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Cuvânt înainte 

Pe baza licitaţiei internaţionale organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului (MRDT) din octombrie 2010, Horwath HTL a primit sarcina de a elabora 
Planul de Marketing Strategic şi Operaţional pentru turismul României. Sarcina a 
intrat în vigoare la 16 noiembrie 2010. 
În cadrul întâlnirii de debut a proiectului cu reprezentanţii ministerului, Horwath HTL a 
primit instrucţiuni de a-şi fundamenta lucrarea pe baza liniilor directoare stabilite 
pentru dezvoltarea turismului românesc de către experţii UNWTO in 2007 
(Masterplanul pentru dezvoltarea turismului naţional 2007-2026) şi pe baza proaspetei 
strategii de brand turistic şi soluţiei creative dezvoltate de compania spaniolă THR şi 
partenerii săi. 
 
În acest scop, Planul de Marketing Strategic şi Operaţional pentru turismul României 
este bazat pe piloni pre-definiţi şi acceptaţi de MRDT: 
 
 Linii directoare de dezvoltare definite cu privire la cadrul strategic, cadrul 

instituţional, construirea capacităţii şi alte politici relevante de dezvoltare care sunt 
introduse sau în proces de a fi introduse de către Guvernul României (legea 
turismului, noul sistem de clasificare a unităţilor de cazare, facilităţi fiscale pentru 
dezvoltarea turismului şi alte politici): 

 
◦ Strategia şi liniile directoare ale brandului turistic romanesc şi poziţionării 

acestuia pe piaţă; 
◦ Produsele turistice româneşti cheie stabilite să ajungă pe piaţă pe termen 

scurt şi mediu cu şanse să aducă rezultate rapide prin atragerea mai multor 
călători internaţionali în scopuri recreative în România; 

◦ Pieţele cheie care vor fi exploatate pe termen scurt şi mediu care se 
potrivesc cel mai bine cu nivelul de pregătire al României de a pătrunde pe 
piaţa internaţională; şi 

◦ Modelele de creştere prognozate ale turismului românesc, care, datorită 
faptului că România pătrunde pe piaţa internaţională cu un nou brand, ar 
trebui să depăşească ratele medii de creştere europene la capitolul circulaţie 
turistică. 

 
Pe baza acestor piloni ca şi pe baza experienţei Horwath HTL în proiecte din sectorul 
privat românesc şi cadrul de dezvoltare turistică, Horwath HTL a evaluat toate 
documentele, cercetarea, bazele de date şi informaţiile de afaceri disponibile.  
Horwath HTL a pregătit un raport interimar care a fost prezentat într-un atelier de 
lucru cu actori cheie din industrie pe data de 7 decembrie 2010. 
Raportul final interimar a fost predat MDRT pe 14 Ianuarie  2011. 
 
După evaluarea raportului interimar MDRT a făcut o serie de remarci, sugestii si 
amendamente, in cadrul unei întâlniri ce a avut loc pe 24 Ianuarie 2011 la Bucureşti, 
unde Horwath HTL şi MDRT au discutat pe larg comentariile şi remarcile. S-a căzut 
de acord cu privire la amendamentele si corecturile cheie ce trebuie realizate de către 
Horwath HTL. În acest sens, prezentul document reprezintă Raportul Final cu privire 
la Planul de Marketing Strategic şi Operaţional pentru turismul României pe anul 2011 
– 2015. 
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0. Cadrul general de dezvoltare pentru România 

0.1. Provocarea principală a turismului românesc 
În prezent turismul nu reprezintă un sector naţional strategic al economiei româneşti. 
Cu o pondere în PIB de 3 - 3,5%, turismul are un impact nesemnificativ asupra 
bunăstării economice, sociale şi a mediului înconjurător din ţară. În ultimii 20 de ani, 
Guvernul României nu a acordat prea multă atenţie adaptării produselor turistice 
existente şi / sau dezvoltării unor produse noi şi competitive pe plan internaţional, 
ceea ce este ilustrat prin numărul relativ nesemnificativ de sosiri internaţionale în 
scopuri recreative, acestea fiind apreciate a fi intre 3 şi 4 sute de mii.  
 

Astăzi, turismul românesc se află la o răscruce. Pe de o parte, avem intenţia 
Guvernului României de a promova industria turistică şi de a adapta semnificativ 
imaginea sa internaţională. Pe de alta parte acest nou început din punct de vedere al 
dezvoltării şi internaţionalizării este legat de transformările structurale necesare ale 
sectorului turistic, ceea ce conduce la necesitatea introducerii unor noi abordări, atât 
din partea sectorului public, cât şi a celui privat, pentru a face faţă provocărilor de 
astăzi, dar şi de mâine, din această industrie. 
 

Turismul românesc va trebui să treacă printr-o tranziţie profundă pentru a începe să 
construiască România ca destinaţie turistică recunoscută la nivel internaţional. În 
trecut, turismul românesc se afla cu mult în urma concurenţilor săi din regiune. De 
vreme ce competitivitatea guvernează regulile generale ale sectorului, este evident că 
dezvoltările ce vor urma trebuie să fie in profunzime, puternice şi eficace pentru a 
atinge niveluri superioare de competitivitate.  
 

Cu un număr de 22 de milioane de locuitori, o bună poziţie geo-strategică, precum şi 
o economie de piaţă în curs de dezvoltare, sprijinită de aderarea la UE, turismul 
românesc posedă un potenţial sănătos de dezvoltare într-o destinaţie regionala 
puternica pe termen mediu şi într-o destinaţie cu adevărat internaţională pe termen 
lung. Desigur, toate acestea vor fi posibile doar dacă România creează o coordonare 
şi conducere eficientă a industriei, dacă îşi construieşte capacitatea de management 
turistic la niveluri primare locale / regionale şi îndepărtează celelalte bariere din 
mediul de afaceri turistic general al ţării. Pe baza unor primi paşi făcuţi (Cadrul 
strategic – master planul dezvoltării turismului şi brandul turistic naţional recent lansat) 
se pare că România a luat decizia finală de a începe serios să construiască o 
industrie turistică competitivă cu un impact mai puternic asupra economiei naţionale. 
 

După ani de prezenţă pe pieţele turistice internaţionale, unde a oferit în principal 
produse necompetitive – decizia României de a aborda domeniul creaţiei unui brand 
turistic a fost un semn clar că România se îndreaptă spre produse turistice mai 
competitive, mai durabile şi mai responsabile, răspunzând mai bine necesităţilor şi 
dorinţelor atât ale viitorilor clienţi cât şi ale societăţii. Astfel, România se confruntă cu 
provocarea de a stabili mai întâi şi apoi de a livra noi experienţe şi produse pentru 
pieţele turistice globale şi de a profita mai bine de diversitatea activelor turistice bine 
diferenţiate pe care le poate utiliza pentru a atrage viitori clienţi.  
 
Aceasta înseamnă nici mai mult nici mai puţin decât dezvoltarea unei viziuni 
strategice pentru turismul românesc, orientată către client şi responsabilă, care 
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trebuie susţinută de următoarele componente majore, dacă se doreşte să i se ofere 
industriei o fundaţie solidă pe care să construiască şi care să o ajute să progreseze: 
 

1.
Turismul trebuie să devină un sector economic mai 
important în România. 
 
Bogatele resurse naturale şi culturale, împreună cu noua 
abordare structurală şi cu noul model de dezvoltare a turismului 
românesc vor avea ca rezultat produse turistice competitive şi 
mai adaptate necesităţilor pieţei, cu potenţial de a atrage mult 
mai mulţi turişti internaţionali.  

 

2.
România are nevoie de o nouă abordare a dezvoltării 
sectorului turistic – o nouă viziune...  
 
Abordarea actuală a sectorului turistic nu este orientată spre 
dezvoltare. Ea menţine sectorul la un nivel foarte scăzut, având 
ca rezultat performanţe economice slabe ale întregului sector în 
general. Viziunea generatoare de inspiraţie va conduce la 
misiunea şi scopurile ce vor ghida întregul sector de la poziţia de 
nou-venit internaţional la poziţia de destinaţie recunoscută în 
întreaga lume.  

 

3. 

Competitivitatea globală ca scop! 
 
Date fiind resursele, România poate evolua într-o destinaţie 
turistică mai importantă ce va fi dezvoltată şi administrată în mod 
profesionist – având ca rezultat un sector mai prosper. Abordarea 
de marketing „proaspătă” şi noul brand ce încorporează 
experienţe turistice recunoscute la nivel global şi diversificate vor 
contribui în mod categoric la atingerea nivelului internaţional de 
competitivitate. 

 
 
Experienţele recente reprezentând succese ale practicilor de dezvoltare a turismului, 
cu precădere în Europa Centrală şi de Est (Ungaria şi Republica Cehă) şi în ţările 
turistice din Sud-Estul Europei (Croaţia şi Turcia de exemplu) demonstrează că 
trebuie să existe o legătură puternică între misiunea de afaceri şi viziunea de 
dezvoltare a turismului, cu o poziţionare clară competitivă a ţărilor respective, 
respectând în acelaşi timp regulile jocului din industria globală. Pornind cu o întârziere 
semnificativă, România s-a plasat pe drumul cel bun, având şanse reale de a deveni 
un challenger nou şi important pe piaţa globală a turismului în anii următori.   
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0.2. Viziunea turismului românesc 
România se află evident în faţa unui nou început în ce priveşte turismul internaţional 
competitiv. Doua activităţi paralele sunt în plină desfăşurare şi orientate să transforme 
precedentul modus operandi din turism. 
 
 Dezvoltarea internă a competitivităţii sectorului, proces ce necesita timp, şi   
 Creşterea nivelului de conştientizare a României la nivel internaţional ca destinaţie 
turistică, fapt care poate crea oportunitate pentru câteva rezultate rapide pe termen 
scurt şi mediu.  

 
Construcţia de produse noi competitive pentru piaţa globala a turismului masiv pe 
termen scurt şi mediu nu reprezintă o alegere realistă pentru România. Chiar şi pe 
termen mai lung acesta nu pare să fie o strategie fezabilă. Luând aceste aspecte în 
considerare, România este nevoită să schimbe modelul de dezvoltare a turismului 
prin mişcarea către o structură de experienţe mai diversificată, produse cu valoare 
mai mare şi segmente de piaţă nişă, aplicând calitate superioară, management şi 
tehnici de marketing actualizate. 
Chiar alegând acest model general de penetrare a pieţelor internaţionale, România 
este faţă în faţă cu câteva provocări specifice. Lipsa cunoştinţelor despre atracţiile şi 
valorile turistice din România, neatractivitatea percepută, împreună cu lipsa de 
securitate, sunt cele mai puternice bariere care împiedică luarea în considerare în 
prezent a României ca destinaţie de vacanţă.  
 
Pe de alta parte, este evident că România trebuie să  îşi convertească activele 
turistice majore şi unice în experienţe şi produse de nivel global. Pe de-o parte 
moştenirea culturala românească, un mix bogat de influenţe ale unor serii de stăpâniri 
din trecut. Pe de altă parte, avantajul competitiv extraordinar de a se putea baza încă 
pe o natură în mare parte neatinsă şi „sănătoasă”, o resursă rară şi incredibil de 
valoroasă pentru viitorii vizitatori.  
 
Cu acestea în deplină concordanţă cu masivul şi cuprinzătorul proiect de branding al 
turismului românesc, noua viziune a turismului a fost cuplată în aşa fel încât să 
depăşească barierele de imagine existente pe de o parte şi să joace pe cartea 
atributelor cheie româneşti, detectate a fi potenţiale avantaje competitive ale tării 
pentru penetrarea viitoare a pieţei. 
 
Acest gen de abordare surpriză prin marketingul valorilor ascunse ale ţării care sunt 
respectate de o piaţă aflată în continua creştere a călătorilor experimentaţi, educaţi şi 
mai sofisticaţi, este integrată puternic în promisiunea brandului turismului românesc şi 
conectată la obiectivele de atragere de noi pieţe şi segmente de piaţă. 
 
