Пикчу. Това е изключително мяс-
то, но не е достатъчно, за да оправдае пътуване до Перу.

От друга страна, една държава се нуждае от център, който да
привлича туристите. Франция има такъв център – Париж. Когато
отидете в Париж можете да посетите много места, включително и
Айфеловата кула.

Кой е аналогът в Перу? Къде е перуанският Париж? Ние смя-
таме, че е град Куско. Когато отидете в Куско можете да посети-
те много места, включително и Мачу Пикчу.

Може ли Перу да популяризира Куско като „Перуанския Па-
риж“? Не. Името е ужасно (звучи като италиански десерт или не-
що по-лошо) и не е познато по света. Освен това, името не отра-
зява историческото значение на този важен град.

Какво е истинското значение на град Куско? Той е бил
центърът на културата на инките, тяхното родно място. В името
се използва значението „крал“, а не етническото значение на ду-
мата „инка“.

Това, което Перу следва да направи, е да смени името на гра-
да, така че то да отразява истинското му наследство – родното
място на инките. Нашето предложение: Сиудад де лас Инкас*.

Когато отидете в Сиудад де лас Инкас, можете да посетите мно-
го места, а и да посетите изключителни руини като Мачу Пикчу.

* Град на инките – от испански. (бел. прев.)
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И Сиудад де лас Инкас и Гватемайа представляват кукички-
те, на които могат да се закачат програмите за привличане на об-
щественото мнение. Те са също така и кукички, които се забиват
в съзнанието на туристите. Не е достатъчно една PR програма
просто да ви осигури купчина изрезки от вестниците. Някак тряб-
ва да успеете да вкарате една единствена мотивираща идея в съз-
нанието на потенциалния потребител.

Какви са изгледите Перу да приложи стратегията със Сиудад
де лас Инкас? Не много обнадеждаващи. Няма да видите и много
перуански лами, които да минават през иглени уши.

Случаят Панама

Панама е друга страна от Централна Америка, която е изве-
стна заради канала. Тя е доста бедна – БВП на глава от населени-
ето е само 7300 долара. Каква би трябвало да бъде PR позицията
на Панама?

Ние смятаме, че Панама трябва да стане първата в света
„държава за свободна търговия“. Благодарение на Панамския ка-
нал тази страна е идеалното място за комплектоване и дистрибу-
ция на продукти, които могат да се превозват навсякъде по света.
Панама има зони за свободна търговия, но въпреки това митата
є за внос са едни от най-високите в Латинска Америка – варират
от 3 до 50 процента (за сравнение в Мексико митата са от 5 до 20
процента).

Но не са ли митата политически въпрос? Разбира се, но не
можете да изолирате PR от политиката.

Не можете да изолирате PR и от маркетинга. Клиент, който
казва: „Ние ще правим маркетинга, вие правете PR“, не разбира
основния принос на PR: това, че той може да промени някои ас-
пекти на продукта или услугата, така че да увеличи потенциала
им за привличане на общественото внимание.

Фирмите създават продукти, за да задоволяват потребители-
те. Те рядко се съобразяват с нуждите на медиите. И все пак, ако
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един нов продукт не постигне известен медиен успех, то вероят-
ността да постигне маркетингов успех също е много малка. 

Рядко ни се е случвало да работим с някой клиент по марке-
тингов проект и да не предложим промени – понякога дребни, в
повечето случаи – големи. Бъдещият успех на марката винаги е
бил по-директно свързан с тези стратегически промени, отколко-
то с който и да било елемент на тактическата помощ, която сме
оказвали.

Ако имате правилната стратегия, можете да направите много
тактически грешки и въпреки това да постигнете успех. Ако стра-
тегията ви е погрешна, може да бъдете гений в тактиката и въп-
реки това да се провалите.

Изграждане на марка на град

Срещнахме се със специалистите по промоциране на туриз-
ма в Сидни, Австралия, точно преди Олимпийските игри през
2000 г.

Обърнахме им внимание, че целият свят ще ги гледа. Това е
идеалният момент да се започне PR кампания за популяризиране
на Сидни.

Какво е Сидни? Ако можете да отговорите на този въпрос с
една дума или концепция, бихте могли да вкарате тази идея в съз-
нанието на милионите хора, които ще гледат Олимпийските игри,
както и на хилядите журналисти, които ще ги отразяват.

