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CAPITOLUL 1: Introducere în promovarea destinației 

turistice: cum să oferiți o destinație atractivă 
 

Pregătiți-vă 
 

În acest capitol, veți afla cum puteți promova destinația dvs. turistică. De asemenea, veți descoperi 

strategii de urmat și câteva idei noi și creative care vă pot inspira. 

Începeți 
 

Promovarea turismului este un proces de 

diseminare a unei destinații prin desfășurarea de 

acțiuni online sau offline, pentru a permite 

oamenilor să afle despre o anumită destinație și 

să fie interesați de aceasta. 

Organizarea de evenimente relevante în zonă sau 

încurajarea implicării tuturor profesioniștilor din 

domeniul turismului pentru a atrage mai mulți 

vizitatori. 

Promovarea Destinației: Planuri și Strategii 

Există mai multe strategii pentru promovarea unei destinații turistice: puteți întreprinde acțiuni offline, 

cum ar fi organizarea de conferințe, târguri, vizite de interes turistic, petreceri, sau puteți utiliza 

instrumente și acțiuni online, precum social media, pentru a ajunge mai ușor la clienți și pentru a face 

destinația vizibilă și atractivă. 

Primul pas este să vă planificați strategia sau planul de marketing turistic. Atunci când vă proiectați 

strategia, se recomandă să luați în considerare următorii factori: 

 Stabiliți obiective specifice și bine definite pentru ceea ce doriți să realizați 

 Stabiliți piețele vizate (clienți potențiali) 

 Selectați instrumentele publicitare pe care doriți să le utilizați pentru fiecare acțiune 

 Determinați bugetul 

 Definiți modul în care rezultatele dvs. vor fi măsurate 
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Este important să aveți în vedere faptul că noua generație de turiști este 

mult mai informată și, de asemenea, mai pretențioasă decât celelalte 

generații. În prezent, turiștii solicită servicii noi și, de multe ori, își schimbă 

planurile pe parcursul călătoriei. Comercializarea online a unei destinații 

trebuie să ofere vizitatorilor soluții inteligente cât și servicii tehnologice și 

turistice actualizate. 

Astfel, după ce ați stabilit planul dvs., luând în considerare toate cele de 

mai sus, puteți începe să căutați acțiunile și instrumentele specifice pe care 

le veți utiliza pentru a vă comercializa destinația. Vă oferim aici, câteva 

exemple: 

 

Creați un site web 

Site-urile web reprezintă adesea primul contact al unui client străin cu identitatea unei afaceri. Prin 

urmare, un site web atractiv poate funcționa ca o bună reprezentare a destinației, fiind personalizată 

pentru grupul țintă. Acesta trebuie să conțină informații despre locuri interesante de vizitat, evenimente 

și tradiții locale, ofertă culturală, link-uri către transportul public, gastronomie, etc. Site-ul web trebuie 

adaptat la noile instrumente turistice, iar dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitive mobile ar trebui 

favorizată pe cât posibil. Ca exemplu, puteți accesa acest site: www.spain.info 

 

Construiți un brand vizual convingător și distinctiv 

Creați un brand și o identitate vizuală solidă, care să reflecte cele mai relevante caracteristici ale 

destinației dvs. Mesajul pe care îl transmiteți prin intermediul brandului vizual trebuie să definească în 

mod clar scopul și misiunea dvs. și să vă promoveze destinația ca o atracție irezistibilă. Accesați acest 

site, ca exemplu: www.visitgreenland.com 

 

Utilizați Social Media 

Este esențial să punem la dispoziția turiștilor spații care să 

permită schimbul de experiențe, precum crearea unui spațiu 

virtual în care turiștii interacționează cu alți utilizatori, referitor 

la destinațiile vizitate. Utilizați social media (Facebook, 

Instagram, Twitter, etc.) pentru a permite oamenilor să 

impărtășească impresii, să discute și să distribuie diverse atracții 

turistice... Acest lucru va promova destinația. Stabiliți-vă grupul 

țintă și utilizați în consecință diferite mijloace de socializare. 

 

 

http://www.spain.info/
http://www.visitgreenland.com/
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Crearea unui ghid local 

Destinațiile de turism inteligent trebuie să adapteze informațiile pe care le distribuie noilor cerințe. 

Informațiile referitoare la destinația dvs. ar trebui să fie individuale și personalizate pe cât posibil. Este 

recomandată automatizarea proceselor de informații și transferarea informațiilor pe canale offline și 

online: publicarea de ghiduri offline, crearea de materiale promoționale, postări periodice pe social 

media și publicații pe site-uri web. Încercați să redactați toate materialele pentru a fi ușor de citit și de 

înțeles. Includeți idei despre activitățile pe care turiștii le pot desfășura, locuri de văzut și alte informații 

utile. Dacă doriți mai multe informații despre procesele de proiectare a informațiilor, consultați acest 

videoclip: https://fliphtml5.com/learning-center/how-to-design-and-create-a-travel-guide-book/ 

 

Crearea unor videoclipuri atractive 

Puteți să creați videoclipuri atractive cu multe informații, într-un timp scurt. Asigurați-vă că veți include 

sfaturi utile, fapte amuzante, secrete locale, imagini frumoase, etc. Ele pot fi răspândite prin internet, 

social media, birouri de turism etc. Puteți vizualiza un exemplu aici: 

www.youtube.com/watch?v=Hr_TbL5ejuQ 

 

Realizați o campanie publicitară și luați legătura cu diverse părți 

interesate din zonă.  

Publicitatea va face destinația dvs. mai vizibilă. Folosiți-le pentru 

a ajunge la publicul țintă. De asemenea, încercați să contactați 

părțile interesate care pot beneficia de activitatea turistică și să 

stabiliți procese de colaborare cu aceștia. Operatorii de turism 

pot fi partenerii ideali și pot fi interesați de activitățile de 

promovare. 

Urmăriți acest videoclip pentru a afla mai multe idei despre cum vă puteți promova destinația 

 www.youtube.com/watch?v=RzkR54mDxa4 

Verificați 
 

1. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Există o singură strategie de promovare a unei destinații turistice. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

2. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Noile generații de turiști nu sunt prea bine informate. În prezent, turiștii caută aceleași servicii pe 

care le căutau și acum 10 ani. 

a) Adevărat 

b) Fals 

https://fliphtml5.com/learning-center/how-to-design-and-create-a-travel-guide-book/
http://www.youtube.com/watch?v=Hr_TbL5ejuQ
https://www.youtube.com/watch?v=RzkR54mDxa4
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3. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Crearea unui videoclip interactiv, a unui ghid util, utilizarea rețelelor social media și colaborarea 

cu părțile interesate, sunt idei bune dacă doriți să vă promovați destinația. 

a) Adevărat 

b) Fals 

Exersați 
Organizați elevii în grupuri de câte patru și alegeți o destinație turistică. Fiecare grup va proiecta o 

strategie de promovare, incluzând obiectivele, grupurile țintă, instrumentele, acțiunile, activitățile ... 

Odată ce toate grupurile și-au dezvoltat planurile, aceștia le vor prezenta și vor primi feedback de la 

celelalte grupuri. 