În acest fel definită noua viziune a turismului românesc integrează doua procese ce 
pot fi executate paralel. 
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0.2.1. Viziunea pe termen lung a turismului 
Cadrul strategic durabil pe termen lung se leagă de dezvoltarea internă în scopul 
competitivităţii turismului, soluţionând obiectivele turistice pe termen lung ale ţării. În 
acest sens, proiectele cheie din turismul românesc (Master planul turistic precum şi 
crearea brandului turismului românesc) au subliniat importanţa procesului de 
construire a competitivităţii pe termen lung pentru o prosperitate viitoare a acestei 
industrii. 
Este destul de evident că prosperitatea viitoare a industriei turistice este legată de 
rapiditatea cu care se creează o cooperare la nivel naţional în vederea construirii 
competitivităţii, punând bazele solide şi sănătoase ale dezvoltării viitoare, precum şi 
dezvoltând şi înţelegând conceptul de calitate competitivă la toate nivelurile lanţului de 
valoare turistic naţional. 

 A 
Cooperare în vederea 

competitivităţii 

 B 
Fundaţii solide 

pentru viitor  

 C 
Calitate competitivă 

Într-o ţară cu o economie 
încă emergentă, aceasta 
este singura cale de a 
îndepărta rapid barierele 
rămase în calea 
investiţiilor. 
 
Guvernul şi părţile 
implicate din sectorul 
privat cele mai importante 
de astăzi sunt mult mai 
aproape de a stabili criterii 
fezabile vizând soluţiile 
aplicabile proprietăţii 
asupra terenurilor, 
reglementările în domeniul 
urbanismului si 
construcţiilor, fiscalitatea 
şi alte domenii conflictuale 
ce încă restrâng 
competitivitatea turismului 
naţional. 

 Acesta este un element 
cheie pentru turismul 
românesc: cum să 
formezi şi să furnizezi un 
sistem transparent şi 
eficace, favorabil 
dezvoltării afacerilor în 
domeniul turistic.  
 
Toate sectoarele ce au 
într-un fel legătură cu 
turismul trebuie să 
contribuie la dezvoltare, 
furnizând o bază eficace 
tuturor îmbunătăţirilor din 
acest sector.  
 
Întrebarea este cum să 
fie impus un sistem 
profesionist de evaluare 
precum şi un proces de 
reglare pentru a corecta 
toate fenomenele  majore 
nearmonizate cu viziunea 
cea nou definită. În 
special cele legate de 
resursele româneşti 
naturale, culturale şi 
sociale. 

 Aceasta este sarcina cea 
mai extinsă şi mai 
complexă pentru viitorul 
turismului românesc.  
 
Conceptul de calitate 
competitivă în turism se 
leagă de necesitatea de a 
opera potrivit unor politici 
adaptate ofertelor cu 
valoare ridicata vizând 
excelenţa în întregul lanţ 
de valoare turistic, 
asigurând şi protejând în 
acelaşi timp caracterul unic 
românesc  şi identitatea. 
 
Introducerea calităţii 
competitive ca şi concept şi 
apoi ca practică larg 
răspândită va necesita timp 
şi eforturi. Aceasta se 
leagă în primul rând de 
crearea unor procese şi 
concepte calitative 
inovatoare. 
 

Această abordare vizând dezvoltarea durabilă şi pe termen lung a turismului 
presupune un proces de atingere a unui nivel mai înalt de dezvoltare, respectând în 
acelaşi timp valorile moştenite naturale şi culturale ale ţării. În acest sens, viziunea 
asupra turismului românesc poate fi definită după cum urmează:   

 În 10 ani România ţinteşte să devină o destinaţie turistică de calitate 
competitivă la nivel global într-o serie de produse şi experienţe selectate; 

 Pentru atingerea acestui ţel, România utilizează turismul ca ambasador şi 
promotor al valorilor naturale şi culturale principale; 

 Regulile de creştere durabilă a industriei recunoscute internaţional 
reprezintă cadre majore în măsurarea contribuţiei turismului la bunăstarea 
naţională. 
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0.2.2. Condiţii pentru atingerea viziunii pe termen lung a 
turismului românesc 

0.2.2.1 Dezvoltarea unui mediu de afaceri inteligent 
 
Mediul de afaceri românesc s-a dezvoltat şi s-a îmbunătăţit treptat din 1989. Deşi 
după anul 2007, în urma aderării la UE, barierele din calea pieţelor comerciale 
internaţionale au fost îndepărtate şi România a început să concureze pe plan 
internaţional, sectorul turistic românesc a fost cumva mereu în umbră, acest lucru 
având ca rezultat performanţe de afaceri slabe şi competitivitate scăzută. 
 
Deşi unele îmbunătăţiri sunt vizibile, România trebuie să continue reformele în curs 
pentru a oferi un mediu şi un climat de afaceri mai competitiv, în special pentru 
sectorul turistic. În plus, România încă mai are nevoie de eforturi semnificative pentru 
a îndepărta barierele din calea investiţiilor şi pentru a moderniza baza materială 
(oferta de cazare), construind în cele din urmă un mediu de afaceri competitiv care să 
susţină adaptarea generală a industriei pentru a atinge viziunea definită. 
 
Următoarele faze de dezvoltare ale mediului de afaceri inteligent sunt definite în 
cadrul prezentului Plan de marketing strategic şi operaţional pentru România: 
 

 
 
 

                        
Există nevoia de îmbunătăţire şi rafinare a condiţiilor de afaceri pentru ca societăţile 
comerciale să îşi desfăşoare activitatea într-un mediu mai competitiv în ce priveşte 
sectorul turistic. Aceasta priveşte în special condiţiile legate de productivitatea 
sectorului, precum educaţia, condiţiile de pe piaţa muncii, cooperarea internă în cadrul 
sectorului şi, în final, construirea unui sistem inteligent de stimulente. Sunt 
recomandate următoarele politici: 
 
 

I 

Reforma turismului şi a ospitalităţii prin … 
 Crearea unui număr de programe educaţionale în cadrul 

industriei, vizând în special dezvoltarea şi implementarea de 
profesii noi 

 Organizarea de oportunităţi continue de pregătire şi 
promovare profesională  

 Punerea bazelor infrastructurii primare în vederea educării 
tinerilor profesionişti din turism 

 Încurajarea schimburilor de experienţă în rândul studenţilor 
cu hoteluri şi şcoli de management hotelier cu mare 
reputaţie 

 Punerea unui accent puternic pe utilizarea tehnologiei 
informaţiei (IT) în sectorul turistic  
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II 

Îmbunătăţirea condiţiilor de pe piaţa muncii prin... 
 Încurajarea cursurilor de pregătire profesională la faţa locului 

(regiuni, oraşe) astfel încât forţa de muncă să înceapă să se 
coreleze cu necesităţile angajatorului  

 Redefinirea şi ajustarea clasificării ocupaţiilor în cadrul 
industriei turismului 

 Încurajarea creşterii forţei de muncă străină calificată 
 Simplificarea procedurilor de angajare a lucrătorilor 

temporari şi sezonieri  
 

III 

Dezvoltarea unui PROGRAM inteligent de IMPOZITE si 
STIMULENTE aplicat CALITĂŢII ÎN TURISM care … 

 Să încurajeze noi investiţii la nivel 4-5*, precum şi alte 
infrastructuri turistice fără caracter sezonier (centre de 
conferinţă, terenuri de golf, parcuri tematice, etc.). Potrivit 
experienţelor anterioare, acordarea unor subvenţii în valoare 
de circa 50 milioane € va genera investiţii în valoare de cel 
puţin 500 - 600 milioane € 

 Să justifice crearea unui Program Naţional de Asistenţă 
Tehnică şi Financiară pentru inovaţii în domeniul turismului  

 Să încurajeze modernizarea serviciilor şi produselor, în 
special din punct de vedere al îmbunătăţirii structurii 
unităţilor de cazare şi a calităţii acestora  

 

IV 

Dezvoltarea unui noi plan de cooperare care...  
 Să permită comparaţia în special cu ţările ce au dezvoltat 

produse turistice comparabile cu cele româneşti 
 Să justifice crearea unui Program Naţional de Asistenţă 

Tehnică şi Financiară pentru inovaţii în domeniul turismului  
 Să încurajeze modernizarea serviciilor şi produselor, în 

special din punct de vedere al îmbunătăţirii structurii 
unităţilor de cazare şi a calităţii acestora 

 

           
Sistemul, organizarea naţională de marketing a României trebuie să fie dezvoltata în 
mod eficient pentru a stabili o bază solidă pentru activităţile de marketing naţionale şi 
internaţionale. Ca o consecinţă a schimbărilor actuale la nivel global din industrie şi a 
noii viziuni stabilite pentru industria turismului din România, este nevoie de modificări 
de profunzime ale modelului de marketing existent. 
 

Politicile şi acţiunile cheie de urmat sunt acestea: 

I 

Mizarea pe un marketing bazat pe experienţe şi emoţii care… 
 Creează o conştientizare globală a atracţiilor cu conotaţii 

pozitive ale României ca destinaţie turistică (imaginea 
brandului) – în curs 

 Reflectă orientarea generală spre furnizarea de experienţe a 
acestui sector 

 Se bazează pe emoţii autentice create de natura, cultura şi 
identitatea românească  

 Atinge grupurile ţintă utilizând instrumente noi, reviste 
internaţionale de lifestyle şi, în special, ghiduri de călătorii  



 

12 

II 

Folosirea de tehnologii de ultimă generaţie la toate nivelurile, 
astfel încât … 

 Acţiunile de marketing să se pot adapta obiceiurilor de 
rezervare aflate în continuă schimbare ale turiştilor (adică 
implementarea sondajelor periodice şi colectarea de 
informaţii de afaceri in domeniul turistic) 

 IMM-urile să poată fi integrate mai bine şi mai rapid în 
canalele globale de vânzare de mare volum 

 Să fie creată o reţea naţională puternică e-business, inclusiv 
sistemul de informaţii al turismului naţional 

 

III 

Administraţia Naţională a Marketing-ului Turistic… 
 Se va concentra în principal pe administrarea eficace a  

comunicării naţionale şi a imaginii brandului 
 Va continua să gestioneze reprezentarea globală pe pieţele 

strategice 
 Va efectua o monitorizare periodică profesionistă a 

eficacităţii acţiunilor de marketing întreprinse 
 

IV 

Administraţiile Regionale şi locale de Marketing Turistic… 
 Vor avea nevoie de modificări structurale importante, 

preluând răspunderea menţinerii competitivităţii la nivel local 
 Vor fi orientate spre vânzări în mare măsură 
 Vor avea o atitudine de cooperare cu Administraţia Naţională 

a Marketing-ului Turistic cu privire la acţiunile de marketing 
 

 
 

România trebuie să îşi stabilească un sistem de management al destinaţiei eficient şi 
eficace care va deveni treptat capabil să aibă un impact puternic asupra construirii 
competitivităţii destinaţiilor. Sistemul de management al destinaţiei este unul dintre cei 
mai importanţi piloni ai îmbunătăţirii competitivităţii. Conflictele de interese locale 
existente şi potenţiale în cadrul unor structuri instabile sau inexistente a părţilor 
implicate formează bariere ce poate fi îndepărtate prin urmarea acestor linii 
directoare: 
 

I 

Management al destinaţiei orientat spre afaceri ce… 
 Poate fi mai implicat în proiecte de dezvoltare 
 Armonizează eficient interesele părţilor implicate in 

turismul destinaţiei 
 Furnizează un cadru competitiv şi transparent iniţiativelor 

de afaceri locale şi internaţionale  
  

II 

Mizarea pe un marketing bazat pe experienţe şi emoţii care… 
 Asigură coordonarea discuţiilor părţilor interesate şi 

atingerea unui consens de durată cu privire la 
dezvoltarea viitoare a destinaţiilor şi la modelul de 
dezvoltare 

 Asigură furnizarea de master planuri de dezvoltare şi de 
management turistic de ultimă generaţie şi decizia cu 
privire la acestea 

 Asigură faptul că toate procesele de decizie se bazează 
pe know how de succes şi, ideal, pe concluzii ale unor 
cercetări de piaţă de înaltă calitate  
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III 

Implicare intensă în management la nivel local/regional astfel 
încât… 

 Jucătorii locali depăşesc în mod definitiv orice rezistenţă la 
procesul de modernizare 

 Aceştia militează activ pentru ca turismul să devină un 
jucător major în planificarea şi gestionarea comunităţilor 
locale 

 Managerii locali beneficiază de pregătire regulată adecvată 
pentru a fi mereu informaţi cu privire la tendinţele globale şi 
cele mai bune practici 

 Populaţia locală este supusă permanent unor sondaje de 
opinie cu privire la acceptarea practicilor turistice din 
destinaţie 

 Centre de informare a turiştilor/vizitatorilor vor fi prezente în 
destinaţiile principale / secundare la nivelul întregii ţări 

 

IV 

Încurajarea parteneriatului public – privat astfel încât… 
 Administraţiile locale şi populaţia înţeleg şi construiesc 

împreună experienţe de valoare ridicată pentru vizitatori şi 
produse bazate pe cultura, identitatea, caracterul şi 
farmecul local. 

