
влезните ресурси и резултатите од професионално 
спроведената турнеја

Спроведување добра турнеја



Прв Чекор
Започнување на турнејата:

- Каде с..
- Што им треба на туристите што побргу?
- Добредојде и самостојно претставување
- Осознавање на посетителите
- Поставување на очекувањата и брифинг



• Споделете и
промовирајте што нуди
регионот

• Размислете што сакаат
вашите туристи и што ги
интересира

• Најдобрите водичи се оние
што покажуваат вистински
интерес, па дури и љубов
кон она што им го
презентираат на туристите,
а ентузијазмот е секогаш
заразен

Запомнете, 
единствените 
критериуми за тоа 
дали патеката е 
добро развиен и 
привлечен производ 
зависи од вашето 
сопствено 
планирање.



Planning - Планирање

Punctuality - Точност

Professionalism  ̀
Професионализам
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4-те П до совршенство

Positivity - Позитивност



Осигурете се дека турнејата ја прилагодувате 
на личните преференции на туристите.

Поентата е дека, како што можете Вие да 
пребарувате на Google, така можат и 
вашите клиенти, и тие не би патувале 
стотици милји за да слушнат работи што 
веќе ги слушнале или прочитале сами.

Персонализирајте го искуството



Откако турнејата е отпочната
Прашања и одговори - најлесниот метод 
за вклучување на вашата публика

Не поставувајте општо прашање 
за целата група, туку 
персонализиран прашалник 
насочен кон една или повеќе лица.

Самото прашање може да биде многу 
едноставно, како што е "Кој знае што е 
ова?" Или покомплексно - „Што 
знаеш / што имаш слушнато за ...“

Техники и игри за оптимистичка 
атмосфера

Може да биде серија прашања и 
ова може да се направи како игра, 
на пример, ако извршите „кружно“ 
прашање каде секој учесник мора 
да одговори на прашањето, а потоа 
побарајте од следниот учесник да 
одговори на следното прашање. Подгответе се за справување со погрешни одговори на 

правилен начин.



Играње игри
Пантомима (кога едно лице треба да го објасни 
насловот на филмот без ниту еден звук)

Телефонска игра (играчите формираат 
линија и приказната треба да се 
шепоти од една до друга личност)

Гледам нешто што започнува со
буквата А (игри со зборови)

Овој метод е секогаш ефикасен затоа 
што сите ние сакаме да играме игри, без 
оглед на нашата возраст или се исто 
така многу погодни за адаптација.

Драма - потешко е да се организира, 
но обично е многу забавно. Можете 
да имате свој текст / сценарио и 
едноставно да им давате улоги на 
луѓето. Можете да им доделите 
задача да напишат кратко сценарио 
на одредена тема или со дадени 
клучни зборови, а потоа да го 
драматизирате.

ВНИМАВАЈТЕ: Игри со зборови се чувствителни на 
нивото на познавање на заедничкиот јазик!



Некои други игри…
Лов на богатство - многу популарен метод кој може да се 
користи во скоро секоја средина, лов на многу различни 
видови богатства.01

Игри за пеење - одредено 
однесување резултира со пеење.02

„Топло и ладно“ (учесниците бараат скриен 
предмет на една локација, а домаќинот дава 
индикации во врска со оддалеченоста на објектот).03

Подгответе приказна со отворен крај и 
замолете ги туристите да и дадат 
поинаков крај.
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Уште неколку игри да пробате…
Понекогаш забавата значи преземање предизвик, не 
премногу напорен или не премногу лесен.

Решавање на проблеми - друг 
метод со широк опсег на можности

Вклучете реално решавање на 
реални проблеми (математички, 
логички) или разни форми на загатки, 
крстозбори, гатанки итн.

Не заборавајте, турнејата треба да 
биде забавно искуство.

Може да се организира и во 
форма на натпревар, но не 
заборавајте дека тогаш треба да 
имате награда за победникот.

Подгответе се за справување со погрешни одговори на 
правилен начин.



…И, сепак, неколку други игри 

• Практични задачи - кога ќе ги замолите 
туристите да направат нешто физички:

• „Изгради“ тврдина држејќи се за 
раце се додека не личи на 
обликот на тврдината.

• Игри со меморија:
• Што правевте во јуни 2011 година?
• На што ве потсетува оваа песна?
• Игри со асоцијација



• За некои активности
потребни се материјали
само за да се илустрира
или зајакне впечатокот.