 

Referințe: 

https://pixabay.com/es/illustrations/marketing-digital-producto-contenido-4229637/ 

https://pixabay.com/es/illustrations/viajando-ubicaci%C3%B3n-2977176/ 

https://pixabay.com/es/photos/foto-c%C3%A1mara-iphone-%C3%A1rbol-2606675/ 

https://pixabay.com/es/illustrations/mundo-agencia-viaje-holiday-461179/ 

https://www.tourismmarketingandmanagement.com/2018/03/10/promote-tourism-destination-online-

international-markets/ 

https://uhurunetwork.com/tourism-marketing/ 

https://www.visionesdelturismo.es/promocion-turistica-destinos/ 

https://www.entornoturistico.com/promocion-turistica-importancia-los-destinos-turisticos/ 

https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Presentacin-

Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf 

https://definicion.de/promocion-turistica/ 

https://www.trekksoft.com/en/blog/best-destination-marketing-strategies 

http://www.turismecv.com/destino-turistico-inteligente/ 

 

 

 

 

  

https://pixabay.com/es/illustrations/marketing-digital-producto-contenido-4229637/
https://pixabay.com/es/illustrations/viajando-ubicaci%C3%B3n-2977176/
https://pixabay.com/es/photos/foto-c%C3%A1mara-iphone-%C3%A1rbol-2606675/
https://pixabay.com/es/illustrations/mundo-agencia-viaje-holiday-461179/
https://www.tourismmarketingandmanagement.com/2018/03/10/promote-tourism-destination-online-international-markets/
https://www.tourismmarketingandmanagement.com/2018/03/10/promote-tourism-destination-online-international-markets/
https://uhurunetwork.com/tourism-marketing/
https://www.visionesdelturismo.es/promocion-turistica-destinos/
https://www.entornoturistico.com/promocion-turistica-importancia-los-destinos-turisticos/
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Presentacin-Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Presentacin-Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf
https://definicion.de/promocion-turistica/
https://www.trekksoft.com/en/blog/best-destination-marketing-strategies
http://www.turismecv.com/destino-turistico-inteligente/
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CAPITOLUL 2: Planul de promovare și comercializare. 

Abordare centrată pe client 
 

 

Pregătiți-vă 

 
În orice afacere, strategia de marketing joacă un rol 

esențial în construirea unui brand, atragerea de noi 

clienți și menținerea loialității. Industria turistică nu 

este diferită. 

Un plan de strategie de marketing turistic trebuie 

să cuprindă o viziune, o misiune și mai multe 

obiective, care ar trebui să fie rezultatul unei 

opțiuni raționale și a liberului arbitru al companiei 

de turism sau al unei organizații de management al 

destinației. 

Acest capitol, oferă o introducere în conceptul de gândire strategică, vom afla despre importanța 

planificării în afacerile turistice și cum să facem o planificare a strategiei de marketing turistic, în doar 

câțiva pași. Vom afla, de asemenea, câteva idei noi despre marketingul centrat pe clienți în industria 

turismului. 

Începeți 
 

 De ce avem nevoie de un plan care să ne promoveze afacerile turistice sau destinația turistică? 

Un plan de marketing de succes este un 

instrument de afaceri esențial și puternic. Nu 

se concentrează pe aspectele referitoare la: 

care, cum, când, unde, cine și ce, dar prezintă 

și pașii specifici, măsurabili, pe care trebuie să îi 

parcurgeți pentru a vă atinge obiectivele. 

Pentru a avea o afacere sustenabilă și de 

succes în industria turismului, este necesară o 

gândire strategică. Principalele caracteristici ale gândirii strategice sunt: 

 gândirea vizionară: recunoașterea posibilităților viitoare 
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 gândirea de diferențiere: căutarea unicității, diferențiere față de concurență, inovație în loc de 

imitație 

 gândire axată pe avantaje: căutarea avantajelor competitive 

 gândire direcțională: căutarea opțiunilor pentru viitor, identificarea modalităților alternative de 

a îndeplini obiectivele stabilite 

 gândirea potențială: recunoașterea și înțelegerea factorilor de influență 

 

Cum să dezvolți un plan de marketing turistic eficient în 9 pași? 

Pasul 1 - Cercetați industria 

Cercetarea tendințelor actuale ale pieței și a cifrelor reale 

din turism vă ajută să evaluați climatul în care vă 

desfășurați activitatea. Analizând tendințele industriei, 

succesele și eșecurile concurenților, puteți evita 

repetarea oricăror greșeli făcute și puteți valorifica 

inițiativele de succes. Puteți, de asemenea, să comparați 

oferta dvs. turistică unică în raport cu standardele 

industriei, pentru a oferi o nouă măsură a succesului. 

Pasul 2 – Analizați competiția 

O analiză competitivă acoperă punctele forte și punctele slabe ale competitorilor dvs. Efectuând o 

analiză eficientă a concurenților, veți putea să: 

 Identificați lacunele de pe piață 

 Dezvoltați produse și servicii noi 

 Descoperiți alte tendințe de piață 

 Promovați și vinde mai eficient 

Pasul 3 – Elaborați o declarație de misiune 

 Chiar dacă este atât de des trecută cu vederea, declarația de misiune este crucială, deoarece modelează 

cultura afacerii dvs. Cunoașterea scopului pe care îl aveți, este foarte important pentru personalul dvs., 

părțile interesate și oaspeți.  

Step 4 – Realizați o analiză SWOT 

Analiza SWOT se referă la punctele forte, punctele slabe, 

oportunitățile și amenințările companiei, și este un instrument 

simplu și puternic de planificare. 

Este una dintre cele mai ușoare metode de a afla mai multe despre 

afacerea dvs. și despre caracteristicile mediului extern și intern. 

SWOT împarte o analiză de mediu globală, în două componente: 
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factori interni (puncte forte și puncte slabe) și factori externi (oportunități și amenințări). 

 

Pasul 5 – Stabiliți-vă publicul țintă ideal 

Un element esențial în planul dvs. de marketing este să știți cui doriți să vă adresați prin campaniile de 

marketing. Nu doriți să va adresați tuturor și nimănui – ci doriți să aveți o imagine foarte clară a clienților 

dvs. ideali. 

Pasul 6 – Definiți-vă cei 4P 

Mixul de marketing reprezintă o combinație de factori pe 

care micul dvs. busines din turism îl poate controla pentru a 

vă promova brand-ul și pentru a atrage și influența clienții 

să cumpere produsul dvs. 

Cei 4P sunt o parte centrală a planului dvs. de marketing și 

constau în: produs, preț, poziție și promoție. Cel mai simplu 

mod de a defini cei 4P ai dvs. este să vă adresați o serie de 

întrebări referitoare la fiecare element. 

Pasul 7 – Setați-vă obiective SMART 

Obiectivele dvs. de marketing trebuie să fie legate de obiectivele generale ale afacerii. Trebuie să 

mergeți mai departe și să le transformați în obiective SMART 

pentru turism. Acestea trebuie să fie: 

 Specifice 
 Măsurabile 
 Admisibile/Realizabile 
 Relevante 
 Integrate in timp 

  

Având obiective clare și ușor de gestionat, vă puteți direcționa 

mai eficient resursele și, cel mai important, puteți măsura 

succesul strategiei dvs. de marketing. 

Pasul 8 – Conturați-vă strategiile și tacticile 

Acum că ați stabilit obiectivele SMART, puteți crea strategia și tactica pe care le veți utiliza pentru a 

atinge aceste obiective. Este simplu, strategia este CUM îți vei atinge obiectivul, iar tactica este CE trebuie 

să faci. Acest lucru reprezintă pașii de acțiune ai planului dvs. de marketing și momentul punerii lor în 

aplicare. 