 Părţile implicate din industria turismului şi administraţiile 
locale răspund solidar pentru colectarea şi implementarea 
cunoştinţelor de specialitate de ultimă oră cu privire la 
modelele şi soluţiile de dezvoltare aplicabile turismului 

 Decizia finală cu privire la proiecte majore de investiţii se 
bazează pe un consens solid public-privat 

 
De vreme ce procesul de tranziţie al turismului va avea loc în perioada următoare, 
toate eforturile ar trebui îndreptate spre controlul inteligent al schimbărilor – din punct 
de vedere al unei reforme semnificative a cadrului legislativ, astfel încât toţi investitorii 
interni şi internaţionali să beneficieze de acelaşi tratament şi de aceleaşi condiţii. În 
prezent există bariere semnificative. România trebuie să introducă o Lege a turismului 
complet nouă şi cuprinzătoare, precum şi să implementeze un sistem actualizat de 
clasificare a structurilor de cazare. De asemenea, un sistem fiscal stimulativ este un 
aspect ce trebuie soluţionat. 
 

I 

Trebuie implementate prevederi legislative semnificative, 
incluzând: 

 O Lege a turismului nouă şi cuprinzătoare care să permită 
dezvoltarea unui sector turistic mai puternic şi de o calitate 
superioară 

 Sistem de clasificare a hotelurilor nou şi armonizat 
internaţional care să permită comparabilitatea reală cu 
nivelul global al produselor şi serviciilor 

 Crearea unui spaţiu propice investiţiilor şi a unui sistem 
fiscal stimulativ 

  

II 

Reglementari legate de terenuri in legătura cu ... 
 Problemele de proprietatea asupra terenurilor care odată 

rezolvate sa permită utilizarea terenului într-un mod creator 
de mai mare valoare adăugată 
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 Un nou sistem de amenajare a teritoriului care să asigure 
participarea sectorului turistic la procesul de decizie din 
întregul domeniu al planurilor de urbanism şi al obţinerii 
autorizaţiilor de construcţie  

 Noi modele de afaceri imobiliare, astfel încât noile modele 
să poată fi promovate local şi internaţional prin agenţii 
specializate şi bănci, fonduri sau companii de investiţii  

 

III 

Cadru macroeconomic mai larg şi care să sprijine turismul, 
constând în... 

 Sistem competitiv statistic, de cercetare şi pregătire în 
domeniul turismului  

 Implementarea sistemului de cont satelit al turismului 
 

 
Una dintre provocările majore legate de angajamentul faţă de viziunea definită este 
reprezentată de structurarea unor planuri de stimulente inteligente pentru iniţiative noi 
şi orientate spre oferte cu valoare adăugata mare. Următoarele aspecte ar trebui să 
fie fundamentele planurilor de stimulente: 
 

I 

Încurajarea proiectelor de investiţii de la zero sau prin 
conversia unor active, ceea ce va contribui la afirmarea 
destinaţiilor 

 Din cauza structurii actuale a unităţilor de cazare, România 
va avea nevoie de investiţii puternice, atât internaţionale 
cât şi interne pentru a sprijini relansarea competitivităţii în 
perioada următoare 

 Conducerea şi planificarea procesului de amenajare a 
teritoriului şi de construcţii în turism la nivel central pentru 
următorii 20 de ani 

 

II 

Încurajarea înregistrării unităţilor de cazare private 
 Unităţile de cazare actuale neînregistrate reprezintă un 

pericol foarte mare pentru dezvoltarea cu succes a 
turismului deoarece astfel de facilităţi nu oferă servicii de 
calitate şi nici nu contribuie la bugetele locale şi de stat de 
vreme ce activitatea lor nu este evidenţiata 

 

III 

Sprijinirea noilor investiţii rurale şi regionale  
 Elementele cheie ale infrastructurii turistice pot fi finanţate 

în acele domenii în care impactul asupra creării de locuri 
de muncă şi a valorii adăugate este mai puternic, 
coroborat cu un potenţial evaluat al resurselor 
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0.2.2.2. Creşterea valorii propuse pe piaţă 
 
După cum a fost precizat anterior, România se află în faţa unui nou început din punct 
de vedere al dezvoltării turismului. În aceeaşi linie de idei, deşi s-au făcut unele 
progrese modeste în ultima perioadă, România va avea nevoie de eforturi foarte mari 
şi de câţiva ani pentru a livra brandul cu succes pe piaţa internaţională. Este nevoie 
de îmbunătăţiri semnificative pentru ca România să se afle în poziţia de a livra valoare 
superioara turiştilor săi, in comparaţie cu nivelul de astăzi al serviciilor şi al 
produselor. Scopurile declarate reclamă acţiuni simultane în următoarele domenii 
strategice de acţiune: 
 

 Sectorul turistic românesc trebuie să devină elementul cheie conducător 
al managementului mediului natural şi al patrimoniului cultural; 

 Trebuie să fie introduse puncte de atracţie turistică noi şi moderne şi 
sisteme de management al resurselor  

 Modernizarea suplimentară a infrastructurii turistice este esenţială 
pentru majoritatea scopurilor, în special pentru cele ce permit activităţi 
desfăşurate pe parcursul a mai multor sezoane 
 

 
 

 
Mediul natural neatins existent se află în centrul propunerii de valoare pe care 
România doreşte să o prezinte pe piaţă. Din fericire, există un consens în privinţa 
necesităţii impunerii de standarde şi norme stricte pentru a proteja apele, zonele 
rurale tradiţionale, patrimoniul cultural precum şi locurile naturale deosebite.  
 
Beneficiind de acest impuls, propunerea este de a plasa turismul în centrul tuturor 
proceselor de decizie cu privire la dezvoltarea şi managementul tuturor acestor 
resurse sensibile, turismul urmând să devină conducătorul şi administratorul principal. 
Aceasta va face ca România să devină un jucător important pe termen lung. 
 

I 

Stabilirea rolului conducător al turismului în protecţia 
mediului... 

 Pentru a fi perceput ca un sector industrial prietenos cu 
mediul înconjurător 

 Pentru a furniza informaţii, a înţelege, a evalua şi a învăţa 
din cele mai bune practici şi reglementări globale de 
turism ecologic  

 Pentru a încuraja agenţii din reţelele de distribuţie (în 
principal turoperatori) să coopereze şi să-şi armonizeze 
politicile prin promovarea etichetelor ecologice şi de 
calitate 

 Pentru a furniza monitorizare de mediu şi standarde de 
calitate ce vor fi aplicate organizării şi managementului 
de evenimente majore 

  Ambasador al mediului
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II
Păstrarea naturii şi a culturii ca valori principale pentru 
pieţele sursă ... 

 Demonstrând permanent cunoştinţe şi interes cu privire 
la conservarea patrimoniului natural, cultural şi social 

 Asigurându-se că viziunea unui turism de valoare este 
bine prezentată şi explicată ministerului şi agenţiilor de 
mediu  

 Definind necesităţile şi aşteptările din punct de vedere 
ecologic ale vizitatorilor prezenţi şi viitori ai României  

 Implementând programe de clasificare, etichetare şi 
acreditare ecologică  

 
   

 
Aceasta este printre cele mai solicitante sarcini în crearea unei valori superioare 
pentru pieţe, pe viitor. Procesul de creare de experienţe şi produse de mare valoare 
va avea loc doar la nivel regional / local, însemnând că toate CLUSTERELE 
(regiunile) din turismul românesc trebuie să formuleze şi să adopte planuri specifice. 
România trebuie să introducă în circuit, să asigure identificarea şi valorificarea 
corespunzătoare a resurselor. În continuare urmează politicile, acţiunile şi proiectele 
cheie de urmat în viitorul imediat: 
 

I 

Încurajarea dezvoltării de CMD-uri (Companie de 
Management al Destinaţiei) 
Noile cerinţe ale pieţei arată necesitatea de a acţiona mai “de la 
om la om” atunci când se doreşte împachetarea şi vânzarea de 
experienţe clienţilor din secolul 21. CMD-urile trebuie să devină 
un instrument cheie pentru a beneficia de această tendinţă, fiind 
de fapt agenţii de incoming înalt specializate în structurarea, 
gestionarea şi comercializarea pachetelor de activităţi / 
experienţe din categoria intereselor speciale.  

 Satisfacerea necesităţii de construire a capacităţii din 
punct de vedere al noilor instrumente tehnologice de 
implementat şi al programelor de pregătire pentru 
managerii CMD locali 

 Oferirea de stimulente fiscale pentru aceste iniţiative 
antreprenoriale 

 Construirea de itinerarii şi pachete tematice atractive la 
nivel global 

 Promovarea puternică a turismului ecologic în Delta 
Dunării, parcurile naţionale şi a zonele rurale tradiţionale 

 

II 

Valorificarea autenticităţii naturale şi istorice ca propunere 
unică de vânzare (USP) prin… 

 Contribuţia la înţelegerea locală a valorilor majore 
istorice, culturale şi naturale ale fiecărei destinaţii şi 
conservarea acesteia în timp 

 Contribuţia la încorporarea acestor valori în lanţul de 
valoare adăugata ca elemente importante de diferenţiere 

 Comunicarea eficace a acestor valori locale 
 Construirea de evenimente atractive la nivel global 

bazate pe autenticitate şi unicitate 
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În cadrul acestui capitol, atât elementele “soft“ cât şi “hard“ trebuie analizate. 
Contribuţia infrastructurii legate de turism la lanţul de valoare turistic din România se 
află abia la început. Urmează acţiunile şi proiectele cheie ce trebuie încurajate cât mai 
curând posibil: 
 

I 

Modernizarea infrastructurii rutiere… 
 Şoselele în special necesită mai multă atenţie pentru a 

oferi posibilitatea efectivă de deplasare turiştilor 
internaţionali  

 Creşterea capacităţii aeriene prin intermediul 
transportatorilor obişnuiţi şi low cost  

 Construirea unui sistem de porturi de agrement şi facilităţi 
de recepţie portuară pe Dunăre 

 Îmbunătăţirea sistemelor de autobuze, navete, închirieri 
de maşini şi taximetre 

 Crearea accesului în relaţie cu siturile importante 
culturale şi naturale  

 

II 

Modernizarea infrastructurii turistice existente prin… 
 Îmbunătăţirea produselor turistice existente (staţiuni 

montane şi balneare) 
 Îmbunătăţirea facilităţilor destinate vizitatorilor în muzee 

şi monumente, punând accentul pe servicii de 
întâmpinare, interpretare şi comercializare 

 Extinderea sistemului naţional de semnalizare turistică în 
relaţie cu rutele turistice tematice cheie 

 Crearea mai multor itinerarii cheie de ciclism (Ruta de 
ciclism al Dunării, Ruta de ciclism montan, etc.) 

 Crearea unei infrastructuri specifice pentru anumite forme 
de cereri turistice (observarea păsărilor, pescuit, turism 
rural, etc.) 
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0.2.2.3. Viziunea de marketing asupra turismului românesc 2011  2015 
 
Esenţa viziunii de marketing asupra turismului românesc implică construcţia 
notorietăţii precum şi crearea condiţiilor unei comercializări mai eficiente a turismului 
românesc la nivel global. 
Viziunea de marketing asupra turismului românesc pentru perioada 2011 – 2015 se 
bazează pe următorii piloni principali:  
 
 primul, pe baza viziunii pe termen lung deja stabilite, de a construi un sector 

turistic competitiv la nivel global; 
 al doilea, pe baza acceptării faptului că România dispune deja de produse şi 

resurse turistice care nu au fost promovate şi comercializate la nivel internaţional 
într-un mod profesionist; 

 al treilea; pe baza proiectului de creare a brandului turismului românesc care a 
stabilit traseul de urmat de către marketing în vederea îndeplinirii viziunii pe 
termen lung a turismului românesc, deschizând calea marketingului global într-un 
cadru de brand general ce evidenţiază în mod clar atributele şi valorile româneşti 
cheie ce trebuie oferite pe piaţa turistică internaţională. 

