
Дигитална медия „Emocion“ 
в Курортен комплекс „Албена“ 

Дигитална медия „Emocion“ запознава 
посетителите с всички възможности 
за изкарване на незабравима ваканция 
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Албена АД е курортен комплекс 
с дългогодишна история и традиции. 
В продължение на повече от 40 години 
той е символ на българското северно 
черноморие в неговия най-естествен 
и чист вид.  Доказателство за това 
е наградата „Син флаг“ за екологична 
чистота на морето, плажа и прилежаща-
та територия.

Природните дадености на мест-
ността създават уникални възможнос-
ти за почивка, а добрата организация 
на комплекса предлага много начини 
за забавление и спорт. Такива са водна-
та пързалка, aквапарк Аквамания, ресто-
ранти, клубове, плажната библиотека, 
шахматни и тенис турнири, както 
и много други активности. Курортният 
комплекс предлага и много възможности 
за тържества, семинарни занятия 
и фирмени мероприятия.  

Тази богата палитра от дейности 
е маркетирана основно чрез печатни 
материали на място в хотелите и рис-
кът една голяма част от тях да остане 
незабелязана от посетителите 
не е малък. Задачата на дигиталната 
медия е да го сведе до минимум.

Решение

Концепцията за дигитална медия 
в хотелите съществува от много 
години. Досега тя най-често присъства 
под формата на обособен „телевизионен 
канал“, предназначен за ползване в стаи-
те на хотела. Идеята е посетителите 
да получат по-бърз и лесен достъп 
до информацията за услугите, от които 
могат да се възползват в рамките 
на хотела или курортния комплекс – рес-
торанти, мероприятия, екскурзии и др.

Едно от основните предим-
ства на технологията е възмож-
ността за гъвкаво отдалечено уп-
равление и постоянно обновяване 
на медийното съдържание, което 
е гаранция за своевременното 
излъчване на актуална информация. 

Описание на настоящата ситуация

Три часови зони – Берлин, София, Москва

BERLIN МОСКВА
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хотел „Гергана“ и включва софтуер 
и хардуер. Във фоайето на хотела 
са монтирани 55" професионални дис-
плеи, работещи в режим на видео стена 
и управлявани от индустриален плеър. 
Целта е да се грабне вниманието на по-
сетителите, информацията да достиг-
не до повече хора и това да допринесе 
за техния по-приятен престой в хотела. 

Съдържанието се управлява центра-
лизирано и включва рекламен клип за ку-

рорта Албена. Представена е подробна 
информация, снимки и интересни факти 
за флората в природен резерват „Балта-
та“. Богато информационно съдържание 
и предложения на български, английски 
и руски език за различни възможности 
за развлечение и спорт, медицински ус-
луги и балнеолечение на цялата терито-
рия на комплекса.

Колкото по-качествено и максимал-
но лесно за възприемане е проектиран 
информационния блок на медийното 
съдържание, толкова по-голям е шанса 
гостите да научат за предимства- 
та на предлаганите туристически 
продукти.

Текстовата информация и дизайна 
на съдържанието са създадени и реали-
зирани от отдел „Медиен дизайн“ 
на РИСК Електроник, посредством об-
стойно проучване, предпроектно изслед-
ване и систематизиране на информация-
та в крайния є вид. 

 Проектът се базира на концепция-
та за създаване на медия, която 
не прос-то да присъства под формата 
на видео материали, излъчвани на профе-
сионални широкоформатни дисплеи, 
но и да допринася за цялостното пре-
живяване на посетителите и служите-
лите.

Интегрирането на решението 
в Курортен комплекс Албена стартира 
като пилотен проект в четиризвездния  

Час и дата

Рекламен клип за Курортен комплекс „Албена“

Уеб камераТемпература за деня Седмична прогноза за времето
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Информационни слотове
С помощта на дигиталната медия, гостите получават 
необходимата им информация.