Nu uitați ca atunci când vă creați planul de acțiune pentru executarea strategiilor și tacticii dvs., să vă 

asigurați că includeți unitățile de măsura pe care le veți utiliza pentru a vă măsura succesul! 
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Pasul 9 – Stabiliți bugetul 

În planul dvs. de marketing, rămâneți concentrați strict pe activități legate de marketing. Cât intenționați 

să cheltuiți pentru marketing și promovare pe tot parcursul anului următor și cât de mult vă vor costa 

articolele de acțiune enumerate mai sus? De unde vor veni acești bani? 

Asigurați-vă că sunteți realist cu privire la ce tactici puteți utiliza în anul următor - ținând cont de ce 

resurse interne și externe aveți la dispoziție. 

 

De ce este atât de important clientul în turism? Cum poate marketing-ul centrat pe consumator să ajute 

companiile de turism să își înțeleagă mai bine clienții? 

 

Fiecare afacere trebuie să mențină clienții fericiți, dar în industria 

călătoriilor este vital ca oaspeții să fie mulțumiți pentru ca afacerea să 

crească și să prospere. Fiecare turist este diferit, având un amestec 

unic de experiențe, motivații și dorințe. De asemenea, turiștii în 

calitate de consumatori devin exigenți, cerând produse de valoare și 

de înaltă calitate pentru banii cheltuiți. 

Marketingul centrat pe consumatori (CCM) este o tendință relativ nouă în marketing. Scopul CCM este 

ca instituțiile să cunoască însușirile generale ale clienților lor, devenind experți în obiceiurile, 

atitudinile, factorii motivaționali și valorile clienților care modelează opinia consumatorilor în general. 

Marketingul centrat pe consumatori (CCM) se bazează pe un ciclu pozitiv de învățare de la clienți - care 

le permite clienților să-și asume poziția de conducere în proiectarea caracteristicilor produsului - 

oferind clienților produse cu o valoare percepută mai mare - crescând valoarea timpului de viață al 

clienților. 

În mod tradițional, consumatorii sunt văzuți la sfârșitul unui „lanț”, primind pur și simplu rezultatul 

acțiunilor desfășurate mai devreme, în acest lanț de producție. Cu toate acestea, consumatorii își 

îndeplinesc, de asemenea, propriile funcții de marketing pe măsură ce își analizează nevoile, caută 

informații, compară valoarea alternativelor și iau decizii. Mai mult, Internetul a împuternicit 

consumatorii să ia decizii mai bine informate, introducând mai multă transparență și colectarea ușoară 

a datelor. 
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Verificați 
 

1. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

A fi diferit de concurență și a căuta unicitatea este una dintre caracteristicile gândirii strategice în 

industria turismului. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

 

2. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Într-o analiză SWOT, oportunitățile și amenințările sunt factori interni ai mediului companiei. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

 

 

3. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Turiștii în calitate de consumatori solicită „Valoare pentru timpul și banii lor”. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

 

Exersați 
 

Activitate: (reflecție și aplicare practică a conținutului acestei unități) 

Împărțiți elevii în două grupuri. Primul grup trebuie să creeze un profil și să dezvolte o strategie de 

marketing pentru o destinație turistică. Al doilea grup va crea un profil și va dezvolta o strategie de 

marketing pentru un produs/serviciu turistic. Ambele echipe trebuie să răspundă la următoarele 

întrebări: 

1. Care sunt perspectivele viitoare ale destinației/produsului turistic? 

2. Care sunt diferențele principale ale destinației/produsului dvs. în comparație cu cele ale 

concurenților? 

3. Vă puteți imagina care sunt factorii de influență care vă vor afecta sau modifica destinația/produsul? 

4. Descrieți cum va arăta destinația/produsul dvs. peste 5 ani. 

În cele din urmă, fiecare echipă își va prezenta planul și va adăuga mai multe idei de îmbunătățire. 
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Referințe: 
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https://www.shutterstock.com/video/clip-13000895-marketing-strategy-cartoon-animation-keywords-

business-man (image) 

https://study.com/academy/lesson/competition-analysis-in-business-planning.html (image) 

https://uhurunetwork.com/tourism-marketing-strategy/ (image)  

https://www.worldfinancialreview.com/how-sports-tourism-is-boosting-local-economies/ (image) 

https://www.bizeez.com/successful-tourism-marketing-plan/ 

https://destinationthink.com/lead-storytelling-engaging-customer-centric-dmo/ 

http://epubs.surrey.ac.uk/1095/1/fulltext.pdf 

https://www.europetour.tips/wp-content/uploads/2017/11/Module_3_Marketing_Strategy.pdf 

http://hrmars.com/hrmars_papers/IJAREG_1_1_art_05_Bogan_El1.pdf 
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CAPITOLUL 3: Strategii de marketing pentru destinația 

turistică - online și offline 
 

Pregătiți-vă 
 

Atunci când sunt implementate împreună, strategiile și tehnicile de 

marketing offline și online se pot susține și se pot amplifica reciproc, 

creând o strategie unificată. 

Având în vedere perspectiva consumatorilor, călătorii de astăzi nu 

mai cred cu adevărat în termeni „online” și „offline”. Ceea ce  

așteaptă aceștia cu adevărat este o experiență perfectă, atunci când 

își aleg și rezervă o călătorie. 

În această unitate vom afla despre modul în care abordările de 

marketing online și offline colaborează, pentru a sprijini brandurile de 

destinații turistice. 

 

Începeți 
 

Marketingul de destinație este o ramură a marketingului axată pe promovarea unui anumit oraș, regiune 

sau țară. Principalul obiectiv al marketerilor de destinație este creșterea numărului de vizitatori într-o 

anumită locație. Destinațiile turistice apar ca mărci umbrelă și trebuie promovate pe piața globală ca o 

entitate, pentru fiecare piață țintă pe care încearcă să o atragă. Globalizarea emergentă și concentrarea 

ofertei cresc nivelul concurenței și necesită noi strategii de marketing pe internet pentru destinații, pe 

lângă tradiționalul marketing offline. 

Strategii de marketing online în managementul destinațiilor turistice 

Unde caută călătorii idei pentru următoarea lor 

aventură? În același loc în care merg pentru 

informații despre orice altceva: pe Internet. Ei 

merg online pentru a găsi cele mai bune oferte 

cele mai frumoase hoteluri, precum și pentru a 

afla sugestii despre ceea ce pot să facă atunci 

când ajung într-o anumită destinație. 

În prezent, internetul este în creștere în toată 

lumea și include prezența dvs. web, social media, optimizarea motoarelor de căutare, blog-uri, email 

marketing și publicitate online. 
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1. Web site-uri cu destinații turistice - trebuie dezvoltată de Organizația Marketing-ului Destinației în 

parteneriat cu principalii participanți la piață, printr-o abordare contractuală sau corporativă. 

Aceasta are legături de la și către site-urile Web ale celorlalte organizații care au o afacere legată 

de destinație. Un site portal pentru marketing-ul destinațiilor de turism oferă informații despre 

patru domenii de bază: 

a) Cum se ajunge (de exemplu, călătorii aeriene) 

b) Cum se poate vizita (de exemplu, închiriere de mașini) 

c)  Locuri de cazare (de exemplu, cazare la hotel) 

d) Lucruri de făcut (de exemplu, locuri de vizitat, restaurante, cumpărături, spectacole și 

evenimente) 

 

2. Marketing prin e-mail - dovedește modalitatea eficientă de a atrage noi vizitatori și de a menține o 

relație cu vizitatorii dvs. existenți. Este util să aveți un brand al afacerii, să luați legătura cu vizitatorii 

și să promovați afacerea dvs. Dar pentru a evita livrarea de e-mailuri spam, vă rugăm să țineți cont 

de următoarele sfaturi: 

  

 Asigurați-vă că oferiți informațiile utile de care 

vizitatorii-țintă au nevoie în mod regulat; 

 Precizați clar că adresele de e-mail cu care se 

înscriu pe web site-ul dvs. nu vor fi distribuite 

nimănui și nu vor fi folosite cu alte scopuri. 