 
În acest sens, viziunea de marketing se leagă de producerea de avantaje pe termen 
scurt şi mediu cu privire la pătrunderea României pe piaţa internaţională ca destinaţie 
turistică. Aceasta ajută la crearea de produse turistice cu succes rapid ce pot fi create 
şi promovate în scurt timp pe pieţe mai sofisticate, cu preferinţe pentru destinaţii şi 
experienţe noi. De asemenea, ea ajută la structurarea portofoliului de experienţe şi 
produse de promovat prin formarea şi dezvoltarea de grupuri competitive de destinaţii, 
împreună cu dezvoltarea unor produse şi servicii competitive noi şi selective pentru 
pieţele de nişă şi segmentele de piaţă alese. 
 
Viziunea de marketing a turismului românesc pentru perioada 2011-2015 a fost 
definită prin intermediul procesului de branding, în cadrul căruia "Grădina Carpaţilor" 
ca slogan pentru marketingul global pune accentul pe cele mai importante active 
turistice ale ţării, potrivit cercetărilor efectuate, iar tema câştigătoare a “exploratorului” 
indică în mod clar tipul de turist avut în vedere şi activitatea sa preferată, de care se 
poate bucura în mare măsură în destinaţiile din România. Elementul vizual al frunzei 
constă în partea verde ce reprezintă natura neatinsă, teritoriul României, dealurile şi 
folclorul, în vreme ce partea albastră reprezintă cerul senin, apa, izvoarele, fluviul 
Dunărea, viaţa, etc. Logotipul combină trei elemente de diferenţiere:  
 

1. Autenticitate 
2. Natură neatinsă 
3. Cultură unică 

 
Pe baza acestei viziuni, România deţine o bază solidă pentru a formula şi comunica 
un nou model turistic şi noi valori, în timp ce încă îşi armonizează mediul economic, 
juridic şi de afaceri cu standardele UE şi înlătură barierele de intrare legate de turism 
şi domeniul imobiliar. 
Această viziune ca bază a tuturor deciziilor viitoare va constitui fundaţia unei acceptări 
largi, atât de către părţile implicate la nivel local, cât şi de către jucătorii internaţionali 
din industrie. De asemenea, creşterea competitivităţii va contribui la realizarea mai 
rapidă a schimbărilor menţionate. 
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Componentele cheie ale viziunii de marketing asupra turismului românesc sunt: 
 
a. valorile cheie din ofertă, transformate în propuneri/experienţe ce oferă valoare 

clientului; 
b. efectul de descoperire ce leagă această propunere de pieţe şi clienţi/segmente ce 

se afla astăzi în căutare de astfel de experienţe.  
 
În acest sens, există o armonie deplină între viziunea de dezvoltare a turismului 
românesc pe termen lung şi viziunea de marketing aleasă, ce ajută la punerea în 
mişcare a părţilor implicate în turismul naţional, din sectorul public şi din sectorul 
privat, precum şi la captarea interesului pentru industria turistică românească, atât al 
turiştilor internaţionali cât şi al mai multor investitori internaţionali. 
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0.2.2.4. Structurarea şi regionalizarea experienţială a turismului românesc  
 
Ambele viziuni, dezvoltarea pe termen lung şi orientarea spre competitivitate, precum 
şi viziunea de marketing orientată pe termen scurt şi mediu sunt aduse la îndeplinire 
în cadrul clusterelor sau regiunilor turistice cheie. Acesta este nivelul la care sunt 
construite produsele competitive pe termen lung pentru pieţele internaţionale, precum 
şi nivelul la care pot fi create, prezentate şi comercializate produse cu succes rapid pe 
termen scurt şi mediu. 
 
În prezent, România nu are clustere/regiuni turistice definite în mod oficial, cu sisteme 
de management turistic specifice şi eficace. Doar Bucovina şi Maramureş reprezintă 
clustere ce sunt organizate instituţional fiind compuse dintr-un singur judeţ. În scopul 
prezentului raport, ne-am bazat pe regiunile istorice ale României care reflectă şi 
diferenţiază cel mai bine atributele cheie ale ţării şi structura experienţială. 
După cum este figurat în harta de mai jos, propunem ca România să fie organizată în 
9 clustere turistice cheie ce reflectă atribute şi experienţe turistice potenţiale diferite şi 
specifice. Câteva dintre aceste clustere şi-au construit deja o imagine puternică a 
produselor şi experienţelor (Transilvania, Maramureş, Bucovina şi alte câteva), iar 
altele sunt pe cale de a realiza acest lucru. 
Unele dintre clustere/regiuni sunt deja relevante din punct de vedere turistic, iar altele 
nu.  
       

 
 
Pe baza constatărilor noastre, atributele cheie, experienţele turistice şi dezvoltarea 
conexă a produselor potenţiale pentru fiecare grup/regiune pot fi definite după cum 
urmează:  
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Clusterul 1 Bucovina 1 judeţ 

 
Produse Atribute Experienţe Prioritate înaltă Prioritate medie 

 site-uri culturale 
unice recunoscute 
de UNESCO  

 autenticitatea 
tradiţiilor şi a 
gastronomiei  

 natură neatinsă 
 ape minerale 

 linişte 
sufletească şi 
spiritualitate ce 
lasă amintiri 
puternice 

 savurarea 
gastronomiei 
locale şi 
ospitalitatea 
localnicilor  

 Circuite 
 Turism rural  Activ şi Aventură  
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Clusterul 2 Maramureş 2 judeţe 

 
Produse Atribute Experienţe Prioritate înaltă Prioritate medie 

 Autenticitatea 
tradiţiilor, a 
gastronomiei şi a 
produselor 
distilate precum 
"horinca"  

 Site-uri culturale 
recunoscute de 
UNESCO – 
bisericile din lemn 

 Cimitirul vesel, 
Mocăniţa – trenul 
forestier cu aburi 

 Natura neatinsă 
din parcurile 
naţionale şi 
naturale; 

 Bucuria de a trăi 
 Participarea la 
tradiţii împreună 
cu localnicii  

 Savurarea 
mâncării 
organice şi a 
minunatei 
ospitalităţi a 
localnicilor 

 Circuite 
 Turism rural 
 Activ şi Aventură 

 Parcuri şi natură 
sălbatică 

 Altele 
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Clusterul 3 Transilvania 9 judeţe 

 
Produse Atribute Experienţe Prioritate înaltă Prioritate medie 

 Sibiu – capitala 
culturală a 
Europei în 2007 şi 
Sighişoara – oraş 
medieval 
UNESCO  

 Situri antice şi 
medievale 
recunoscute de 
UNESCO – 
cetăţile dacice şi 
bisericile 
fortificate 

 Dracula 
 Întreaga ofertă de 
experienţe active 
şi de aventură din 
România 

 Natura neatinsă 
din 6 parcuri 
naţionale şi 
naturale, inclusiv 
Retezat; 

 Ape termale şi 
minerale/ lacuri  

 “Pierderea” în 
atmosfera 
medievală 

 Cele mai 
spectaculoase 
drumuri atât pe 
şosea cât şi în 
afara ei (un 
capăt al 
faimosului 
Transfăgărăşan 
şi al noii şosele 
Transalpina) 

 Întâlnirea cu 
Dracula  

 Bucuria de a trăi 
şi participarea la 
tradiţiile 
românilor, 
saşilor sau 
secuilor 

 Degustarea 
celor mai bune 
vinuri albe 
româneşti 

 Îndepărtarea de 
civilizaţie în cele 
mai frumoase 
locuri din Carpaţi 

 City break 
 Circuite 
 Turism rural 
 Activ şi Aventură 
 Parcuri şi natură 
sălbatică  

 Sănătate şi 
Wellness   
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Clusterul 4 Dobrogea 2 judeţe 

 
Produse Atribute Experienţe Prioritate înaltă Prioritate medie 

 Rezervaţia 
biologică 
UNESCO a Deltei 
Dunării 

 Cei mai vechi 
munţi din 
România – parcul 
naţional Măcin;  

 Divertisment de 
nivel internaţional 
în Mamaia şi 
Vama veche 

 Apa şi aerul mării, 
resurse de nămol 
terapeutic 

 Safari-uri nautice 
în Delta Dunării 

 Parcurgerea în 
circuit a unui 
mediu cultural 
bogat şi însorit 

 Viaţă de noapte 
în locuri selecte 
de pe Riviera 
românească 

 Parcuri şi natură 
sălbatică 

 Soare şi plajă 
 Croaziere şi 
Nautic 

 Activ şi Aventură 

 Sănătate şi 
Wellness   
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Clusterul 5 Muntenia 11 judeţe 

 
Produse Atribute Experienţe Prioritate înaltă Prioritate medie 

 Capitala Bucureşti 
 Jumătate din 
faimoasa şosea 
Transfăgărăşan 

 Resurse bogate 
de activităţi şi 
aventură pe cele 
mai înalte vârfuri 
ale Carpaţilor 

 Vulcanii noroioşi 
şi vechile peşteri 
creştine 

 Apele termale din 
nordul 
Bucureştiului  

 Bogate 
experienţe 
culturale situate 
mereu undeva 
între Paris şi 
Istanbul 

 Urmărirea 
naşterii legendei 
lui Dracula  

 În Bucureşti 
probabil cel mai 
bun  
divertisment din 
sud-estul 
Europei 

 City break 
 Circuite 
 Activ şi Aventură 

 Natură sălbatică 
şi parcuri 
naturale 

 Sănătate şi 
Wellness   
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Clusterul 6 Oltenia 5 judeţe 

 
Produse Atribute Experienţe Prioritate mare Prioritate medie 

 Jumătate din 
şoseaua noua 
Transalpina  

 Site cultural 
recunoscut de 
UNESCO - 
Horezu, de 
asemenea 
cunoscut pentru 
ceramica 
deosebită 

 Tg. Jiu – oraşul lui 
Constantin 
Brâncuşi care îi 
adăposteşte 
lucrările de mari 
dimensiuni 

 Apele termale de 
pe valea Oltului  

 Natura neatinsă 
din 5 parcuri 
naţionale şi 
naturale; 

 Combinarea 
traseelor 
spectaculoase 
cu mai multe 
puncte de 
interes cultural, 
precum Coloana 
Infinitului a lui 
Brâncuşi sau 
familiarizarea cu 
stilul arhitectural 
românesc 

 Printre multe alte 
aventuri 
disponibile, 
rafting pe râul 
Jiu. 