Информационните слотове са посвете-
ни на:  „Балтата“, един от най-красиви-
те резервати в България с уникална 
за Европа лонгозна гора, и био разноо-
бразие, разположен на 18.2 хектара 
на територията на комплекса. Пре-
доставяните спортни услуги, които 
включва са:

• тенис на корт – местонахождение 
на тенис кортовете, условия и контакти;

• футбол – с описание на футболна-
та база от 3 стадиона, техните разме-
ри, условия и контакти;

• фитнес – местонахождение на зали-
те, услуги, контакти и работно време,

• голф – оферта за условията на голф 
игрището „ КЕЙП КАЛИАКРА“;

• конна езда – предлаганите видове 
услуги, условия и контакти;

• шахматна академия „Анатолий Кар-
пов“ – местонахождение, ценови оферти 
и контакти

• възможности за йога занимания 
на плажа.

Другите теми в съдържанието 
са свързани с информация и описание 
на уелнес услугите и козметични програ-
ми на СПА Център „ELEMENTS“  
в луксозния хотел „Фламинго Гранд“ 
и СПА център „МЕДИКА–АЛБЕНА“ в хо-
тел „Добруджа“, където се намира 
и „Медика–Албена“ – най-големият меди-
цински СПА и уелнес център в България, 
поддържащ и кабинети за неотложна 
медицинска помощ.

Гостите и посетителите на ку-
рортния комплекс имат и голям избор 
от разнообразни типове заведения 

– ресторанти с различни видове кухня, 
подходящи за отбелязване на различни пово-
ди, плажен клуб, нощен клуб, кафе барове, 
бистро, сладкарница. Кратките анонси 
информират за местонахожднието, 
менюто, работното време и телефони 
за резервации на различните заведения. 
На разположение на почиващите са и един-
ствената по рода си плажна библиотека 
с над 6 000 заглавия на 15 езика, както 
и аквапарк Аквамания – футуристичен во-
ден парк, разположен върху зона, равняваща 
се на 5 футболни игрища, с уникални 
по рода си водни атракции за деца 
и възрастни. 

С помощта на дигиталната 
медия, гостите на хотел „Гергана” 
получават необходимата информа-
ция, за да организират програмата 
на своята почивка, според предпо-
читанията си за отдих, спортни 
занимания, различни видове забавле-
ния и богат избор на заведения за 
хранене, кафета и барове.

Запазен знак на Курортен комплекс „Албена“, вписан в мрежа,

автор – Стефан Кънчев
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„Балтата”, един от най-красивите 

резервати в България с уникална 

за Европа лонгозна гора, и био 

разнообразие, разположен на 18.2 

хектара на територията 

на комплекса.

ФЛОРА

Риби

блатно кокиче

атерина

жаба дървесница

ръждива чапла

лисица

гръцки гърбач

бодливка

шипоопашата костенурка

черноглаво коприварче

нутрия

пализиев ясен

обикновен щипок

гребенест тритон

черен щъркел

таралеж

Земноводни

Птици

Бозайници

ФАУНА

Дизайнът на съдържанието 
в информационните слотове 
е създаден и реализиран от отдел 
„Медиен дизайн“ посредством 
определяне на титулен списък, про-
учване и анализ, съставителство 
и систематизиране. Представена 
е фактологична и образователна 
информация за обектите, чрез 
структурно организирана, функцио-
нална художествена система 
с ясни семантични определения.

парк  „Балтата“ видове включени в „Червената книга“
блатно 
кокиче

гръцки 
гърбач

пализиев 
ясен

ФЛОРА
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АКВАПАРК „АКВАМАНИЯ“

НОЩЕН КЛУБ 

ФЛАМИНГО ГРАНД

ЙОГА СЪС САНДИП КУМАР

АКВАПАРК „АКВАМАНИЯ“

ЗА ДЕЦА

БИСТРО 

ФЛАМИНГО

КАФЕ БАР ПАНОРАМА 

ДЕСЕРТИТЕ НА 1969

ГАНВИЕ БИЙЧ 

КЛУБ

КОННА БАЗА

АКВАПАРК „АКВАМАНИЯ“

ЗА ВЪЗРАСТНИ

РЕСТОРАНТ 

КАЛИОПА

ТЕНИС АКАДЕМИЯ

ГАНВИЕ БИЙЧ КЛУБ

РЕСТОРАНТ 

РАЙ

ФИТНЕС ЗАЛА

ГОЛФ ОФЕРТА

РЕСТОРАНТ 

СИНЙО НЕБЕ

ФУТБОЛНИ ИГРИЩА

ЕЛЕМЕНТС СПА 

ФЛАМИНГО

РЕСТОРАНТ 

ТЕКС МЕКС

ШАХМАТНА АКАДЕМИЯ

В информационните 

слотове е представена 

пълна информация относно 

различните видове спортни 

услуги, местоположение, 

график на работно време, 

текущи промоции 

и отстъпки.