 

3. Optimizarea motorului de căutare (SEO) - este o metodă excelentă de a obține noi oportunități. Este 
o șansă pentru site-ul dvs. web de a câștiga trafic calificat, pe care îl puteți transforma în conversii 
pentru afacerea dvs. turistică. 

4. Social media - continuă să câștige popularitate și este un instrument incredibil de util pentru 
marketing. Cu ajutorul social media, vă puteți conecta cu 
foști, actuali și potențiali vizitatori. De asemenea, vă permite 
să dezvolți relații care să-i atragă spre destinația dvs. și, de 
asemenea, să împărtășească experiențele lor. 

Fie că elaborați un nou ghid turistic pentru destinația dvs. 
sau promovați un eveniment local pentru potențialii dvs. 
vizitatori, aceste informații pot fi împărtășite prin 
conturile de socializare ale afacerii dvs., inclusiv 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest și altele. 
Sunteți liber să vă înscrieți pe aceste site-uri de socializare 
și să vă partajați mesajele la nivel global pe internet. 
 

5. Publicitatea Pay-per-click  (PPC) - este una dintre cele mai bune metode de a ajunge la publicul țintă. 
Vă permite să fiți prezenți acolo unde caută clienții și, de asemenea, veți fi cu un pas în fața 
concurenților. 

6. Aplicațiile Mobile - Un sondaj recent dezvăluie că peste 80% dintre vizitatori află informații legate 
de turism și caută oferte pe dispozitivele mobile. Prin urmare, atunci când comercializați o 
destinație online, trebuie să vă asigurați că toate materialele dvs. de marketing pentru călătorii 

https://www.webfx.com/blog/general/top-6-social-media-sites-that-businesses-cant-live-without/


   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2017-1-RO01-KA202-0374 

  

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei. 

(manuale turistice, broșuri turistice etc.) pot fi citite pe diferite dispozitive mobile, cum ar fi iPhone, 
iPad, telefoane și tablete Android. 

 

 
Strategii de marketing offline în managementul destinațiilor turistice 
 
Strategiile de marketing offline se referă la orice activitate de marketing care nu se află pe Internet. Iată 
câteva sugestii: 
 
1. Materiale de marketing tipărite - inclusiv pliante, broșuri, hărți, cataloage, cărți poștale, cu conținut 
informativ de calitate și imagini atrăgătoare, care pot stimula cititorii să vă viziteze destinația. 
2. Cărți de vizită - cărțile de vizită creative se fac remarcate foarte ușor. Iată câteva idei despre ce trebuie 
să conțină cartea de vizită: o imagine a dvs., imaginea unei destinații, un infografic referitor la evaluările 
oferite de clienții dvs. 
3. Panouri publicitare - dacă aveți suficient buget, puteți face panouri publicitare cu destinația dvs., astfel 
de panouri vor ajuta potențialii dvs. vizitatori să afle despre destinația dvs. 
4. Târgurile și expozițiile - reprezintă o formă alternativă de prezentare și promovare a destinațiilor 
pentru intermediari și publicul larg. Principalul lor avantaj este potențialul de a stabili un contact 
personal între diferite întreprinderi de turism private și publice. 
5. Note și comunicate de presă - folosiți această resursă; selectați suportul cel mai potrivit pentru 
destinația dvs. și publicul țintă. 
6. Alăturați-vă unei rețele locale de afaceri sau unei asociații de turism - în acest fel vă puteți conecta cu 
liderii de afaceri și puteți descoperi oportunități de parteneriat pe care poate nu le-ați anticipat. 
7. Organizați evenimente - luați în considerare organizarea unei discuții de călătorie pentru a ajuta 
membrii comunității dvs. să afle despre noi afaceri sau facilități de turism din regiunea dvs. 
 
Prin ce diferă marketingul digital de cel tradițional? 

Există mai multe diferențe între marketingul digital și cel tradițional dedicat întreprinderilor turistice. 

Cea mai mare diferență constă în modul în care consumatorii și întreprinderile comunică reciproc. 

Marketingul tradițional oferă întreprinderilor un 

control total asupra conversației. Metodele precum 

e-mailul direct, panourile publicitare și anunțurile 

tipărite servesc pentru a furniza informații care sunt 

pur promoționale și nu oferă posibilitatea 

consumatorilor de a răspunde sau de a pune 

întrebări. 

Marketingul online nu oferă o asemenea acoperire. Vizitatorii și consumatorii de produse turistice au 

voci la fel de puternice online ca și firmele. Pe unele canale, cum ar fi social media, vocile lor sunt mai 

puternice. Corect sau nu, criticile lor față de produsele sau serviciile dvs. turistice și reclamațiile cu privire 

la practicile de afaceri pot fi virale, iar acest lucru poate afecta percepția destinației și reputația generală 

a destinației dvs. turistice. 
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Verificați 
 

1. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevarată sau falsă? 

Este foarte important să informați potențialii dvs. vizitatori cu privire la activitățile care pot fi desfășurate în 

destinație dvs. turistică. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

2. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Este recomandat să folosiți cât mai multe imagini în materialele dvs. tipărite. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

3. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Criticile sau reclamațiile online nu pot afecta reputația unei destinații turistice. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

 

Exersați 
 

Activitate: (reflecție și aplicare practică a conținutului acestei unități) 

Organizează-ți elevii în perechi. O persoană va juca rolul turistului și cealaltă va fi reprezentantul 

destinației turistice. Fiecare echipă va dezvolta o scurtă strategie de marketing pentru diferite destinații 

de turism, folosind același buget. Prezentarea strategiilor selectate trebuie făcută cu argumente clară 

de către ambii membri ai echipei. 
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CAPITOLUL 4:  

Instrumente de marketing, inclusiv promovarea pe e-

mail și pe mobil 
 

Pregătiți-vă 
 

În această unitate, vom afla mai multe despre 

importanța instrumentelor de marketing, în 

special promovare prin email și pe mobil, cât și 

despre modul în care aceste instrumente vă pot 

ajuta să aveți o conexiune reală cu publicul 

țintă și, implicit, să creșteți loialitatea față de 

brand-ul dvs. de afaceri. 

 

Începeți 
 

 
O abordare integrată a instrumentelor de marketing 
 
Odată cu creșterea rapidă a consumatorilor care folosesc internetul în scop de afaceri, comunicare, 
cumpărături și recreere, practic fiecare organizație ar trebui să aibă prezență online și să utilizeze eficient 
oportunitățile de marketing digital. Marketingul digital, uneori numit și marketing online, poate fi descris 
ca ansamblul de tehnici și tehnologii utilizate pentru promovarea mărcilor, produselor și serviciilor, 
pentru consumatori, pe o serie de canale online. 
Există multe tehnici și instrumente de marketing digital disponibile pentru întreprinderi, cum ar fi: 
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  Publicitate afișată - Publicitate online într-o 
varietate de forme. Publicitatea afișată include 
reclame de tip: banner, text, imagine și video 
pe o pagină web. 
 Marketing afiliat – Recompensarea unui site 

sau a unei persoane pentru fiecare vânzare pe 
care o generează ca urmare a promovării afacerii 

dvs. 
 Marketing-ul de conținut – Crearea și 

distribuirea unui conținut util, relevant și de 
calitate pentru atingerea obiectivelor de 
marketing. 
 Marketing-ul motoarelor de căutare (SEM) –  

Creșterea traficului și vizibilitatea site-urilor din 
motorul de căutare prin metode plătite și neplătite (organice). 