 Circuite 

 Activ şi Aventură 
 Sănătate şi 
Wellness 

 Parcuri şi natură 
sălbatică  
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Clusterul 7 Banat 2 judeţe 

 
Produse Atribute Experienţe Prioritate înaltă Prioritate medie 

 Staţiunea 
balneoclimaterică 
“Băile Herculane”, 
în stil Karlovy 
Vary  

 Defileul Dunării, 
Porţile de Fier 

 Sculptura 
gigantică a 
chipului lui 
Decebal, faimosul 
conducător al 
dacilor  

 Playground 
dedicat 
activităţilor şi 
aventurii în zona 
Valiug - Trei Ape  

 Natura neatinsă 
din 3 parcuri 
naţionale şi 
naturale 

 Prevenirea şi 
vindecarea 
afecţiunilor 
reumatice  

 Trasee rutiere 
spectaculoase 
lângă Dunăre şi 
în munţi 

 Probabil cea mai 
bună experienţă 
de alpinism din 
România pe 
valea Cernei  

 Unul din cele 
mai apreciate 
festivaluri de 
jazz 
internaţionale, 
de la Gărâna 

 Savurarea 
mâncării 
organice şi a 
tradiţiilor locale  

 Circuite 
 Activ şi Aventură 
 Parcuri si natură 
sălbatică 

 Sănătate şi 
Wellness 
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Clusterul 8 Moldova 7 judeţe 

 
Produse Atribute Experienţe Prioritate înaltă Prioritate medie 

 Iaşi, capitala 
Moldovei şi chiar 
a României în 
timpul primului 
război mondial  

 Bicaz, cel mai 
mare lac artificial 
din România 

 Staţiunea de 
munte Lepşa  

 Natura neatinsă 
din parcurile 
naţionale şi 
naturale;  

 Resursele de 
sănătate şi 
wellness de la 
Slănic Moldova   

 Bucuraţi-vă de 
atmosfera şi 
arhitectura 
uimitoare a 
oraşului Iaşi, 
aflat printre 
primele trei 
oraşe 
universitare din 
România 

 City break 

 Activ şi Aventură 
 Sănătate şi 
Wellness 

 Parcuri si natură 
sălbatică  
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Clusterul  9 Crişana 3 judeţe 

 
Produse Atribute Experienţe Prioritate înaltă Prioritate medie 

 Oraşul Oradea şi 
staţiunea sa 
balneo-climaterică 
Băile Felix  

 Natura neatinsă 
din parcurile 
naţionale şi 
naturale 

 O impresionantă 
colecţie de 
clădiri în stil Art 
Nouveau în 
centrul oraşului 
Oradea  

 Experienţă spa 
la înalt nivel 
internaţional într-
un hotel de 
marcă de prim 
rang 
internaţional  

 Prevenirea şi 
vindecarea 
afecţiunilor 
reumatice  

 aventuri, 
explorarea 
peşterilor din 
Munţii Apuseni  

 Sănătate şi 
Wellness 

 Activ şi Aventură 
 Parcuri şi natură 
sălbatică  
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1.  Strategia generală de marketing 2011 - 2015 

1.1. Evaluarea situaţiei actuale 

1.1.1. Analiza internă 
Planurile de marketing pot fi concepute doar ca un instrument de facilitare a vânzărilor 
companiilor într-un sector dat. Toate celelalte abordări pot fi corecte, dar scapă în 
mod evident din vedere ţinta oricărui efort de marketing. Prin urmare, descrierea 
Strategiei generale de marketing trebuie să înceapă cu descrierea sectorului turistic 
din România, abordând această descriere din perspectiva modelului „lanţului de 
valoare”, în care diferiţii agenţi sunt descrişi trecând prin fazele de „Sosire”, 
„Existenţă” şi „Experimentare” în/a România/(ei). 
 

 
 
În următoarele etape vor fi discutate şi analizate aspecte majore din toate cele trei 
faze.  
 

 
Aeroporturi 
Alături de automobil, tren şi vapor, avionul este unul dintre cele mai utilizate mijloace 
de transport pentru a ajunge în România. În România există 16 aeroporturi 
comerciale: Arad, Bacău, Baia Mare, Băneasa, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, 
Oradea, Otopeni, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara şi Tulcea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existenta
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Traficul aerian în România a crescut constant în ultimii ani – perioada de avânt 
începând în anul 2005, datorită anticipării momentului aderării la UE. Astfel, motivul 
principal al acestei creşteri a fost de natură politică.  
 

 
 Sursa: Institutul Naţional de Statistică, România 
 
Companii aeriene 
Companiile aeriene joacă un rol crucial în atragerea de pieţe noi / actuale din Europa 
Occidentală, pentru care “Fly & drive”(zboară si închiriază o maşină) reprezintă cea 
mai bună opţiune de a vizita România în mod independent. Cu privire la situaţia 
transportului rutier (autostrăzi, drumuri regionale) se aşteaptă ca o mare proporţie a 
turişti străini, în special cei din pieţe vest europene, să continue să sosească în 
România prin intermediul companiilor aeriene. Prin urmare, numărul companiilor 
aeriene este esenţial pentru menţinerea conectivităţii cu Europa şi restul lumii.  
 
Din mai mult de 50 de companii aeriene ce zboară spre România, cele mai notabile 
sunt: Lufthansa, Air France, Austrian Airlines, Malev, Czech Airlines, KLM Alitalia, 
British Airlines, TAROM (compania aeriană naţională), Turkish Airlines, SAS, Qatar 
Airlines, Iberia, Aeroflot, Germanwings, FlyNiki, easyJet, Spanair, TAP, Ryanair, etc. 
 
Reţeaua feroviară 
România are circa 10.900 km de cale ferată, din care circa 4.000 km sunt electrificaţi. 
Furnizorul principal de servicii feroviare până în 1998 a fost Căile Ferate Române, dar 
în prezent există şi mai multe companii private ce oferă servicii, precum:  

 Regiotrans,  
 Grup Feroviar Român,  
 Servtrans, Transferoviar Grup şi  
 Unifertrans. 

 
 

 
 
Bucureşti este legat direct de următoarele oraşe europene (fără a schimba trenul): 

 Viena (20 de ore) 

2005 2006 2007 2008 2009
4.338.971 5.497.237 7.831.258 9.076.566 9.092.853

Total zboruri comerciale - Nr de pasageri 
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 Budapesta (16,5 ore) 
 Sofia (10 ore) 
 Belgrad (13 ore) 
 Chişinău (13,5 ore) 
 Kiev (26,5 ore) 
 Moscova (39 ore) 
 Istanbul (19,5 ore) 
 Salonic (17,5 ore) 

 
Reţeaua feroviară română face parte din Sistemul InterRail.  
 
Deşi densitatea reţelei este comparabilă cu cea a Franţei, lipsa investiţiilor în ultimii 20 
de ani a avut ca rezultat faptul că în prezent căile ferate au devenit ultima opţiune de 
transport din cauza duratei călătoriei. În plus, din cauza calităţii scăzute şi lipsei 
modernizării, doar 20% dintre români mai aleg încă să călătorească cu trenul (în 
general, aceste persoane sunt cei cu veniturile cele mai mici). 
 
Reţeaua rutieră 
Şoselele în România sunt clasificate în cinci grupuri principale din punct de vedere al 
importanţei lor. Reţeaua rutieră este compusă din autostrăzi, drumuri expres, drumuri 
naţionale, drumuri judeţene şi drumuri comunale.  
 
Din toate statele membre UE, România are cea mai slab dezvoltată reţea de 
autostrăzi, compusă din 338 km (în decembrie 2009). Se aşteaptă dezvoltări 
semnificative în perioada următoare, până în 2015, ce vor avea ca rezultat o mai bună 
conectivitate prin intermediul autostrăzilor pe teritoriul ţării. Autostrăzile propuse 
vizează conectarea României cu Ungaria (la vest) şi Moldova (la est). 
 
Există mai multe şosele de Clasa A (drumuri europene prin România) precum E58, 
E60, E68, E70, E79, E81, E85 şi E87. 
 
În perioada următoare se aşteaptă dezvoltarea în continuare a reţelei rutiere la toate 
nivelurile (naţional, regional şi local).   
 

 
 
Transportul pe apă 
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Principalul port maritim din România este Constanţa. Constanţa este de asemenea 
cel mai mare port la Marea Neagră. Alte porturi principale sunt situate pe malurile 
Dunării (Galaţi, Brăila, Tulcea, Cernavodă, Călăraşi, Olteniţa, Giurgiu, Calafat, 
Drobeta Turnu Severin şi Moldova Veche). Din 2006, există circa 1.700 km de căi 
navigabile în România. Majoritatea sunt căi navigabile pe Dunăre. 
 
Turoperatorul român principal care aduce turişti străini pe Dunăre este Karpaten 
Turism. Sunt planificate mai multe porturi de agrement noi şi terminale noi pentru 
pasageri pe Dunăre în perioada următoare.  
 
 

 
Servicii de transport cu autocarul 
Sistemul de transport cu autocare a devenit un adevărat concurent al sistemului 
feroviar din România în ultimii 20 de ani. Deşi nivelul serviciilor şi calitatea de 
ansamblu încă nu se apropie de standardele UE, avantajele faţă de călătoria cu trenul 
sunt: timp uşor mai scurt (cu 20% mai rapid) şi tarife mult mai bune.  
 
Potrivit ultimelor date disponibile, în România sunt circa 170 de companii ce 
operează/închiriază autocare.  
 
Transportul public în oraşele cuprinse în produsul city break este în general bine 
organizat pentru localnici. Dar vizitatorii străini l-ar putea percepe ca neorientat spre 
înlesnirea experienţei turistice. În Braşov sunt disponibile tururi în autobuze etajate, 
iar acestea sunt anunţate şi pentru Bucureşti începând cu vara viitoare.  
 
Companii de închirieri auto  
Există multe companii de închirieri auto medii-mici în România, situate în aeroporturile 
şi oraşele principale. Printre brandurile cu locaţii multiple pe teritoriul României putem 
enumera următoarele companii: 

 Avis, 
 Hertz, 
 Europcar, 
 Sixt, 
 Autoeurope, 
 Thrifty, 
 Budget şi 
 Dollar. 

 
Printre alte companii mai mici, am identificat următoarele: 

 Touring Rent Auto 
 Rental Car Group 
 Romanian Car Hire 
 Auto Rent 
 Eurocars 
 Auto Nom 
 Active Rentacar 
 Rentacar 
 etc. 

 
Infrastructura de cazare 
În România, din 5.095 de unităţi de cazare în 2009, 1.159 erau hoteluri. Aceasta arată 
că unităţile de cazare în hoteluri acoperă circa 23% din totalul unităţilor de cazare 
înregistrate din România. 

Existenta 
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Cu privire la numărul de locuri, potrivit statisticilor disponibile, erau circa 303.486 de 
locuri înregistrate. Numărul de locuri a crescut cu 1,75% pe an în perioada 2005 - 
2009. Potrivit surselor disponibile, structura de cazare (din punct de vedere al 
locurilor) este următoarea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Restaurante 
În 2009, erau 147.801 de lucrători angajaţi oficial în restaurante, baruri şi alte unităţi  
ce servesc produse alimentare şi băuturi. Doar în restaurante erau 90.011 de lucrători 
înregistraţi. Cifra de afaceri estimată a restaurantelor din România în 2009 a fost de 
1.237.790.888 EUR (pentru companiile care au declarat aceste date). 
 

 
Organizatori de experienţe 
Destinaţiile turistice au din ce în ce mai mult nevoie să introducă experienţe noi pentru 
a satisface o piaţă mai exigentă: călătorii doresc mai mult decât o climă agreabilă şi 
plaje frumoase sau peisaje montane. De aceea, furnizorii de experienţe sunt esenţiali 
pentru succesul sectorului. De fapt, ceea ce, istoric, se numea „extra ofertă” sau 
„ofertă complementară” a devenit în ziua de astăzi cel mai atractiv factor pentru 
clienţi. 
 
Majoritatea destinaţiilor / destinaţiilor potenţiale româneşti duc lipsă de o ofertă 
complementară atractivă, în special cele mai puţin recunoscute. Rezultatele 
sondajelor arată că doar preţul este perceput ca un avantaj competitiv în doua dintre 
produse (Circuite, Activ şi Aventură) în timp ce diversitatea şi calitatea nu sunt 
percepute ca avantaje ale turismului românesc. Aici trebuie să accentuăm faptul că 
diversitatea şi calitatea sunt printre cei mai importanţi factori ce determină alegerea 
destinaţiilor de vacanţă – România trebuie să adapteze aceşti factori pentru a putea 
livra experienţe vizitatorilor săi. În prezent, România nu oferă suficientă satisfacţie 
turiştilor. 
  

! 

De ce experienţe în loc de activităţi? 
 
Deoarece turiştii din ziua de astăzi nu sunt atât de interesaţi de 
excursii tradiţionale şi conţinutul aferent acestora (vizitare de 
obiective tradiţionale culturale, vizite la muzee şi foarte puţin 
contact cu realitatea destinaţiei). Agenţiile de incoming pot 
explica cu uşurinţă faptul că turiştii de astăzi îşi doresc 
autenticitate, experienţe emoţionale, destinaţii necunoscute şi un 
contact mult mai intim cu viaţa reală din locurile pe care le 
vizitează. Ei caută momente unice, autentice şi pline de viaţă: 

Sursa: Institutul Naţional Român de Statistică

Hotelurii
59%

Campinguri
8%

Pensiunii
agroturistice

7%

Tabere şcolare
6%

Pensiuni turistice 

 6%

Vile turistice
5%

Altele
9%



 

35 

Ei caută experienţe! 
 
