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ПОКАНА  

 

ХАКАТОН SMARTOURISM.BG‘2019 

 

ХВХ Консултинг, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и 

хотелиерство и Катедра „География на Туризма“ и Стопански факултет на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“, организират за втора поредна година хакатон SMARTOURISM.BG. 

ХАКАТОН SMARTOURISM.BG е водещо събитие, насърчаващо разработването на 

иновативни технологични решения в областта на туризма. 

В периода 17 септември – 18 октомври 2019 каним ученици, и студенти от туристическия, 

архитектурния и технологичния сектор да работят в съвместни екипи за разработване на идейни 

проекти и приложения в областта на интелигентния туризъм.  

 

Целта на ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG ‘2019 е: 

 да допринесе за интелигентното управление на човешките ресурси в областта на туризма 

 да подпомогне развитието на модели за добро управление в туризма 

 да допринесе за интелигентното управление на туристическите дестинации 

 

Време на провеждане: 

 17 септември–16 октомври 2019 – първи етап – самостоятелна работа на екипите 

 17 октомври 2019 – втори етап – работа на екипите с менторите по време на III 

национална конференция SMARTOURISM.BG в Експоцентър „Флора“, Бургас 

 18 октомври 2019 – трети етап – представяне на проектите по време на конференцията 

SMARTOURISM.BG‘2019. 

 

ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG‘2019 предлага: 

 

МРЕЖУВАНЕ – комуникация и активна работа в малки екипи 

ИНОВАЦИИ – създаването на иновативни продукти. Най-добрите идеи ще бъдат 

разработени до финален продукт. 

МОЗЪЧНА АТАКА – генериране на идеи, тестване и прилагане. 

МЕНТОРИ – участниците в ХАКАТОНА SMARTOIRISM.BG‘2019 ще получат 

систематична и професионална подкрепа за разработването и представянето на своите идеи от екипа 

от ментори: 

 Даниел Асенов – управляващ съдружник в „IT DK“ 

 Инж. Николай Генов –директор „ИТ услуги“ в ХВХ Консултинг и член член на 

Консултативния съвет на SMARTOURISM.BG 

 Ас. Емил Петров – Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ 

 Д-р Христо Христозов – управляващ съдружник на ХВХ Консултинг ЕООД, член на СРЕДА 

груп, и ръководител на проекта SMARTOURISM.BG 

 

Участниците ще имат възможност да представят своите идеи, проекти и прототипи по време 

на Третата национална конференция SMARTOURISM.BG, която ще се проведе на 17 – 18 

октомври в Експоцентър „Флора“, гр. Бургас.  

http://www.smartourism./
mailto:https://www.smartourism.bg/
mailto:https://www.smartourism.bg/


                                                                                  
                    SMARTOURISM.BG 

 

___________________________________________________________________________ 

www.smartourism.bg 

 

Награди за ХАКАТОНА SMARTOURISM.BG ’2019: 

 

 Първа награда – Уикенд в Лайтхаус Голф Ризорт + 50 часа бизнес консултиране за 

развитие на проекта 

 Втора награда – 50 часа бизнес консултиране за развитие на проекта 

 Трета награда – 30 часа бизнес консултиране за развитие на проекта 

 

ТЕМИ ЗА УЧАСТИЕ В ХАКАТОН SMARTOURISM.BG‘2019: 

 

Появата на нови технологии в нашето общество доведе до радикална промяна в начина, по 

който разбираме и замисляме ежедневието си. Независимо дали става въпрос за информиране, 

потребление на развлечения или управление на резервации и плащания. В областта на туризма 

новите тенденции показват появата и широко използване на технологични приложения, които 

насърчават творчеството и иновациите в контекста на все по-конкурентен и взискателен сектор. 

Дали от гледна точка на дестинации или предприятията бумът в технологиите означава цялостно 

преосмисляне на начина, по който общуваме, предлагаме на пазара и практикуваме туризъм на 

всички нива. 

 

 Иновативни мобилни приложения 

 “Интернет на нещата”, свързани с феномена на туризма 

 Джаджи за носене 

 Големи обеми данни и отворени данни 

 Web 3.0, семантичен уеб 

 Изкуствен интелект. Управление на интелигентната информация 

 Хотелски софтуер 

 Ресторантски софтуер 

 Резервационен софтуер 

 Дигитален туристически мениджмънт 

 Дигитален туристически маркетинг 

 Интегрирани системи за управление в туризма 

 BIM за управление на туристически обекти и сгради 

 Тенденции в комуникациите и социалните мрежи 

 Комбиниране на различни технологии 

 Предимства и недостатъци при прилагането на ИКТ 

 Технологична волатилност 

 Защита на личните данни и сигурност на информацията 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ХАКАТОНА ДО 14 ОКТОМВРИ 2019 НА: 

WWW.SMARTOURISM.BG/REGISTRATION-HACKATHON/ 

УЧАСТИЕТО В ХАКАТОНА Е БЕЗПЛАТНО. 

Лице за контакт: Диана Христозова, директор „Управление на информационните услуги“ в 

ХВХ Консултинг ЕООД, diana@sreda.net, 0885 321 361 
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