 Marketing pe mobil – Atragerea consumatorilor prin intermediul telefonului mobil, smartphone-
urilor și a tabletelor. 

 Marketing prin e-mail – Pentru a ajunge direct la consumatori prin e-mail, utilizând texte și formate 
media bogate 

 Social media marketing – Atragerea consumatorilor prin intermediul site-urilor de socializare, cum ar 
fi Facebook, Twitter și LinkedIn, pentru a sensibiliza brandul, a genera vânzări și trafic de site-uri. 

 Optimizarea motoarelor de căutare (SEO) – Optimizarea site-urilor web pentru a crește vizibilitatea 
în rezultatele neplătite ale motorului de căutare, cunoscute și sub denumirea de rezultate organice, 
naturale sau obținute. 
 

În această unitate, vom afla despre marketing prin email și marketing mobil, dar atunci când vă creați 
strategia de marketing, trebuie să aveți o viziune integrată despre instrumentele de marketing. 
 
Dezvoltați-vă propria strategie de marketing prin e-mail 
  
E-mailul este un instrument vechi, dar rămâne în 
continuare un instrument vital. Există în jur de 3,7 
miliarde de utilizatori de e-mail în prezent, cifra 
preconizându-se că va crește până la 4,3 miliarde 
până în 2022. Acest lucru face ca marketingul prin e-
mail să fie o strategie viabilă pe care să o abordați. 
O definiție de marketing prin e-mail este utilizarea e-
mailului pentru a dezvolta relații cu potențiali clienți 
și/sau clienți actuali. Marketingul prin e-mail este un 
segment al marketingului digital, care este 
complementar cu marketingul prin site-uri web, social media, bloguri, etc. În cel mai bun caz, 
marketingul prin email permite întreprinderilor să-și țină clienții la curent și să-și adapteze mesajele de 
marketing clienților lor. 
O strategie bună de marketing prin e-mail este hiper-personalizată, integrată cu alte canale de marketing 
și optimizată pentru mobil. 
 
 



   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2017-1-RO01-KA202-0374 

  

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei. 

Iată câteva sfaturi de marketing prin e-mail pentru strategia dvs.: 
 
1. Creați-vă propria listă vizată. Acest lucru a fost deja menționat, dar cumpărarea listelor de e-mail este 
o pierdere de timp. Prin trimiterea unui e-mail nesolicitat riscați ca acesta sa fie etichetat drept spam. 
2. Respectați regulile antispam. Aceste reguli constau în: stabilirea unui subiect real, posibilitate de 
dezabonare și numele și adresa dvs. la sfârșitul e-mailurilor. 
3. Nu trimiteți doar anunțuri de vânzare. Folosiți e-mailul pentru a crea raporturi cu clienții, împărtășind 
expertiza dvs. și/sau expertiza altora, oferindu-le sfaturi și informații pe care le pot aprecia. Distribuiți 
informații care să le permită să știe mai multe despre dvs. și/sau compania dvs. 
4. Tratați cu respect membrii acestei liste. Nu uitați că persoanele care și-au oferit adresa de e-mail au 
avut încredere în dvs., prin urmare ei merită respectul dvs. Prin această modalitate veți crește șansele 
de a câștiga mai mulți clienți. Astfel, persoanele care doresc să ia legătura cu dvs. și să se implice, ar 
trebui să aibă această posibilitate. 
5. Respectați un orar de trimitere a buletinelor informative. Trimiterea e-mailului într-o anumită zi 
prestabilită, îi va ajuta pe abonați să știe la ce să se aștepte de la dvs. și când. 
6. Utilizați tehnologia în mod înțelept. Puteți utiliza o mulțime de programe gratuite sau plătite de 
promovare prin e-mail, precum E-mail Benchmark, Mail Chimp, Vertical Response, Contact Constant, 
Drip, SendinBlue sau Mailjet. 
7. Creați e-mailuri compatibile cu telefonul mobil. În 2019, 60% din e-mail-uri sunt deschise pe dispozitive 
mobile, comparativ cu 10% pe computerele de birou și 29% prin webmail. În acest context, este 
recomandabil să utilizați șabloane pentru mobil, să scurtați textul subiectului, să echilibrați dimensiunea 
imaginii și textul și să creați butoane mari. 
 
Marketingul prin mobil - regele marketingului contemporan 
 
După cum am anticipat, după ce am prezentat marketing-ul prin email, vom continua să vorbim despre 
marketing-ul prin mobil. Marketingul mobil este o strategie de marketing digital cu mai multe canale, 
care vizează atingerea unui public țintă pe smartphone-urile lor, tabletele și/sau alte dispozitive mobile, 
prin intermediul site-urilor web, e-mail, SMS și MMS, social media și aplicații. Tot ce se poate face pe un 
computer desktop este acum disponibil pe un dispozitiv mobil. O publicitate mobilă eficientă înseamnă 
înțelegerea publicului dvs., proiectarea conținutului pe platformele mobile și utilizarea strategică a 
SMS/MMS de marketing și aplicații mobile. 
 
O strategie de marketing mobil nu este un efort de sine 
stătător, ci este parte integrantă a oricărei campanii de 
marketing pe termen lung sau pe termen scurt - 
importanța sa fiind în continuă creștere. De la e-mail și 
până la PPC, SEO, conținut și marketing în social media, 
există un canal de marketing mobil pentru a ajunge la 
fiecare parte a audienței dvs. Optimizarea site-ului web, 
trimiterea e-mail-urilor compatibile dispozitivelor 
mobile și construirea unei aplicații native pentru publicul 
țintă sunt toate proiecte importante. 
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Cum să creezi o strategie de marketing mobil 
 

 Înțelegeți Audiența 
 
Ca în orice activitate de marketing, marketingul prin mobil începe prin înțelegerea publicului dvs. Pe 
lângă a cunoaște demografia și interesele generale ale populației, este important să știm ce canale de 
marketing mobil folosesc aceștia. În mod ideal, la momentul acesta, aveți deja un profil general al 
clienților și a publicului dvs. Presupunând că publicul dvs. nu s-a schimbat de la prima creare a profilului, 
puteți reutiliza acele informații. 
 

 Stabiliți-vă Obiectivele 
 

Cheia pentru definirea oricărei strategii constă în stabilirea concretă a obiectivelor dvs. Identificați 
aceste obiective adresând echipei dvs. câteva dintre aceste întrebări: 

o Ce aplicații folosim în prezent pentru mobil? 
o Dacă utilizați deja marketing pe mobil, cum sunt aceste inițiative? 
o Care sunt principalele dvs. obiective pentru includerea marketingului pe mobil în strategia dvs. 
generală? 
o Cine sunt audiențele dvs. cheie pentru marketingul mobil? 
o Cum vă angajați pe canalul dvs. public de telefonie mobilă? 
 

 Stabilirea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs) 
 

Rețineți că nu puteți gestiona ceea ce nu puteți măsura. Urmărirea performanței eforturilor dvs. de 
marketing mobil este esențială. Într-o lume digitală, există foarte mulți indicatori cheie de performanță 
(KPI). Încercați să îi luați în considerare și să îi urmăriți doar pe cei relevanți pentru întreprinderile mici: 
costul de instalare (CPI) sau costul de achiziție (CPA), Open, rate de conversie, procent de retenție, 
utilizatorii activi zilnic/lunar sau venituri. 
 