Agenţiile de incoming şi Companiile de Management al Destinaţiei (CMD) 
Agenţiile de incoming joacă un rol important deoarece ele organizează serviciile 
turoperatorilor la destinaţie şi furnizează de asemenea servicii variate vizitatorilor: 
cazare (căutare de hoteluri, contractarea cu hotelul, rezervarea hotelului, etc.), 
transferuri, activităţi independente, etc. 
 
Trebuie remarcat că agenţiile incoming vor juca un rol decisiv în anii ce vor veni în 
dezvoltarea turismului din România. Ele vor reprezenta România faţă de un număr în 
creştere de vizitatori. Lor le va reveni sarcina de a accepta provocarea şi de a deveni 
veritabili furnizori de experienţe (CMD) şi de a depăşi (cel puţin parţial) vechiul model 
de afaceri „transfer + excursie”. 
 
Trebuie luate iniţiative pentru a sprijini crearea de CMD-uri în regiuni / oraşe şi alte 
destinaţii importante / potenţial importante din România. Modelul de afaceri pentru 
acest tip de companie trebuie definit, cu angajamentul ferm în sensul promovării 
beneficiilor CMD-urilor, astfel încât în termen de cinci ani multe dintre aceste firme să 
îşi înceapă activitatea. 
 
Ghizi 
Rolul jucat de ghizi este foarte important atunci când turistul descoperă ţara. 
Cunoştinţele lor despre România, precum şi detaliile abundente pe care le adaugă 
contribuie la îmbogăţirea şi, dacă se face aşa cum trebuie, la transformarea unei 
simple activităţi într-o experienţă de neuitat. 
 
S-a observat că ghizii trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele despre România şi 
punctele de atracţie, precum şi să devină mai fluenţi şi mai experimentaţi în ceea ce 
priveşte abilităţile lor de comunicare în diferite limbi de circulaţie internaţională. 
 

 
Sistemul de marketing turistic este un segment al unui întreg model turistic ce se 
ocupă cu modalităţile de a crea valoare adăugată şi de a produce bogăţie şi 
prosperitate. Există un număr de aspecte ce trebuie să fie examinate pentru a evalua 
sistemul de marketing al României. Prin urmare, scopul acestui segment al proiectului 
este de a răspunde următoarelor întrebări cheie: 

 
1. Cine sunt clienţii astăzi? 

Cine sunt 
clienţii? 

România 
oferă 

produse 
adecvate? 

Sistemul 
existent este 

eficient, 
eficace, are 

coerenţă 
internă? 

Care sunt 
punctele 
tari? 

Care sunt 
punctele 
slabe? 
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Potrivit statisticilor analizate din domeniul turismului, trăsăturile cheie ale structurii 
existente a clienţilor în turismul românesc sunt: 
 

• dominanţa turiştilor interni înregistraţi şi neînregistraţi care călătoresc în 
scopuri de recreere (vacanţe la mare şi la munte şi de weekend) 

• importanţă relativă a oaspeţilor internaţionali veniţi in scopuri de afaceri şi 
întâlniri/conferinţe  

• număr modest al oaspeţilor internaţionali veniţi în scopuri de recreere 
 
Din acest punct de vedere, este necesară o schimbare radicală a sistemului de 
marketing românesc, care să se axeze pe pieţele internaţionale ale călătoriilor în 
scopuri de recreere şi pe turiştii internaţionali, potrivit scopului de a construi România 
ca destinaţie turistică competitivă. 
 
2. Oferă România produse turistice adecvate? 
 
Până în prezent, România s-a bazat pe produsul tradiţional al litoralului Mării Negre, 
oferind soare şi plaje, în ceea ce priveşte turismul internaţional în scopuri de recreere. 
În ultimii douăzeci de ani, a avut loc o dezvoltare revoluţionară globala în cadrul 
acestui produs, care nu s-a petrecut şi în România. În prezent şi în viitor, România nu 
poate concura semnificativ în acest sector. România ar trebui să se orienteze spre noi 
sectoare de activităţi turistice legate de valorile sale cheie, adaptându-se tendinţelor 
ce evoluează dinamic pe piaţa internaţională. 
 
În ceea ce priveşte turismul “de masă”, în prezent România nu are produse 
competitive pentru a concura, iar obiectivul său principal este de a crea un nou set de 
produse şi pachete de nişă, legate de resursele cheie naturale şi culturale ale ţării, 
pentru piaţa turistică internaţională. 
 
 
3. Este sistemul existent de marketing eficace? 
 
Sistemul de marketing turistic românesc se află la început şi trebuie fortificat şi făcut 
mai eficient pentru viitor. Se fac deja eforturi cu privire la noul Plan de marketing 
strategic şi operaţional pentru perioada 2011-2015, noua strategie de branding deja 
implementată şi alte angajamente ale guvernului dedicate constituirii unui sistem nou 
şi solid de dezvoltare a turismului.  
Sistemul de marketing turistic românesc acţionează în cadrul structurii curente a 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar structura sa organizaţională în 
ceea ce priveşte turismul este următoarea: 
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Sursa: Horwath HTL pe baza informaţiilor oficiale 
 
În plus faţă de direcţiile Ministerului, sistemul românesc de marketing turistic se 
bazează, de asemenea, pe următoarele asociaţii naţionale:  
 

• Asociaţia de Ecoturism din România  
• Asociaţia Ghizilor Montani din România  
• Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism  
• Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România 
• Asociaţia Româna pentru Cazare şi Turism Ecologic - "Bed and Breakfast" 
• Asociaţia Naţională pentru Turism Rural, Ecologic şi Cultural - ANTREC  
• Organizaţia Patronatului din Turismul Balnear din România - OPTBR  
• Federaţia Industriei Hoteliere din România 
• Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc 
• Asociaţia Naţională a Staţiunilor Turistice din România 
• Asociaţia naţionala a Organizatorilor de Conferinţe si Expoziţii din România  

 
Structura Direcţiei Generale Turistice şi rolurile direcţiilor sale indică faptul că in 
România este vorba despre o abordare tradiţională a organizării şi gestionării 
turismului şi marketingului turistic.  
 
Din cauza lipsei de resurse financiare, precum şi a lipsei unei oferte turistice complete 
şi competitive care au condus la acţiuni de marketing limitate pe pieţele internaţionale, 
sistemul actual în ceea ce priveşte resursele de marketing a fost destul de static. 
 
Având în vedere toate acestea, precum şi noile direcţii din turismul românesc, este de 
aşteptat ca organizarea internă să fie adaptată la nevoile unei destinaţii turistice 
moderne şi ale vizitatorilor săi, fiind capabilă să îşi exercite pe deplin rolul în 
dezvoltarea şi marketingul turismului românesc.  
 
În plus faţă de sistemul de marketing la nivel naţional, sistemului de marketing 
regional şi local îi lipsesc în prezent resursele structurale, organizaţionale şi de 
management care să sprijine marketingul şi dezvoltarea turismului românesc ca 
răspuns la tendinţele internaţionale contemporane. Organizaţiile actuale regionale / 
locale care operează în turismul românesc sunt: Direcţia pentru dezvoltarea turismului 
a Primăriei Municipiului Bucureşti şi Asociaţia pentru Turism a Municipiului Bucureşti, 
Federaţia Asociaţiilor de Promovare a Turismului, Asociaţia pentru Promovarea şi 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

 
Direcţia Generală 

Turistică 

Direcţia Gestionare 
Fonduri Comunitare 

pentru Turism 

Direcţia 
Dezvoltare 
Turistică 

Direcţia Control, 
Verificare şi 
Monitorizare 

turistică 

Direcţia 
Autorizare 

Direcţia 
Promovare 
Turistică 

Direcţia 
privatizare şi 

post-privatizare 
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Dezvoltarea Turismului Litoral, Asociaţia pentru Turism Bucovina, Asociaţia pentru 
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Braşov, Asociaţia de Promovare a 
Turismului Prahova, Asociaţia Judeţeană pentru Turism Sibiu, Asociaţia pentru 
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Maramureş, Asociaţia Judeţeană pentru 
Turism Mureş, Asociaţia de Turism Sighişoara, Organizaţia Patronală a Turismului 
Balnear - OPTBR, Asociaţia de Turism din Munţii Apuseni, Asociaţia pentru 
Dezvoltarea Turismului din Covasna, Asociaţia de Turism Harghita, Asociaţia de 
Turism din Vâlcea, Asociaţia de Turism "Oltenia de sub munte", Asociaţia pentru 
promovarea Deltei Dunării, şi Asociaţia de Promovare Regională Banat.  
 
4. Promovarea şi materiale promoţionale  
 
Direcţia de Promovare Turistică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este responsabilă pentru publicarea de materiale promoţionale, care se 
face în colaborare cu asociaţiile regionale / locale menţionate anterior. În ceea ce 
priveşte calitatea imprimării, limbajul utilizat, materialele tipărite sunt la un nivel 
satisfăcător pentru furnizarea iniţială de informaţii vizitatorilor României. Cu toate 
acestea, calitatea conţinutului materialului are nevoie de o abordare mai coerentă şi 
consecventă pe ansamblu, care să se reflecte în nivelul de informaţii incluse în 
broşurile din regiuni (clustere), în stilul scrierilor, în design, imagini, etc. În plus, noua 
identitate vizuală şi de brand oferă acum oportunitatea unificării aspectului vizual al 
tuturor materialelor promoţionale.  
Materiale multimedia există, sub forma filmelor, dar se recomandă o abordare mai 
activă şi mai inovatoare, luând în considerare accentul viitor pe mijloacele de 
comunicare electronice faţă de pieţele internaţionale.  
 
5. Pagina web a turismului românesc  
 
Turismul românesc este accesibil pe Internet pe site-ul oficial al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Oficiului Naţional Român de Turism - America 
de Nord (RoNTO), care este reprezentantul oficial al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în Statele Unite ale Americii şi Canada.  
 
Site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi-a structurat logic 
informaţiile, dar majoritatea conţinutului său este inaccesibil in Engleza în prezent, 
furnizează informaţii limitate sau nu este complet funcţional.  
 
Site-ul web al Oficiului Naţional Roman de Turism - America de Nord (RoNTO) este 
bine structurat şi este uşor navigabil, oferind de asemenea informaţii de bună calitate 
despre oferta turistică din România.  
 
