
 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

на  Международна Конференция за островен туризъм 2016 

 

Време: 21-23 Септември, 2016 

Място: Джоушан архипелаг, Провинция Джъдзян, Китай  

Официална покана от: Изпълнителният комитет на Международната 

Конференция за островен туризъм 2016 

Спонсори: Националната туристическа администрация на Китай, Народното 

Правителството на провинция Джъдзян 

Предприемачи: Туристическа администрация на провинция Джъдзян, 

Народното правителството на община Джоушан  

Специален партньор: Alibaba Group 

Краен срок: 30.07.2016 г. 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Съгласно сключено споразумение с Китайският Съвет за Насърчаване на 

Международната Търговия, Джъдзян, Българо - Китайска Камара за 

Индустриално Развитие (БККИР) има удоволствието да Ви покани да участвате в 

Международна Конференция за островен туризъм 2016. 

Островният туризъм е важен стълб за растежа на морската икономика за 

провинция Джъдзян, дори за Китай като туристическа индустрия. Държейки на 

принципите за изисканост, модерност, професионалнализъм и възможност за 

споделяне, Международната Конференция за островен туризъм 2016 ще засили 

интернационализация, маркетизация, професионализацията и брандинг, 

акцентирайки на интерактивност и присъствие. Фокусът на събитието ще е върху 

съвършенството от гледна точка на мащаба, формата, съдържанието и ефекта. 

Ще бъде създадена платформа за международен островен диалог в туризъм, 

комуникация и сътрудничество. Тази платформа ще подобри популярността и 

влиянието на провинция Джъдзян и туризма в Китай. На конференцията ще се 

промотира цялостна модернизация на туристическата индустрия на океана и 

островите, с цел постигане на печеливш и споделен ефект. 



 

 

Темата на Международна Конференция за островен туризъм 2016 ще бъде: 

„Свързване на Морският Път На Коприната - Споделяне развитието на островите. 

Нов Морски Път На Коприната - Ново Синьо Море“ 

На събитието ще присъстват: 

- делегати от международни организации: UNWTO, PATA, Vanilla Islands, AOSIS, и 

др.; 

- делегати от страни и градове по „One Belt and One Road“, основни островни 

държави и региони, туристически островни градове; 

- държавни служители от Китайски вътрешни островни и крайбрежни градове и 

всички общински власти на провинция Джъдзян; 

- делегати от компании за круизни кораби, курорти хотелски организации, 

международни туристически агенции, фирми за електронен туризъм и търговия 

и туристически инвестиционни организации; 

- експерти и учени от институции за изследване на островния туризъм; 

- журналисти и медии от страната и чужбина. 

 

 

Приложения:  

1. Програма 

2. График на събитията 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАМА 

1) Откриване 

Време: 09:00-10:00, 22 септември 

Място: Голямата бална зала в Westin Hotel 

Съдържание: речи на лидери от UNWTO, националната туристическа 

администрация на Китай и народното правителството на провинция Джъдзян. 

Изказвания на официални лица от задгранични държави или градове. Церемония 

по Sailing on the Silk Road. 

2) Международен Островен Туристически Джоушан форум 

Време: 10:15-12:00, 22 септември 

Място: Голямата бална зала в Westin Hotel 

Тема: Свързване на Морският Път На Коприната, споделяне на развитието на 

островите – Нов Морски Път На Коприната - Ново Синьо Море 

Съдържание: основна реч за изграждането Морският Път На Коприната в 21-ви 

век, даващ тласък на туристическа взаимовръзка и международно 

сътрудничество на туристическите острови. Ще учатсват длъжностни лица на 

международни туристически организации, правителствени служители от 

островните държави и региони, международни туристически бизнес делегати, 

туристически експерти и учени. Издаване на доклад за Световното развитие на 

островния туризъм (2016). 

3) Под-форум 1: Кръгла маса на Кметове 

Време: 14:00-17:00, 22 септември 

Място: Five SEN5ES в Westin Hotel 

Тема: Международен Островен Туризъм: откриване и дискусия 

Съдържание: Кметове от градовете по Морският Път На Коприната, кметове от 

основните туристически островни градове в света и кметове от градовете в 

провинция Джъдзян, ще бъдат поканени да дискутират темите относно 

изграждането Морският Път На Коприната в 21-ви век, културно наследство на 

островите, устойчив островен туризъм, опазване на околната среда в океаните и 

др. 

4) Под-форум 2: Иновации на островни ваканционни продукти 



 

 

Време: 14:00-17:00, 22 септември 

Място: Голямата бална зала в Westin Hotel 

Съдържание: основна реч за инвестиции и режим за развитие на островния 

туризъм, иновациите при управлението на почивните курорти, развитие на 

ваканционни островни туристически продукти. Ще участват инвеститори, висши 

мениджъри от туристически компании и есперти в научни туристически 

изследвания. 