 Implementați, Măsurați, și Optimizați 
 

După ce ați analizat audiența, ați stabilit activitățile de marketing mobil pe care aveți de gând să vă 

concentrați, ați stabilit obiective pentru fiecare dintre canalele sau activitățile de marketing mobil pe 

care urmează să le utilizați și ați decis asupra indicatorilor de publicitate pe care îi veți utiliza, trebuie 

să implementați în sfârșit strategia dvs., să măsurați impactul asupra afacerii dvs. și să o optimizați 

continuu. Planul dvs. ar trebui să fie un document viu care este actualizat regulat și adaptat în funcție 

de ceea ce funcționează cel mai bine pentru industria și publicul dvs. specific. 
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Verificați 
 

1. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Marketingul prin email vă ajută să vă conectați cu publicul dvs., să vă promovați brand-ul și să vă creșteți 

vânzările; De asemenea, este una dintre cele mai eficiente metode de a vă promova afacerea, indiferent dacă 

obiectivul dvs. este să vă construiți brandul sau să vă creșteți vânzările. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

2. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Strategia dvs. de marketing mobil nu ar trebui să fie un document actualizat în mod regulat și adaptat în 

funcție de ceea ce funcționează cel mai bine pentru industria și publicul dvs. specific. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

3. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Marketing-ul motoarelor de căutare (SEM) este o tehnică de marketing care poate fi utilizată alături de 

marketing-ul prin e-mail într-o strategie bine gândită. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

 

 

 

 

Exersați 
 

Împărțiți elevii în două grupuri. Fiecare grup trebuie să creeze o strategie de marketing prin e-mail 

pentru turismul de afaceri, într-o zonă la alegere. Gândiți-vă cine va fi inclus în lista dvs. de e-mail-uri, 

care va fi conținutul trimis prin e-mail și care va fi programul și frecvența de transmitere a e-

mailurilor. În cele din urmă, fiecare echipă va crea un e-mail despre turism, îl va trimite către doi sau 

trei prieteni și îi va întreba ce au asimilat din acel e-mail. 
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CAPITOLUL 5:  Dezvoltarea publicitară, inclusiv 

publicitate “Pay per Click” 

 

 

Pregătiți-vă 
 

Reclamele au mai multe forme și 
dimensiuni. Dar ce este exact 
publicitatea? De ce este importantă 
publicitatea? Care sunt avantajele și 
dezavantajele sale? Cum a evoluat 
reclama în timp? Cum puteți alege 
cele mai potrivite reclame pentru 
afacerea dvs.? Ce înseamnă o 
reclamă eficientă și cum trebuie 
reflectată în comportamentul 
clienților? Care sunt cele mai comune 
modele de publicitate în funcție de 
ultimele tendințe?  
 
În această unitate, vom afla elementele esențiale ale unei reclame eficiente și ce modele actuale puteți 
utiliza pentru a vă dezvolta afacerea și pentru a avea clienți mulțumiți. 
 

Începeți 
 

Importanța publicității pentru promovarea destinației 
 
Sectorul turismului este responsabil de promovarea resurselor naturale, a culturii, a patrimoniului etc., 
care ajută fiecare vizitator să experimenteze destinația. În industria turismului, publicitatea este una 
dintre cele mai importante proceduri pe care trebuie să le genereze o comunitate sau o companie. 
Scopul este de a genera turiști de pe piețele locale și internaționale în mod regulat. De fapt, publicitatea 
este acțiunea de a atrage atenția publicului asupra unei idei, unui bun sau a unui serviciu prin anunțuri 
plătite de către un sponsor identificat. Reclama transformă curiozitatea într-un interes creat de 
potențialii turiști care vor vizita zona pentru a petrece timp liber cu familia și prietenii. 
Există trei roluri majore pe care publicitatea le joacă în industria turismului: 

 De a oferi informații referitoare la o anumită destinație. 
 De a convinge turiștii să viziteze o destinație. 
 De a reaminti turiștilor despre o destinație și de a oferii detalii referitoare la rezervări. 
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Etapele unei campanii publicitare sunt: 
1. Cercetarea pieței 
2. Bugetarea 
3. Stabilirea obiectivelor 
4. Tipul publicității 
5. Alegerea reclamelor 
6. Proiectare și formulare 
7. Plasarea reclamei 
8. Evaluare  
 
Caracteristicile unei campanii publicitare eficiente 
 
Dacă doriți să creați o campanie publicitară de succes, trebuie să 
rețineți câteva aspecte esențiale: 
 
Apelați la publicul potrivit 
Determinați elementele care atrag atenția 
Valoarea comunicării este foarte importantă 
Educați audiența 
Raportați-vă la brand 
Totul se rezumă la încredere 
Includeți un apel la acțiune 
Scurt și dulce  
Explicit și ușor de amintit 
 
În alte cuvinte, trebuie să faceți reclama dvs. informativă, distractivă 
și memorabilă. Reclama dvs. ar trebui să-i determine pe oameni să vorbească, dar să-și amintească ceea 
ce doriți dvs. să își amintească! 
 
Tipuri de Publicitate 
 
Activitățile de publicitate pot fi clasificate astfel: deasupra liniei, sub linie și prin publicitatea liniară în 
funcție de nivelul lor de penetrare. 

 Deasupra liniei, publicitatea include activități care sunt în mare parte ne-vizate și care au o 
acoperire largă. Exemple de publicitate deasupra liniei sunt reclame TV, radio și ziare.  

 Sub linie, publicitatea include activități axate pe conversii, care sunt direcționate către un grup 
țintă specific. Exemple de publicitate sub linie sunt panouri publicitare, sponsorizări, publicitate 
în magazin etc.  

 Liniară, publicitatea include activități care implică utilizarea ambelor strategii ATL și BTL simultan. 
Acestea sunt direcționate către crearea de branduri și conversii și utilizează strategii de 
publicitate vizate (personalizate). Exemple de publicitate liniară sunt: publicitatea bazată pe 
cookie-uri, strategiile de marketing digital etc.  
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Activitățile publicitare pot fi, de asemenea, clasificate în 5 tipuri, pe baza suportului publicitar utilizat. 
Aceste tipuri de reclame sunt: 

 Publicitate tipărită: ziare, reviste și broșuri, etc. 
 Publicitate difuzată: reclame la televizor și radio. 
 Publicitate în aer liber:  bannere, steaguri etc. 
 Publicitate digitală: reclama afișate pe internet și dispozitive digitale. 
 Integrarea produsului/brandului: destinații de plasare a produselor în media de divertisment 

precum emisiuni TV, videoclipuri YouTube, etc.  
 

Ce sunt modelele de publicitate online? 
 
În zilele noastre, totul este online. Dacă nu ești online, parcă nici nu ai fi existat. Totul este disponibil la 
un simplu clic sau la o atingere a ecranului, iar marketingul dvs. trebuie să țină pasul cu mediul online. 
Aceste modele de publicitate vă vor permite să fiți la curent cu ultimele inovații și să vă dezvoltați 
afacerea. 
 
