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Кои са дигиталните 

номади?

• Дигиталните номади са професионалисти, които могат да 

изпълняват служебните си ангажименти независимо от 

местонахождението им по земното кълбо.

• Най-често дигиталните номади са представители на младото 

поколение, които работят в различни сектори от икономиката на 

знанието – информационните технологии, маркетинг, дизайн, 

медии, обучение и консултиране, писатели и други.

• Общността на дигиталните номади обединява хора с 

разнообразен социален статус – млади хора, заможни хора, 

предприемачи, бежанци.
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Добри практики за привличане 

на дигитални номади

• Естония планира да въведе виза за дигитални номади (Digital 

Nomad Visa);

• Програмата за електронно резиденство (e-Residency), която 

естонската държава управлява;

• Тайланд наскоро въведе умната виза (smart visa);

• Русия – организирани Круизи за дигитални номади –

предварителни резервации и информационни материали. 
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Португалия сред дестинациите 

за дигитално номадство
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Лисабон
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Порто
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Само за сравнение - София
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Заключение

• Дигиталното номадство има сериозно бъдеще в ЕС и в 

световен мащаб; 

• Редица страни създават допълнителни условия за 

подобряване удобствата за дигиталните номади; 

• Португалия притежава основни дадености за привличане на 

дигитални номади, като дестинации като Лисабон и Порто вече 

са високо в класациите за привлекателност; 

• Португалия има висок потенциал за привличане на дигитални 

номади. 
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Благодаря за вниманието!
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