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ИНТЕРНЕТ ЛИНКОВЕ: ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ  

 

МОДУЛ_5_ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ 
 

1. Разработване на лидерска стратегия: на английски език + бяла книга, Важна 

съставка на организационния успех, Център за креативно лидерство (PDF) 

 

2. Устойчив туризъм в Арагон, добър пример от централен испански регион; на 

английски език, PDF, добър пример от централен испански туристически 

регион. 

 

3. Управление и лидерство. Съдържанието на раздела е адаптирано от фондация 

„Saylor“ http://www.saylor.org/site/textbooks/Exploring%20Business.docx. на 

английски език, PDF 

 

4. Само работа, без игра? Какви инструменти за израждане на екип предпочитат 

работещите в хотела; на английски език, PDF 

 

5. Мотивиране на екипа да предоставя услуги на високо качеств; на английски 

език, PDF. 

 

6. Лидерство в ресторантьорския бранш. Презентация в LinkedIn, на английски 

език, слайдове. 

 

7. Лидерство в хотелското обслужване. Презентация в LinkedIn, на английски език, 

слайдове. 

 

8. Лидерство, епизод #1: Тенденции в туризма и работна сила - Malcom Turner, 

Hyatt. Видео в Youtube; на английски език. Концепцията е професионалисти в 

туризма и ресторантьорството да се канят пред студенти, за да споделят 

тенденциите в сектора 

 

9. Девет отличителни черти за лидерски успех в туристическия сектор. Видео в 

Youtube; на английски език. Известни лидери споделят за специфични умения и 

цели, когато ръководят екипите си към успех, Дарън Денингтън споделя какво е 

открил, че помага на собствениците и управителите на ресторанти при 

http://www.saylor.org/site/textbooks/Exploring%20Business.docx
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развиването на лидерски умения, от които се нуждаят, за да успеят в 

съвременния туристически бизнес. 

 

10. Печелившата рецепта – уроци от ресторанти как да ангажираме екипа си | 

Габриел Стулман | TEDxCambridge. Липсата на ангажираност у служителите е 

реален проблем, с който се сблъсква бизнесът във всички области. Габриел 

Стулман показва как техниките за иновативно лидерство от ресторантьорския 

бранш могат да помогнат и на други компании да успеят; на английски език. 