Iată cele mai importante patru modele de publicitate online: 
 

1. Cost per Click (CPC) 
CPC este un tip de publicitate online unde plătiți motorul de căutare de fiecare 
dată când cineva face clic pe anunțul dvs. În cele din urmă, este cât de mult 
cheltuiești pentru ca oamenii să acceseze reclama ta. De asemenea, 
putem defini CPC ca un model de plată pentru publicitatea online, 
unde costul depinde complet de clicuri. Motoarele de căutare precum 
Google, Bing și Yahoo oferă două opțiuni - ele vă pot percepe o taxă 
forfetară pe clic sau vă pot licita pentru includerea plătită în SERP 
(paginile cu rezultatele motorului de căutare). Când vine vorba de 
platformele populare de social media, CPC este determinat pe baza 
algoritmilor, a setărilor dvs. și a publicului dorit. Calculul pentru CPC se 
face simplu. Împărțiți costurile totale de publicitate la numărul de  
anunțuri accesate și veți obține cât costă un singur clic. 
 

2. Cost per Action (CPA) 
În termeni simpli, acesta este prețul pe care îl plătiți, 
agentului de publicitate, pentru fiecare persoană care 
întreprinde o anumită acțiune pe care ați definit-o anterior. 
De exemplu, cei care plătesc reclamele online, doresc de 
obicei ca oamenii să facă clic pe anunțurile lor iar apoi să aibă 
o acțiune specific, precum înregistrare sau abonare la 
newsletter. În orice caz, scopul CPA este să plătiți doar pentru 
rezultatele dorite. Nu plătiți pentru ca oamenii să vadă pur și simplu anunțul. Plătiți doar pentru cei care 
au întreprins acțiunile dorite de dvs. Aceasta este mult mai valoroasă ca formă de publicitate decât 
majoritatea celorlalte modele, dar este și mai costisitoare. Prin urmare, înainte de a-l utiliza, asigurați-
vă că acest model se potrivește afacerii dvs.  
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3. Cost per Mille (CPM) 

Costul pe Mille este cât plătiți pentru fiecare mie de afișări. 
Asta înseamnă că obțineți CPM pur și simplu împărțind 
costul total la numărul de mii de vizualizări a paginii dvs. 
CPM este cel mai bun mod de a calcula rentabilitatea 
investițiilor din publicitate prin diferite suporturi, platforme 
și motoare de căutare. De exemplu, dacă derulați diferite 
campanii publicitare prin diferite suporturi, CPM vă va oferi 
o valoare bună și simplă. Această măsurătoare vă va 
permite să vedeți cât eficientă este investiția dvs.  
 
 

4. Cost per Lead (CPL) 
CPL poate părea mult ca CPA, deoarece acestea sunt 
bazate pe acțiunile utilizatorului, dar diferă semnificativ. 
CPA se determină pe baza persoanelor care efectuează 
acțiuni elaborate, în timp ce CPL este mult mai de bază. 
Spre exemplu, CPL poate solicita utilizatorului să ofere 
informații simple de contact sau să solicite o ofertă. O 
altă diferență este controlul asupra reclamei. Modelul 
CPA este centrat pe editor, deoarece aceștia sunt cei care aleg unde și când difuzează anunțurile. În timp 
ce modelul CPL este centrat pe solicitant, acesta alegând unde să fie postate anunțurile. 
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Verificați 
 

1. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Cele trei roluri majore pe care le joacă publicitatea în industria turismului sunt: informarea, 

convingerea și reamintirea.  

a) Adevărat 

b) Fals 

 

2. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Marile patru modele de publicitate online sunt: Cost per clic (CPC), Cost per Action (CPA), Cost per 

Mille (CPM) și Cost per Lead (CPL). 

c) Adevărat 

d) Fals 

 

3. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

În modelul de publicitate Cost pe clic, împărțiți costurile totale de publicitate la numărul de clicuri și 

veți obține cât costă un singur clic. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

 

Exersați 

 
Împărțiți elevii în două grupuri. Fiecare grup va avea 10 minute la dispoziție: primul grup va identifica 

beneficiile publicității Pay per Click, iar al doilea va identifica dezavantajele publicității Pay per Click în 

cazul unei afaceri turistice. În final, va avea loc o dezbatere iar concluziile vor fi centralizate pe un flip 

chart.  
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http://www.prittleprattle.in/assets/images/advertising.png
https://www.newbreedmarketing.com/hs-fs/hubfs/cpl-01-01.png?width=1599&name=cpl-01-01.png
https://www.socialmediaexaminer.com/wp-content/uploads/2018/03/cpm-cost-per-mille.jpg
https://www.themodernentrepreneur.com/wp-content/uploads/cpa-cost-per-action-marketing.jpg
https://www.feedough.com/what-is-advertising-advertising-objectives-examples-importance/
https://blog.essaybasics.com/role-of-advertising-in-tourism-essay-sample/
https://travel.earth/why-tourism-advertising-important/
https://phdessay.com/a-study-on-role-of-advertisement-in-promotion-of-tourism-in-india/
https://www.marketingeyeatlanta.com/blog/marketing/9-characteristics-of-an-effective-advertising-campaign.html
https://www.marketingeyeatlanta.com/blog/marketing/9-characteristics-of-an-effective-advertising-campaign.html
https://smallfuel.com/blog/entry/the-8-steps-of-an-advertising-campaign
https://www.gopromotional.co.uk/blog/what-are-online-advertising-models/
https://www.promisemedia.com/online-advertising/best-revenue-deals-cpm-cpc-or-cpa
http://www.yourarticlelibrary.com/advertising/13-major-online-advertising-models-with-pictures/22477
https://www.cyberclick.es/numericalblogen/ppc-or-pay-per-click-how-it-works-advantages-and-examples
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CAPITOLUL 6:  Managementul calității. Crearea de rețele 

cu operatorii de turism și părțile interesate 

 
 

Pregătiți-vă 
 

În acest capitol, veți afla ce este managementul calității și 
de ce este atât de important. Veți vedea ce pași trebuie să 
luați în considerare pentru a atinge Excelența și care este 
rolul părților interesate în dezvoltarea unei destinații 
turistice de calitate. 
 

Începeți 
 

Managementul calității 

 

Managementul destinației este principala entitate organizatoare. Diferite autorități, profesioniști și părți 

interesate pot face parte din această entitate. Ei sunt responsabili de inițierea, coordonarea și 

gestionarea unor activități, precum: 

-  implementarea politicilor turistice 

- planificare strategică 

- dezvoltare de produs 

-  promovare și marketing. 

 

Managementul destinației face ca parteneriatele în domeniul turismului să devină tot mai benefice. 

 

Calitatea unei destinații turistice este definită de OMT ca „… rezultatul unui proces care implică satisfacția 

tuturor nevoilor de produse și servicii turistice, cerințe și așteptări ale consumatorului la un preț 

acceptabil, în conformitate cu condițiile contractuale acceptate reciproc, incluzând și factorii care stau 

la bază, precum siguranța și securitatea, igiena, accesibilitatea, comunicarea, infrastructura și serviciile 

și serviciile publice. De asemenea, implică aspecte de etică, transparență și respect față de mediul uman, 

natural și cultural. Calitatea, ca unul dintre factorii cheie ai competitivității turismului, este, de asemenea, 

un instrument profesional pentru scopuri organizaționale, operaționale și de percepție pentru furnizorii 

de turism.” 

Calitatea, ca unul dintre factorii cheie ai competitivității turistice, este, de asemenea, un instrument 

profesional în scopuri organizatorice, operaționale și de percepție pentru furnizorii de turism. Prin 
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urmare, este un proces holistic care implică cercetare, planificare, management, marketing și livrare. De 

asemenea, implică instituția și toți factorii interesați.  

Gestionarea calității este prima sarcină pentru o companie sau entitate, care trebuie să afle ce au nevoie 

sau ce doresc turiștii și să stabilească aranjamentele pentru a face acest lucru posibil. 