5) Под-форум 3: Нови Медии и островен туризъм 

Време: 14:30-17:00, 22 септември 

Място: Fuhai room в Westin Hotel 

Съдържание: лидери от медиината индустрия ще бъдат поканени да обсъдят 

възможностите за по-добро използване на новите медии да популяризират 

марката за островен туризъм и да насърчът развитието му. 

6) Инвестиционни преговори за световният островен туризъм – обяд 

Време: 18:00-21:00, 22 септември 

Място: Голямата бална зала и градината на хотел Westin 

Съдържание: провеждайки бизнес разговори, допълнени с кетъринг, ще се 

насладите на китайската традиционна културни събития (калиграфия, чай 

култура, китайски музикални инструменти, живопис свързан с рибарството, шоу 

за изкуство на изрязване от хартия). 

7) Международна Островна Туристическа Конференция - онлайн карнавал 

Време: 00:00-24:00, 22 септември 

Съдържание: обединяване на местните ОТА и местните Тао културни платформи 

за популяризиране на марката IITCZS. Възприемане на различни форми за онлайн 

продажба на туристически продукти на определени уебсайтове и публикуване на 

общите суми от сделки.  

8) Международно Изложеное за Островен Туризъм - откриваща церемония и 

включване на пътуваща изложба 

Време: 16:00-18:00, 21 септември 

Място: Donggang Citizen Fitness Center in Putuo District  



 

 

Съдържание: художествени изпълнения, обръщение на лидерите на пътуващата 

изложба. 

9) Islands, Let’s Go Международен Карнавал 

Време: Септември 22-23 

Място: Donggang Citizen Fitness Center in Putuo District 

Съдържание: бизнесмени от туристическата сфера ще бъдат поканени да 

препоръчат и да продават продукти, свързани с островен туризъм. Различните 

дейности ще се проведат за привличане на гражданите и туристите. 

Междувременно, високотехнологични фирми ще бъдат поканени да представят 

карнавал на островния туризъм, включващ презентаци, промоции, развлечения 

и храни. 

10) Посещение на избрани острови 

Време: 09:00-14:00,23 септември 

Място: Връх Putuo или Daishan остров 

Съдържание: гостите на конференция ще бъдат поканени да посетят планината 

Putuo или Daishan остров, съгласно тяхното лично желание. 

11) Провеждане на дейности с локация 

① Провеждане на дейности с локация Dinghai област: Beautiful Village Outdoor 

Carnival 

Време: 23 септември 

Място: Nandong Art Valley, Donghai Grand Canyon 

Съдържание: състезание с велосипеди, предизвикателство с открито бягане, 

познания за древният път на туризъма, крайградски развлекателни дейности. 

② Провеждане на дейности с локация Putuo област: Международен Островен 

Туризъм Експо 

Време: 21 септември - 23 

Място: Donggang Citizen Fitness Center in Putuo District 

Съдържание: представяне на туристически продукти, продукти на културата и 

туристическата култура обединена от участващите страни и градове на 

изложбата. Някои от делегатите ще бъдат поканени за препорки и обмен. 



 

 

 

③ Провеждане на дейности с локация Daishan окръг: Zhoushan Fishing Culture 

Show 

Време: 23 септември 

Място: Lulanqingsha Scenic Spot и Dongsha Античен град 

Съдържание: международна кайт игра, морски дарове на Барбекю, посещение 

на древния град Dongsha, познания за нематериалното културно наследство, 

дегустация на the Thousand People Feast. 

④ Провеждане на дейности с локация Shengsi окръг: Първи Източен Морски 

Гурме Фестивал 

Време: 23 септември 

Място: Shengsi открити щандове за морска храна 

Съдържание: две дейности ще бъдат проведени: конкурс за готварски умения и 

закупуване на деликатели. Професионални готвачи от известни ресторанти ще 

се състезават заедно в конкурса за готварски умения. Закупуването на 

деликатеси ще привлече граждани и туристи, с цел да опитат вкусна храна на 

изгодни цени. 

12) Закриваща церемония и Day of Country of Honor 

Време: 15:00-16:00, 23 септември 

Място: Donggang Citizen Fitness Center in Putuo District 

Съдържание: ще се дискутират препоръки, свързани с туризма. Ще бъде 

проведено шоу за култура на Country of Honor, шоу за островна народна култура 

на Zhoushan. Ще се организира кратък филмфест за световният островен 

туризъм. Участие ще вземат и представители на изследователския център по 

туризъм. Лидери на различни организации ще произнасят речи. 

7. Подкрепящи дейности 

1) Donghai музикален сезон 

Срок: Май - Октомври 

Място: Nansha бряг в Zhujiajian остров, Donggang в Putuo район, Фитнес в 

Lincheng, както и в градове като Шанхай, Хангжу, Нингбо и др. 