Cu toate acestea, site-urile de azi ale destinaţiilor turistice competitive sunt foarte 
atent proiectate, luând în considerare următoarele elemente:  
 

• caracteristici tehnice şi detalii (prezentare tehnologică, structurală, logică şi 
vizuală a informaţiilor ; culori ; imagini ; dimensiunea fonturilor ; imagini, titluri, 
etc; disponibilitatea pentru un spectru mai larg de dispozitive, cum ar fi 
telefoanele mobile)  

• relevanţa şi clasificarea paginilor pe motoarele de căutare (Google) 
• integrarea şi conectivitatea cu reţele sociale (Facebook, Twitter, etc)  
• sistem de rezervări 
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Prin urmare, pentru site-ul oficial român, se recomandă:  
 

• efectuarea de corecţii ale dezavantajelor tehnice şi tehnologice 
• dezvoltarea unei soluţii vizuale care urmează o structură logică a informaţiilor 
• deschiderea site-urilor web faţă de utilizatorii lor 
• angajarea unui manager de comunitate 

 
6. Punctele forte ale unui sistem de marketing 
 
Ca şi concluzie a evaluării sistemului actual de marketing din România, următoarele 
puncte forte cheie au fost identificate: 
 

 
 
7. Puncte slabe ale sistemului de marketing  

 
Zonele sistemului de marketing ce necesită acţiuni şi îmbunătăţiri sunt :  
 

 
 
 
 

Puncte forte cheie ale sistemului de marketing 
românesc 

Strategie de 
brand turistic 

clară şi 
atractivă deja 

activa 

Abordare 
organizatorică 
de sus în jos 
în construirea 
mecanismului 

naţional de 
marketing 

Interes declarat 
al guvernului 

român în 
promovarea 

turismului ca un 
factor economic 

important în 
dezvoltarea ţării 

Sprijinul acordat 
de fondurile 

comunitare, ce 
furnizează o 

poziţie puternică 
tuturor 

sectoarelor 
implicate 

Abordare 
tradiţională 
a organizării 

şi 
gestionării 
turismului 
românesc 

Lipsa 
parteneriatu

lui între 
toate 

sectoarele 

Lipsa unei 
imagini şi 
poziţionări 

turistice clar 
definită şi 

comunicată 

Lipsa unor 
produse 
turistice 

dezvoltate 
şi 

promovate 
în mod 

profesionist 

Pieţele 
turistice 

cărora li se 
adresează 

România nu 
sunt clar 
definite 

Puncte slabe cheie ale sistemului de marketing 
românesc 
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1.1.2. Analiza externă 
 

TENDINŢE GENERALE ALE PIEŢEI 
 
În afară de situaţia concurenţilor, trendurile globale din turism sunt factori importanţi 
creatori de tendinţe. Următoarele sunt cele mai importante trenduri globale: 
 

1. Încetinirea creşterii economice pe pieţele majore 
După ani de creştere considerabilă întreţinută de o 
economie mondială ascendentă, în 2008 scenariul 
pentru turismul internaţional s-a schimbat dramatic, în 
special în a doua jumătate a anului. În primul rând, 
sectorul a fost afectat puternic de preţurile extrem de 
ridicate ale combustibilului şi în al doilea rând, ca orice 
sector din economie, a resimţit impactul (şi încă îl 

resimte în unele cazuri) crizei economice ce cauzează îngrijorare şi o 
serie de incertitudini cu privire la viitorul imediat.  
 
Activitatea turistică, ce este multi-sectorială prin natura sa, este expusă în 
mod evident acestei turbulenţe economice. Cu toate acestea, în deceniile 
recente, ea a fost capabilă să suporte, cu mai mult succes decât 
majoritatea celorlalte sectoare productive, perioade de criză economică 
de necontestat, precum şi alte dificultăţi, ca de exemplu SARS. Ea a fost 
capabilă de relansare, cum puţine sectoare au fost capabile, şi şi-a revenit 
rapid şi puternic din perioade temporare de slăbiciune. 
 
Spre deosebire de crizele precedente, cea actuală nu a afectat dorinţa de 
a călători, ci accesibilitatea excursiilor sau dorinţa de a cheltui bani pe 
călătorii şi turism, date fiind perspectivele economice nesigure cunoscute. 
Ca şi în cazul crizelor precedente, cele mai probabil efecte ale acestei 
perioade tulburi sunt următoarele: 

- Scăderea duratei de şedere precum şi a cheltuielilor totale de 
călătorie 
- Călătorii înspre destinaţii mai apropiate, declinul turismului la 

distanţe mari 
- Se aşteaptă ca segmente precum vizitatorii care revin sau cei care 
îşi vizitează prieteni şi rude sau călătorii cu interese speciale să fie 
segmente mai flexibile 
- Companiile îşi vor reduce sau cel puţin menţine costurile pentru a 
rămâne competitive din punct de vedere al preţurilor 
- Oferirea de valoare superioara în schimbul banilor (value for money) 
capătă cea mai mare relevanţă în acest context. Cursurile de schimb 
sunt mai importante – în sens pozitiv sau negativ – decât în perioade 
de creştere economică. 

 
2. Revenirea din criza economică globală 

Revenirea din criza economică globală va fi mai de 
durată şi mai lentă decât în trecut, din cauza 
dimensiunilor fenomenului. În special în ţările cu 
probleme de deficit bugetar, revenirea va dura şi mai 
mult timp.  

 
Potrivit declaraţiilor UNWTO, sosirile de turişti 
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internaţionali au revenit la nivelul de vârf din 2008, anterior crizei, la nivel 
global. Sosirile din 2010 sunt ilustrate în imaginea următoare.  
  

 
 

3. Mare şi din ce în ce mai 
mare 

Au fost realizate mai multe evaluări ale modului de 
evoluţie al activităţii turistice în anii următori. 
Organizaţia Mondială a Turismului a evaluat creşterea 
industriei turismului şi a realizat prognoza pe termen 
lung şi evaluarea dezvoltării turismului pentru primii 
douăzeci de ani din noul mileniu, sub denumirea 

„Turism Viziune 2020”. Această viziune include perspective pe termen 
lung cu privire la sosirile de turişti internaţionali la nivel global, pentru 
fiecare continent, regiune şi ţară. 
 
În termeni generali, s-ar putea spune că, în ciuda faptului că aceste 
prognoze sunt spectaculoase, s-ar putea ca ele să fie chiar subestimate: 
potrivit Organizaţiei Mondiale a Turismului, vor fi aproximativ 1,5 miliarde 
de turişti internaţionali in 2020, estimaţi prin rate anuale de creştere de 
4,1% pe an.  
 
Mai specific, sosirile internaţionale în Europa se vor dubla, crescând de la 
338,4 milioane de turişti înregistraţi în 1995 la 717 milioane de turişti în 
anul 2020, Europa menţinându-se în topul destinaţiilor mondiale. 
 
Pe de altă parte, analiza arată că, în vreme ce Europa va rămâne 
regiunea cu cel mai mare număr de turişti din lume, ea continuă să 
crească cu cel mai mic procent faţă de celelalte regiuni; în alte cuvinte, 
cotele totale de sosiri ale Europei sunt aşteptate să descrească. Rata de 
creştere a Europei este prevăzută la 3% iar turismul european se 
confruntă cu niveluri din ce în ce mai ridicate ale concurenţei din partea 
altor destinaţii, de vreme ce nivelurile cele mai ridicate ale creşterii sunt 
aşteptate să se situeze în Orientul Mijlociu, Asia de Est şi Pacific şi Asia 
de Sud (7,1%, 6,5% şi 6,2%). 

 

4. Modificarea datelor 
demografice 

Există mai mulţi factori ce indică aceleaşi direcţii: 
a. Îmbătrânirea şi dispariţia familiei aşa cum o 

cunoaştem: În Europa, circa 25% din populaţie are 
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peste 65 de ani. În plus, gospodăriile formate dintr-o singură persoană au 
crescut la 46 de milioane în Europa. Din punct de vedere al forţei de muncă, 
42% din aceasta sunt reprezentate de persoane necăsătorite. 
b. Noi stiluri de viaţă, experienţe care creează mai multă încredere în sine şi 
mai sofisticate 
c. Straturi mai tinere ale populaţiei vor avea acces la venituri mai mari 
d. Îmbătrânirea globală duce deja la: 

• O mai mare nevoie şi dorinţă de calitate, confort şi siguranţă 
• Un tip de experienţe axate pe sănătate şi pe ‘păstrarea în formă’  
• Turism rezidenţial în afara sezonului  
• Retragerea la soare: „Floridizarea” Europei de Sud 

 

5. Un turism nou pentru o societate nouă 
Rolf Jensen a publicat o carte cu titlul ‘Societatea de 
vis’. Cele mai importante mijloace de producţie în 
viitor vor fi naraţiunile, miturile, legendele – aceasta 
este componenta visului. Există deja o poveste pentru 
fiecare produs, iar acea poveste determină în mare 
măsură imaginea şi, ca atare, valoarea produsului. 
Astfel că, în cele din urmă, până şi produsul va 

căpăta o importanţă secundară. Oamenii pe durata existenţei lor au căutat 
hrană, adăpost, poveşti şi legende. Nevoia de poveşti este o parte integrantă 
a ceea ce înseamnă să fii om. Aceasta se exprimă în ceea ce purtăm, în cum 
vrem să arătăm, în felul de case în care trăim, în ceea ce mâncăm şi în tipul 
de vacanţe în care mergem. Acestea sunt toate componente ale poveştii pe 
care dorim să o spunem despre noi înşine, ale poveştii pe care o trăim. 
 

Pe de altă parte, ascensiunea clasei creative este un fapt în ziua de astăzi. În 
Europa, procentul forţei de muncă angajate în domeniile creative a crescut 
spectaculos în timpul secolului trecut. Astăzi, se estimează că circa 30% din 
forţa de muncă este concentrată în ştiinţă, tehnologie, inginerie, info-
tehnologie, bio-tehnologie, arte, muzică, cultură, design, arhitectură, profesii 
bazate pe cunoştinţe: drept, sănătate, îngrijire şi finanţe. Aceştia sunt oamenii 
care aduc un plus de inovaţie în restul industriilor. 
 

În plus, avem de-a face cu ascensiunea economiei bazate pe experienţe. În 
cartea lor pătrunzătoare, Joseph Pine şi James Gilmore observă că oamenii, 
consumatorii, vizitatorii destinaţiilor au ajuns să prefere consumul de 
experienţe consumului de bunuri şi servicii tradiţionale.  

 
Experienţele constituie a patra ofertă economică, ele fiind la fel de diferite de 
servicii cum serviciile sunt diferite de bunuri: când o persoană cumpără un 
serviciu, ea cumpără un set de activităţi intangibile desfăşurate pentru el. Dar 
când cumpără o experienţă, plăteşte pentru a îşi petrece timpul bucurându-se 
de o serie de evenimente memorabile puse în scenă de o companie – ca într-
o piesă de teatru – pentru o implicare la nivel personal.  

 
 

6. Noi pieţe pentru turism: o căutare pasionată de noi experienţe 
Noul consumator îşi doreşte senzaţii noi legate de 
experienţele cotidiene precum şi de ocazii speciale, 
aşa cum sunt majoritatea călătoriilor. În domeniul 
turismului, aceasta implică faptul că destinaţiile care 
sunt conştiente de acest lucru şi îşi pot adapta oferta 
vor face faţă viitorului în cele mai bune condiţii de 
competitivitate. 
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Care sunt prevăzute a fi marile vedete în ascensiune ale turismului în 
următorii ani? 

 Excursii de aventură 
 Excursii sportive 
 Excursii în natură 
 Excursii axate pe viaţa de calitate, bunăstare şi fitness 

(întreţinere) 
 Excursii “cu o cauză”, de exemplu protecţia faunei şi florei 

 
7. Setea globală de noi destinaţii 

Destinaţiile turistice tradiţionale - Europa şi SUA - vor 
continua să atragă vizitatori, cu toate acestea, noi 
regiuni şi locuri par a fi punctul forte al turismului. În 
vreme ce Europa va rămâne regiunea cu cei mai mulţi 
turişti din lume, ea va continua să crească cu cel mai 
scăzut procent faţă de alte regiuni; în alte cuvinte, cota 
totală de sosiri în regiunea europeană este aşteptată 

să scadă. Rata de creştere a Europei este prevăzută la 3% iar industria 
europeană a turismului se confruntă cu niveluri în creştere ale concurenţei 
altor destinaţii, deoarece nivelurile cele mai ridicate de creştere sunt 
aşteptate să se situeze în Orientul Mijlociu, Asia de Est şi Pacific şi Asia 
de Sud (7,1%, 6,5% şi 6,2%). 
 

8. Chinezii, Ruşii şi Indienii, noii turişti 
Este probabil ca toate aşteptările să fie satisfăcute de 
China. În prezent, China realizează nu mai puţin de 
800 de milioane de călătorii interne, existând restricţii 
importante pentru călătoriile în străinătate. Acesta 
reprezintă acelaşi volum cu cel al restului lumii, 
împreună. Deşi motivaţiile de călătorie ale chinezilor 
sunt încă legate în mare măsură de vizitarea prietenilor 

şi a rudelor, este foarte probabil ca deschiderea aşteptată a pieţei să 
modifice profund stilul de viaţă, dorinţele şi necesităţile şi, prin urmare, 
comportamentul de călătorie al acestei pieţe imense.  
 
India şi Rusia au ambele o clasă de mijloc rapid emergentă cu un mare 
interes pentru călătorii şi dispunând de mijloacele economice pentru a 
călători. 
 