Obiectivul controlului calității este să verifice și să stabilească dacă produsele și serviciile sunt corecte 

pentru a detecta posibile abateri și a restabili condițiile inițiale. 

 Fundația Europeană pentru Managementul Calității (EFQM) a stabilit următorii pași spre a atinge 

excelența: 

 Orientare spre rezultate 

 Orientare spre client 

 Leadership și coerență în atingerea obiectivelor 

 Management de proces și fapte 

 Dezvoltarea și implicarea resurselor umane 

 Învățare continuă, inovație și îmbunătățire 

 Dezvoltarea rețelelor 

 Responsabilitate socială 

 

Crearea de rețele cu operatorii de turism și părțile interesate 

Parteneriatul în domeniul turismului ghidează acțiunile către calitate prin lanțul valoric turistic. Se 

modelează prin acțiunile și activitățile primare (procese legate de elaborarea politicilor, planificare 

integrată, elaborarea și ambalarea produselor, promovarea și comercializarea etc.) și acțiunile de sprijin 

(transport, infrastructuri etc.). 

Colaborarea cu operatorii de turism și părțile interesate aduce diverse avantaje:  

 Învățare colectivă 

 Împărtășirea cunoștințelor 

 Inovație și adaptabilitate 

 Reducerea riscurilor 

 Sinergii între organizațiile participante 

 Scăderea costurilor tranzacționale, etc. 

Prin urmare, aceasta conduce nu numai la creșterea calității managementului destinației turistice, ci și 

la inovație, care îmbunătățește valoarea experienței turistice și competențele de bază ale sectorului 

turistic pentru a spori competitivitatea turistică, durabilitatea etc. utilizarea eficientă a resurselor 

naturale, culturale, umane, create de om și de capital pentru a obține o creștere durabilă. 

Urmăriți acest videoclip pentru a afla mai multe despre diferite acțiuni desfășurate în Asia în domeniul 

turismului, cu scopul dezvoltării lanțului valoric turistic și o creștere durabilă.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8kXMFWZKj0
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Verificați 
 

1. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Diferite autorități, profesioniști și părți interesate pot face parte din managementul destinației. 

Aceasta facilitează parteneriatul în domeniul turismului pentru a-l îmbunătăți și a crește. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

2. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Calitatea, ca unul dintre factorii cheie ai competitivității turismului, nu este un instrument profesional 

pentru scopuri organizaționale, operaționale și de percepție pentru furnizorii de turism. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

3. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Parteneriatul în domeniul turismului nu este necesar pentru a atinge calitatea prin lanțul valoric 

turistic. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

Exersați 
 

Activitate: (reflecție și aplicare practică a conținutului capitolului 6) 

Organizați elevii în grupuri de câte patru. Fiecare grup va trebui să stabilească un plan de calitate pentru 

o mică destinație turistică ce tocmai își începe activitatea turistică și dorește să atragă mai mulți 

vizitatori. Aceștia vor dezvolta planul de calitate urmând pașii pentru excelență, propuși de EFQM. 
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Ghid pentru activitățile practice 

Crearea de reclame pentru destinația dvs. turistică 

 

 

Această activitate practică poate fi realizată ca o activitate bazată pe proiect, organizată în grupuri 

mici după finalizarea Manualului 3, în timpul întâlnirilor față în față. 

Activitatea se va desfășura astfel:  

Pasul 1. Alegeți destinația turistică 

 Identificați atracțiile principale, produsele pe care doriți să le utilizați pentru reclamă: 

- Gândiți-vă la posibile grupuri țintă 

Pasul 2.  Identificați obiectivul reclamei dvs. 

 Gândiți-vă ce obiectiv doriți să atingeți: informați (anunțați publicul), convingeți (pentru a genera 

dorința de a cumpăra) sau amintiți (destinația dvs. este deja competitivă și doriți să creați cerere) 

 Gândiți-vă și la obiectivul organizațional: creșterea vânzărilor, crearea/îmbunătățirea mărcii, 

poziționarea produsului, serviciului, fidelizarea clienților, atingerea unor noi piețe, etc. 

    Pasul 3. Definiți grupul țintă 

 Vârstă, reședință, educație, statut profesional, statut socio-economic, stil de viață, ce brand-uri 

preferă, etc. 

 Care sunt obiectivele lor, ce nevoi doresc să își îndeplinească, ce provocări doresc să 

depășească... 

 Cu aceste informații, creați o mică poveste despre rutina zilnică a clientului dvs. ideal, ce face și 

cu ce probleme se confruntă. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți comportamentul și nevoile 

clientului dvs.: comportamentul de cumpărare. Tipare de achiziție: alegeri, timp petrecut, cum 

și de ce, etc 
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 Ce rețele social media utilizează, brand-uri favorite, persoane urmărite, și alte modalități de a 

ajunge pe site-ul dvs.  

 Încercați să identificați problemele și temerile pe care clientul dvs. ideal le poate avea.  

Pasul 4. Alegeți tipul de promovare media pe care îl veți utiliza și modalitățile de promovare 

digitală 

 Presă, radio, TV, afișe, broșuri, digital media.  

 Dacă alegeți digital media: reclama social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram…), SMS 

marketing, reclama pe motoare de căutare (Google, Yahoo, Bing…), banere, pop up-uri, 

marketing prin e-mail, reclame video, link-uri inserate pe site-ul web… 

Pasul 5. Alegeți și creați două tipuri diferite de publicitate  

În reclama dvs. dezvoltați următoarele puncte: 

 Logo: pentru identificarea brand-ului 

 Numele produsului/serviciului 

 Identificați emoțiile/sentimentele clientului pentru a crește nevoia de a cumpăra 

produsul/serviciul dvs. 

 Ce oferă produsul/serviciul dvs.?  

 Prețul: stabiliți prețul uzual și prețul special 

 Dacă oferiți un preț special, de ce oferiți un discount? 

 Descrieți compania dvs.; lăsați clienții să vorbească despre dvs… 

 Stabiliți limite pentru vânzări: timp, volum, spațiu… 

 Apelați la acțiuni: sunați acum, cumpărați acum, etc. 

Pasul 6. Prezentați și distribuiți reclamele cu restul grupului și discutați-le.   
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Soluțiile exercițiilor 
 

CAPITOLUL 1: Introducere în promovarea destinației turistice: cum să oferiți o destinație atractivă 

Întrebarea 1: Fals 

Întrebarea 2: Fals 

Întrebarea 3: Adevărat 

CAPITOLUL 2:  Planul de promovare și comercializare. Abordare centrată pe client 

Întrebarea 1: Adevărat  

Întrebarea 2: Fals 

Întrebarea 3: Adevărat 

CAPITOLUL 3: Strategii de marketing a destinației turistice online și offline 

Întrebarea 1: Adevărat 

Întrebarea 2: Fals  

Întrebarea 3: Fals 

CAPITOLUL 4:  Instrumente de marketing, inclusiv marketing-ul pe e-mail și mobil 

Întrebarea 1: Adevărat 

Întrebarea 2: Fals 

Întrebarea 3: Adevărat 

CAPITOLUL 5: Dezvoltarea publicitară, inclusiv publicitate „Pay per click” 

Întrebarea 1: Adevărat 

Întrebarea 2: Adevărat 

Întrebarea 3: Adevărat 

CAPITOLUL 6: Managementul calității. Crearea rețelelor între operatorii de turism și părțile interesate 

Întrebarea 1: Adevărat  

Întrebarea 2: Fals 

Întrebarea 3: Fals 
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