•
Материјалите можат 
да постават некои 
ограничувања на 
методите што можете 
да ги користите.

• Лесен и ЕКО
пријателски.

• НЕМА долги текстови или
досадни презентации на
Power Point.

• Сите ние мразиме
водители кои едноставно
читаат од екранот како
публиката да е
неписмена и да не може
да чита сама за себе.

Планирање и ракување со материјали 



Оствари

ИсполнетеГрадење и кулминација

• Не обидувајте се да ги неутрализирате добрите чувства
• Насмевнете се и климајте со главата
• Нека се фокусираат на себе или на околината

• Зголемете го чувството на
стравопочит со песна или приказна
што ќе го привлече чувството.



Секој крај е можност за нов почеток

• Завршете ја обиколката - Заклучокот треба да биде јасен,
може да биде преполн со емоции, со отворен крај, или може
да заврши со прашање.

• Време за одлични мисли, цитати и силни емоции

• Прашајте дали некој има дополнителни прашања, посакајте
им се најдобро и поканете ги да се вратат повторно.

• Успешен маркетинг:
• Од тој момент овие луѓе ќе станат ваши гласници и

можат да ви донесат повеќе деловни активности и
повеќе клиенти.

• Време за размена на визит карти или подароци.



Совети за водичите 

И сега…



Прифатете го фактот 
дека работите со луѓе.

Бидете подготвени постојано 
да одговарате на прашања, да 
управувате со „тешки“ 
личности и да ги контролирате 
групите на дадените локации. 
Треба да бидете весели и 
оптимистични додека 
работите.



Неколку општи совети за управување 
со групи:

Познавањето широк спектар на теми ќе ја 
импресионира публиката и ќе ве направи подобар 
водич.
Ако не го знаете одговорот на прашање, тогаш 
кажете им дека не знаете.

Реагирајте брзо кога нешто не е во ред.

Паниката создава поголема паника и ги влошува 
работите. Запрете се себеси и другите од паника.



Што создава квалитет и успех?

• Оддалечете се од вашите потреби кога водите група.

• Запомнете: вашите туристи се на одмор, а вие сте на работа.

• Направете сè што треба да направите за да ја задржите групата
среќна и безбедна.

• Останете фокусирани на нив во текот на работното време, дури и
ако е 24/7.



Реални животни ситуации на кои треба да размислите:

Група тинејџери пристигна од Полска. Тие веднаш го прашаа водичот каде да купат 
сладолед за да се разладат, бидејќи високите температури ги изненадија. Тие јасно 
ставија до знаење дека сакаат слободно време за шопинг. Разгледувањето на градот 
траеше три часа, водичот се избори за тинејџерско внимание во обид да објасни кој херој 
учествувал во кое средновековно востание. Слушнаа приказни за над 40 луѓе, од сите 
имиња што ги препознале само Мајка Тереза. На крајот добија 20 минути да одат на 
шопинг.
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За време на вечера со пешачката група, еден турист сугерираше дека 
турнејата наместо редот А, Б, Ц, требаше да се одвива Б, Ц, А, објаснувајќи 
дека ќе било помалку време во патување а повеќе во активности. Водичот 
започна да пробува да ги објасни сите технички предизвици за организирање 
на турнејата, а разговорот се претвори во кавга, што ги натера повеќето од 
туристите да ја напуштат трпезата рано.

02
Група од Норвешка учествуваше во планинарска турнеја, имаа 
дегустации на вино во текот на вечерите. На еден турист виното му 
се допадна толку многу што тој предложи секој да земе шише со 
него следниот ден на планината. Водичот не им дозволи.

03
Групата посети туристички комплекс, оддалечен половина 
час од ресторанот каде требаа да ручаат во 14 часот. 
Неколку туристи инсистираа да им се продолжи времето за 
купување. Водичот  дозволи. Кога се вратија, уште 
неколкумина отидоа во тоалет. Тие го напуштија комплексот 
неколку минути пред 14:00 часот и кога пристигнаа во 
ресторанот храната беше премногу студена за јадење.
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Професија со предизвик:

A B C
D

 
Физичка 
подготвеност 
и издржливост

Добра 
комуникација

Раскажување 
приказна

Биди

професионален

Приказните се душата на вашата професија.
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