 

 

Съдържание: Donghai музикален театър – турне на бандата, Лайпциг квартет – 

клас обществено благосъстояние, улична музика на живо, бягане към източното 

море – rainbow run, динено музикално парти, Donghai музикален фестивал. 

2)     „Аз съм собственик на остров“ – онлайн атестация 

Време: Юни 1-Август 31 

Съдържание: ще се привличат интернет потребители да публикуват своите 

туристически съвети и снимки в социална платформа и медии, като например 

Микроблог и wechat, с цел да разкажат за своите любими острови. Ще стартира 

Публична система за гласуване, чрез създаването на конкретна уеб страница или 

H5. Интернет потребителят, който получи най-висока оценка за своят публикуван 

материал, ще има право да бъде „Собственик на остров“ и ще се наслади на 

пътуване и престой. 

3) Китайски морски карнавал с кал 

Срок: Юни - Септември 

Място: Daishan окръг 

Съдържание: представяне на карнавал с кал, кални спортове и козметика с кал. 

Запознаване и разпространение на културата с морска кал на Zhoushan. 

4) Follow Movies to Visit Islands - Първи Международен Островен фестивал за 

късометражни кино Zhoushan 

Време: Юли 15-Септември 23 

Съдържание: в дейността ще се представи селекция от късометражни филми за 

островите от света, разкриващи островната култура и показващи очарователната 

красота на световни острови. Чрез онлайн гласуване и професионален избор, 

печелившите филми ще бъдат показани по време на кетъринга и изложението. 

5) Красивият Zhejiang – Да обиколим островите на Zhejiang 

Време: Май – Октомври 

Съдържание: големите туристически агенции от Zhejiang и медии ще 

организират обиколка и посещения на островите с круизни кораби. Локация на 

обиколките от пристанище Zhapu на град Jiaxing в Северен Zhejiang, 

пристанището в Cangnan Wenzhou City в южния край на Zhejiang. Круизните 

кораби ще преминат през почти 300 морски мили брегова линия, през остров 

Huaniao, остров Gouqi-Shengshan, остров Dongji, Xiangshan, остров Dachen, и 

остров Мария. 



 

 

6) Фотографска изложба за островни пейзажи 

Време: 21 септември - 23 

Място: Donggang Citizen Fitness Center in Putuo District and Westin Hotel 

Съдържание: експозиция на световни снимки 

 

7) Национално Кайт Шампионат 

Време: началото на Октомври 

Място: Daishan окръг 

Съдържание: 40 кайт отбори от Китай, отвъдморските страни и региони ще бъдат 

поканени за отборно кайт шоу. Ще се организира уникалнo кайт шоу, което ще 

включва предоставяне на кайт и летателно обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 IITCZS График на събитията 

 

NO Date Event Time Venue 

1 

September 21 

International Islands Tourism Expo 
Opening Ceremony/ Itinerant 

Exhibition 

16:00-18:00 Donggang Citizen Fitness 
Center of Putuo District 

2 
Welcome Banquet 18:30-20:00 Grand Ballroom in Westin 

Hotel 

3 

September 22 

Opening Ceremony 09:00-10:00 Grand Ballroom in Westin 
Hotel 

4 
International Islands Tourism 

Zhoushan Forum 
10:15-12:00 Grand Ballroom in Westin 

Hotel 

5 
Sub-forum 1: Mayors' Round Table 

Forum 
14:00-17:00 FIVE SENSES in Westin 

Hotel 

6 
Sub-forum 2: Islands Vacation 

Products Innovation 14:00-17:00 
Grand Ballroom in Westin 

Hotel 

7 
Sub-forum 3: New Media and Islands 

Tourism 
14:30-17:00 Fuhai Room in Westin 

Hotel 

8 
International Islands Tourism 

Investment Talks and Transactions 
Buffet 

18:00-21:00 
Grand Ballroom and Lawn 

of Westin Hotel 

9 
International Islands Tourism Online 

Carnival 
00:00-24:00 Online Activities 

10 
Islands, Let's Go International 

Carnival 
September 

22-October 7 
Donggang Citizen Fitness 
Center in Putuo District 

11 

September 23 

Selected Islands visit  09:00-14:00 
1 Mt Putuo  
2 Daishan 

12 
Branch Venue Activities All day Dinghai, Putuo, Daishan, 

Shengsi 

13 
Closing Ceremony/Active Day of the 

country of Honor 
15:00-16:00 

Donggang Citizen Fitness 
Center in Putuo District 

 

Адрес: София 1680, ж. к. „Бели брези“, ул. „Хайдушка гора“ № 60, ет. 3, ап. 11 

Тел.: + 359 2 832 41 36 

Факс: + 359 2 832 41 52 

Моб. тел.: + 359 878 36 35 69 

Е-майл: bulgariachinachamber@gmail.com 

Уебсайт: www.bccid.com 

Лице за контакт: Борислава Авджиева 
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