Градовете се нуждаят от собствена позиция, различна от та-
зи на държавата, в която се намират. Париж е „Градът на светли-
ните“. Ню Йорк е „Голямата ябълка“. Рим е „Вечният град“. А
какво е Сидни?

Ние разработихме 4 критерия за позиционирането на Сидни:

1. Концепцията трябва да е такава, че да позиционира Сидни
като град от „световна класа“ наравно с Лондон, Париж,
Рим, Ню Йорк и Хонг Конг.
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2. В концепцията трябва да има силен елемент на достовер-
ност. Хората, които познават Сидни, като чуят идеята,
трябва да си кажат: „Да, Сидни е точно такъв“.

3. Концепцията да е такава, че да има алитерация с името на
Сидни. Това ще направи идеята по-лесна за запомняне.

4. Концепцията трябва да е съвместима със символа на града
– сградата на операта в Сидни – една от петте най-добре
познати сгради в света. (Не можете да избягате от онова,
което вече притежавате в съзнанието на хората.)

Само една идея отговаря и на четирите критерия. Тя е прос-
тичка и очевидна. А и с помощта на Олимпийските игри през
2000 г. тя можеше да бъде вкарана в съзнанието на милиони хо-
ра по света с много ниски разходи.

„Сидни – най-изтънченият град в света“.

Ако сте били в Сидни, знаете, че в тази идея има истина.
Единственото ви възражение би могло да бъде, че този имидж не
подхожда на Австралия с нейните пусти и затънтени области и
Дънди Крокодила.

Да, но Ню Йорк не е Америка. И Сидни не е Австралия. Сид-
ни е вторична марка, и като всички добри вторични марки тя
трябва да бъде отделена от първичната.

Не е добре Австралия да се разглежда като мегамарка, глав-
на марка или супермарка, тъй като това размива позицията на ин-
дивидуалната марка. Мегабрендингът превръща силни марки в
„просто още един Chevrolet“.

На картата Сидни се намира вътре в Австралия. Но в съзна-
нието „Сидни“ и „Австралия“ са на две различни места. Сидни е
изтънчен. Австралия не е. Манхатън не е Пеория.

Изграждане на марка на щат

Заедно със специалисти от щата Мисури работихме по съз-
даването на стратегия за популяризиране на туризма в този щат.
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Минесота има езера (Земята на 10 000 езера). Монтана има небе-
са (Страната на големите небеса.) Какво би могъл да притежава
Мисури?

Ние решихме, че Мисури е уникален, защото на негова тери-
тория се сливат двете най-големи реки в страната – Мисури и
Мисисипи. Мисури е буквално „щатът на реките“.

Но как да накараме медиите да подхванат тази тема? Не е
лесно. Нашето решение беше да се организира състезание с ка-
нута от извора на река Мисури (в Монтана) до Сейнт Луис – точ-
ката, където Мисури се влива в Мисисипи.

По едно съвпадение именно това е маршрутът (в обратен
ред) на експедицията на Люис и Кларк през 1804 г. Така че меди-
ите можеха да отразяват не само състезанието с канута, но и из-
вестното пътешествие на Люис и Кларк. (Двестагодишнината от
експедицията на Люис и Кларк през 2004 г. би могла да направи
за щата Мисури онова, което Олимпийските игри през 2000 г. мо-
жеха да направят за Сидни.)

Естествено победителите биха получили трофеите си под
Входната арка, която се извисява и над двете реки – Мисури и
Мисисипи – в централната част на Сейнт Луис.

Ако искате да вкарате „реки“ в съзнанието на туристите,
първо трябва да ги вкарате в съзнанието на медиите. Освен това
трябва и да сте първи в това.

Силиконовата долина в Сан Хосе, Калифорния, е известна
като родното място на американската високотехнологична инду-
стрия. Поне още 70 други места са се опитвали да споделят този
успех, като например Силиконовия бряг (Флорида), Силиконова-
та алея (Ню Йорк), Силиконовото устие (Луизиана), Силиконо-
вата долина (Колорадо Спрингс), Силиконовата гора (Сиатъл),
Силиконовите хълмове (Остин), Силиконовото плато (Албъкър-
ки) и Силиконовата пустиня (Финикс).

Кой Силикон помните? Силиконовата долина, разбира се.
Всяка марка се нуждае от своя собствена думичка и не може да
постигне успех на гърба на нечия чужда дума.