В раздела „Заведения“ 

гостите на хотела 

получават информация 

за ресторантите 

и клубовете, възможнос-

тите, които предлагат, 

локациите им, както 

и контакти за връзка.
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ИМЕ НА ОБЕКТА

ИМЕ НА ОБЕКТА

Информация за текущи 
промоции и отстъпки 

КОНТАКТИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

РАБОТНО ВРЕМЕ

НАЧАЛО И КРАЙ НА СЕЗОНА 

ЛОКАЦИЯ НА ОБЕКТА

РАБОТНО ВРЕМЕ

КАПАЦИТЕТ НА ЗАВЕДЕНИЕТО

Информация какви типове 
атракции и развлечения 

са достъпни за посетителите 
на обекта  

Информация 
за предлаганите 

специалитети, както 
и организация на събития 

по различни поводи.
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РОК ФЕСТ

БАЛНЕОЛОГИЯ 

ДОБРУДЖА

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

БИЛКОВИ ГРАДИНИ

ПЛАЖНА БИБЛИОТЕКА

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО
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ИМЕ НА ЗДРАВНИЯ 
ЦЕНТЪР

ИМЕ 
НА КАТЕГОРИЯТА

ИМЕ 
НА СЪБИТИЕТО

ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ

ПЕРИОДЪТ, В КОЙТО СЕ СЪСТОИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНОТО 
ЗАВЕДЕНИЕ

Интересна информация за качествата и ползите 
на различни храни и напитки

Информация за културните събития, провеждани 
на територията на комплекса и околностите



8

Резултати

Едни от основните предимства 
на дигиталната медия са възможност-
та за по-голям обхват на аудитория 
и непосредствено отправените, 
на подходящо място и време избрани 
послания. Именно първичната инфор-
мация за предлаганите туристически 
услуги, визуализирана с помощта 
на съвременните цифрови технологии 
и предоставена в подходящия момент, 
може да послужи като отправна точка 
за последваща комуникация с клиентите.

Използваната софтуерна платформа 
осигурява  възможност за гъвкаво 
и централизирано управление на инфор-
мационното съдържание и неговото 
атрактивно представяне. Това превръ-
ща дигиталната медия в съвременен 
ефективен инструмент за привличане 
и  задържане вниманието на госта към 
продуктите и услугите, които курорт-
ният комплекс предлага. 

Дигиталната медия допринася 
за добрия имидж на комплекса, а също 
подобрява качеството на контакта 
с гостите. Подтиква ги  да се възполз-
ват от  повече възможности и услуги, 
с което да разнообразят и оползот-
ворят пълноценно времето на своята 
почивка.

Сътрудничеството между 
„Албена“ АД и РИСК Електроник

След проведена предварителна комуни-
кация, специалистите на РИСК Електро-
ник направиха и предварителен  оглед 
на място, в хотел „Гергана”, с цел 
да бъде консултиран клиента относно 
местоположението и монтажа, по начин 
който да гарантира безпроблемната 
и качествена работа на дисплеите.

Основните задачи, поставени 
от клиента, са:

Създаване и поддръжка 

на медийно съдържание, 

което да включва предва-

рително зададените 

от клиента информационни 

слотове.

Осигуряване на подходяща  

софтуерна платформа 

за  управление 

на съдържанието.

Професионална разра-

ботката на цялостен 

и атрактивен дизайн. 







ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ПРЕЖИВЯВАНЕ
КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „АЛБЕНА“
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Специфичното изискване на клиента 
към начина на визуализация на медийно-
то съдържание наложи решение, което 
да позволява работата на дисплеите 
в режим на видео стена, с разпределе-
ние на изображнието. Заедно с това 
и опцията дисплеите да могат да рабо-
тят самостоятелно.

При създаване на съдържанието 
бе проведена активна комуникация 
с маркетинг отдела на комплекса, 
с цел да бъде селектирана и обработена 
необходимата информация и да бъде 
съгласуван и одобрен дизайн, съобразен 
с фирмената визия на комплекса. 
Съгласно възприетата концепция, дизай-
нерският екип на РИСК Електроник 
се е стремил към създаване на лесни 
за възприемане изображения, които 
да съчетават  позната визия на Албена, 
с облика на съвременното и модерно 
ваканционно селище.

Необходимата информация за те-
кущо обновяване на съдържанието 
се осигурява и предоставя от отдел 
маркетинг на комплекса.

Използваната от клиента услуга 
включва:




• Хостинг за съхраняване на видео 

ресурси за нуждите 

на кампаниите


• Постоянно дистанционно наблюдение (24×7) 

и поддръжка, което означава, че в случай, че някой 

от компютрите (плеърите) излезе от връзка, сер-

визните специалисти на РИСК Електроник  

се свързават с клиента, за да бъде направена 

на място първоначална проверка на интернет 

връзката, дисплеите и др. Най-често възникващите 

проблеми, на практика, могат да се решат 

чрез дистанционна намеса.


• Услугата включва и софтуерна осигуровка. 

Така клиентът получава своевременно всички 

нови ъпдейти за системата, което гарантира 

поддръжка и бъдещо разширяване на функционал-

ността на платформата, без да се изискват 

допълнителни инвестиции.

• Осигуряване на достъп до софтуерната 

платформа с ниво на сигурност „Еnterprise“ 

(99% гарантирана сигурност за наличност 

на услугата).

FOR A MORE IMMERSIVE EXPERIENCE
„ALBENA“ RESORT



10

ФОАЙЕТА

ЗАВЕДЕНИЯ

ВЪНШНА

МЕДИЯ

КОНФЕРЕНТНИ 

ЗАЛИ

Следващи стъпки

Курортният комплекс Албена предлага из-
ключително богата туристическа услуга. 
А заедно с това – балнеология и СПА проце-
дури, отлични съоръжения и условия 
за няколко вида спортни състезания, орга-
низация и провеждане на различни мероприя-
тия – от частни камерни събирания 
и делови срещи до големи корпоративни съ-
бития, конференции, симпозиуми, семинари, 
фестивали,  инсентив програми и обучения, 
абитуриентски балове, сватби и трениро-
въчни лагери и състезания.

Като следващи стъпки за добавяне 
на нова полезна функционалност, свързана 
с популяризиране на услугите и провежда-
ните събития в рамките на комплекса, 
дигиталната медия позволява:

• Инсталация на външна медия с помощта 

на (out-door) тотеми за разширяване обхвата 

на аудиторията, за която са предназначени 

информационните послания. Така се предоставя 

допълнителна възможност на посетителите извън 

хотелите да се информират относно предстоящи 

мероприятия и инициативи.

• Инсталация на дигитални менюта под формата 

на киоски пред заведенията. С тяхна помощ 

клиентите лесно и удобно ще могат 

да се информират за менюто и цените.

• Инсталация на киоски във фоайетата 

на хотелите, които гостите да използват, 

за да се информират самостоятелно за 

транспортни услуги, медицински и СПА услуги, 

близки забележителности, екскурзии и други..

• Решение за конгресния център на комплекса 

и конферентните зали – вградени дисплеи, част 

от системата на дигиталната медия, инсталирани 

пред самите зали, които да информират 

за текущите събития, имената на лекторите, 

времетраенето и предстоящата програма.
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За Курортен комплекс „Албена“

Уникалните природни даденос-
ти, дълъг повече от 3.5 км. чист 
пясъчен плаж, топло море и въздух, 
кристално чист, поради близостта 
на природения резерват „Балтата“, 
днес неделима част от Албена, 
разнообразието от възможности 
за водни спортове, атракциони 
и спортни площадки са превърнали 
Албена в предпочитано и  любимо 
място за много хора.

Комплекса предлага изключи-
телно многообразие на хотелско-
то настаняване, осигурява спо-
койствие и сигурност на своите 
гости и създава прекрасни условия 
за семейна почивка с деца.

Всички тези условия и отлич-
ната организация, представляват 
неповторимо съчетание от защи-
тена природа и модерен морски 
туристически продукт, предлагащ 
разнообразни форми на отдих 
и екотуризъм.
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен интегратор ние сме установили процеси и струк-
тури, необходими за поддържане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