 
 
 

9. Ofertele exclusiviste şi low cost se dezvoltă în paralel 
Industria turismului ia parte la un curent mai general ce 
duce spre exclusivitate şi lux accesibil. Cel mai curios 
aspect al acestui curent este faptul că el s-a dezvoltat 
în paralel cu cel opus, şi anume căutarea de experienţe 
cu buget redus ce permit repetarea activităţilor (a 
destinaţiilor, în cazul turismului). 

 
De la anumite destinaţii se aşteaptă valoare superioara, iar acest tip de 
turist are o toleranţă zero pentru orice lucru care nu este perfect. Nevoia 
de a se simţi răsfăţat, exclusivitatea sunt necesităţi fundamentale ce îşi 
caută împlinirea în aceste servicii de primă clasă. 
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10. Staţiuni la a patra generaţie 
Staţiunile clasice, vechi nu au opţiunea de a se 
dezvolta în anii următori, sub presiunea consumatorilor 
exigenţi şi puternici şi pachetului concurenţei „de 
alături” ce împinge în permanenţă la îmbunătăţirea 
competitivităţii. 

 
În acest context, se prefigurează o nouă generaţie de 

destinaţii „cauterizate”, cunoscute în general sub denumirea de „staţiuni la 
a patra generaţie”. Cele mai semnificative caracteristici ale acestora sunt 
următoarele: 

 Un sistem de poziţionare bazat pe trei elemente: varietatea, 
sofisticarea şi controlul sunt axele principale în jurul cărora se pot 
dezvolta aceste destinaţii 

 Ofertă diversificată: creare de destinaţii multi-produs şi multi-client  
 Cea mai bună valoare în schimbul banilor în percepţia clienţilor. 

Este esenţial să se atingă cea mai înaltă percepţie a valorii la 
costuri accesibile 

 
11. Concepte emergente 

Mai multe concepte noi îşi fac apariţia şi sunt deja 
acceptate ca tendinţe de necontestat ale viitorului 
turismului. Unele tipuri de excursii care au ieşit deja 
din spectrul turistic, precum excursiile cu rulota sau 
vacanţele petrecute în cluburi revin în forţă. Şi alte 
câteva tipuri de excursii, precum călătoriile cu scopuri 
etice (incluzând turismul ecologic) sau turismul 
împreună cu animalul de companie îşi fac loc în 

industrie. Tendinţele sunt asemenea modei, par să se întoarcă şi să fie 
din nou „la modă” după un timp. 
 
Cu toate acestea, cel mai mare impact asupra acestei industrii a venit, în 
ultimii ani, din partea www. Marketingul destinaţiei s-a schimbat; călătorul 
a căpătat o putere de negociere la care nu ar fi putut visa acum câteva 
decenii, şi nu numai aceasta. Călătorii interactivi reprezintă segmentul 
ţintă cheie pentru multe sectoare şi destinaţii din întreaga lume datorită 
atitudinii lor, nivelului veniturilor şi interesului cu privire la locurile pe care 
le vizitează. 
 
Un alt concept emergent şi interesant este acela al hotelurilor ce absorb 
atributele şi trăsăturile brandurilor de renume. Hotelurile colaborează cu 
super branduri (mergând mai departe de domeniul strict al turismului).  
 

12. Noua realitate a marketingului turistic 
Câteva fenomene noi au loc în cadrul marketingului 
turistic, schimbând felul în care destinaţiile şi clienţii 
interacţionează unii cu ceilalţi pe o piaţă care este 
supusă şi ea unor schimbări rapide. Acestea pot fi 
sintetizate astfel: 

 
 

 O mai mare putere transferată consumatorului. Nu înseamnă doar 
facilitatea de a compara preţuri şi destinaţii. Blogosfera se extinde 
rapid şi opiniile sunt expuse liber, făcând destinaţiile să urce sau 
să coboare doar pe baza opiniilor personale. 



 

45 

 Inexistenţa monopolurilor asupra tehnologiei. Gradul de 
disponibilitate este foarte înalt iar opţiunile sunt imense. Aceasta 
conduce la posibilitatea oricărei persoane conectate la internet de 
a obţine super informaţii. 

 Segmente formate dintr-o singură persoană: marketing 
personalizat, pachete dinamice, etc, sunt astăzi o cerinţă 
imperativă a destinaţiilor ce doresc să se afle în fruntea unei pieţe 
conectate la mare viteză.  

 
Revoluţia online s-a permanentizat, se pune doar problema de a ne 
adapta la ea şi de a o considera cea mai mare oportunitate din toate 
timpurile, sau de a-i întoarce spatele, considerând-o mai degrabă o 
ameninţare. 
 

13. Segmente de piaţă viitoare 
Un număr de segmente a fost selectat ca 
reprezentând cea mai dinamică  şi/sau importantă 
categorie pentru perioada 2005-2020. Aceste 
segmente “fierbinţi” sunt: 

 
 
 
 
 

 Turism axat pe soare şi plaje 
 Turism axat pe aventură 
 Turism axat pe natură 
 Turism cultural  
 Turism urban  
 Turism rural  
 Croaziere 
 Parcuri tematice 
 Turism de întâlniri şi conferinţe 
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CEREREA TURISTICĂ ÎN ROMÂNIA 
 

Am evaluat tiparele prezente ale cererii din turismul românesc pe baza: 
 
 Statisticilor oficiale naţionale cu privire la traficul turistic înregistrat; 
 Studiilor externe şi cercetării efectuate cu privire la cererea turistică în România; 
 Interviurilor cu reprezentanţii industriei.  

 
Am analizat cererea turistică în România potrivit trăsăturilor cheie ale pieţei, pentru a 
înţelege mai bine relaţia structurală dintre cererea pe segmentul recreere şi cea axată 
pe afaceri, turişti interni vs. străini, structuri de cazare, tipare regionale, tipare pe 
produs precum şi pieţele geografice şi regiunile turistice din cadrul cererii turistice din 
România.     
 

În 2009, România a ajuns la 6.141.135 de sosiri în structurile de primire a turiştilor cu 
funcţii de cazare, dintre care doar aproximativ 20% au fost sosiri din străinătate. 
Majoritatea din totalul sosirilor a avut loc în hoteluri (76%; cf. date din 2006). Evoluţia 
sosirilor în România este ilustrată de graficul următor.  

 
 

Cota înnoptărilor străinilor in total înnoptări este chiar mai scăzută prin comparaţie cu 
situaţia sosirilor ajungând doar la 15% în 2009. Evoluţia înnoptărilor este ilustrată în 
graficul următor. 

 
Din imaginea detaliată următoare a sosirilor şi înnoptărilor interne / străine în anul 
2009, se poate desprinde concluzia generală că durata de şedere a turiştilor străini 
este mai scurtă decât cea a turiştilor Români. 
 

Sursa: Institutul Național Român de Statistică
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După tipul destinaţiei, în 2009 majoritatea înnoptărilor au avut loc în oraşe (31%), 
staţiuni balneare (27%) şi staţiuni litorale (20%) şi staţiuni montane (11%). 
Majoritatea calatorilor străini se cazează în oraşe în timp ce locurile turistice sunt încă 
ne-atractive sau insuficient oferite pe piaţă călătorilor internaţionali.  
 

 
 
 

Distribuţia traficului turistic în funcţie de clusterele definite ale turismului românesc 
(regiunile istorice ale României) este ilustrată mai jos, în următorul grafic şi tabel.  
 

 
 

Sursa : Estimare NIS & Horwath HTL 
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După cum reiese în mod clar, Bucureşti (Muntenia) şi Transilvania sunt lideri în 
atragerea turiştilor internaţionali, axaţi atât pe business cât şi pe agrement. Dar cel 
mai important fapt este că în 2009 doar circa 311 mii de sosiri străine au avut ca 
motivaţie agrementul, reprezentând circa 25% din totalul sosirilor străine în România. 
Acest fapt poate fi explicat simplu prin absenţa interesului general şi a eforturilor 
particulare de marketing în vederea atragerii turiştii străini interesaţi de 
recreere/agrement, de vreme ce resursele turistice existente şi capacitatea ţării 
depăşesc cererea străină realizată în ultimii ani. 
 
Este de asemenea important să accentuăm că Dobrogea reprezintă a treia cea mai 
mare regiune turistică (cluster), dar încă este dominată de cererea locală iar numărul 
turiştilor străini scade continuu din cauza unui standard competitiv scăzut în ceea ce 
priveşte produsul tradiţional Soare&Plajă. 
Cu toate acestea, toate clusterele sunt active din punct de vedere turistic, dar nu sunt 
comercializate în mod corespunzător ca destinaţii pentru călătorii de agrement. 
 

Total Business Agrement 
Maramures 163,000 27,000 16,000 11,000 
Bucovina 183,000 26,000 16,000 10,000 
Crisana 335,000 62,000 56,000 6,000 
Transilvania 1,194,000 280,000 183,000 97,000 
Moldova 470,000 58,000 53,000 5,000 
Banat 240,000 79,000 74,000 5,000 
Oltenia 348,000 18,000 15,000 3,000 
Muntenia 1,029,000 660,000 515,000 145,000 
Dobrogea 902,000 66,000 37,000 29,000 
TOTAL 4,864,000 1,276,000 965,000 311,000 

Sursa : Estimare NIS & Horwath HTL 
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Sosirile străinilor şi înnoptările potrivit statisticilor oficiale sunt ilustrate în tabelul 
următor. 
 

 
 

Există o distribuţie uniformă a pieţelor străine cheie, ce reflectă în primul rând tipare 
de călătorie axată pe afaceri, dar este evident că anumite pieţe, precum Germania, 
Italia, Franţa, Ungaria, SUA şi Austria sunt pieţe lider. 
De vreme ce nu există studii de piaţă detaliate, presupunem că aceste pieţe lider sunt 
de asemenea lideri şi în ceea ce priveşte călătoriile străine axate pe agrement în 
România. 
 
În scopul acestui plan de marketing, am analizat în special structura produselor de 
agrement din cadrul călătoriilor străine şi interne în România. Aceasta este partea 
care lipseşte cel mai acut din datele statistice prezente cu privire la turismul 
românesc. 
 

Sosiri % Înoptări % Durata 
şederii

Germania 181.084 14,20% 424.532 15,91% 2,34
Italia 141.568 11,10% 296.735 11,12% 2,10
Franţa 100.330 7,87% 192.790 7,23% 1,92
Ungaria 76.906 6,03% 165.613 6,21% 2,15
SUA 75.971 5,96% 135.334 5,07% 1,78
Regatul Unit 71.357 5,59% 136.973 5,13% 1,92
Austria 58.401 4,58% 100.275 3,76% 1,72
Spania 53.649 4,21% 135.837 5,09% 2,53
Israel 53.067 4,16% 96.010 3,60% 1,81
Olanda 37.713 2,96% 76.684 2,87% 2,03
Polonia 31.579 2,48% 56.975 2,14% 1,80
Bulgaria 23.820 1,87% 60.040 2,25% 2,52
Belgia 23.197 1,82% 44.527 1,67% 1,92
Turcia 22.008 1,73% 45.136 1,69% 2,05
Moldova 20.094 1,58% 54.667 2,05% 2,72
Altele 304.846 23,90% 645.538 24,20% 2,12
TOTAL 1.275.590 100,00% 2.667.666 100,00% 2,09
Sursa : Institutul Naţional de Statistică din România
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Pe baza statisticilor analizate şi a interviurilor luate unor reprezentanţi ai industriei, 
Horwath HTL a estimat structura cererii turistice în România pe produse, lucru ilustrat 
în tabelul următor: 
 

 
 
Pe baza cifrelor şi estimărilor analizate, pot fi trase următoarele concluzii cheie:  

 Tiparele cererii turistice în România arată un impact minim al călătoriilor 
străinilor axate pe agrement asupra industriei turistice din România;  

 Aceasta se datorează lipsei orientării spre pieţele străine şi lipsei unei 
campanii naţionale de marketing pe aceste pieţe; 

 Deja în ziua de azi, pe baza resurselor analizate, este evident că România 
deţine atracţii şi resurse ce pot fi oferite pe piaţa internaţională; 

 Presupunem că acesta a fost de asemenea unul dintre motivele de a intra în 
forţă într-un proces de creare şi promovare a brandului turistic românesc;   

 Pe termen scurt şi mediu, România trebuie să îşi exploateze potenţialul 
turistic existent şi, cu un marketing internaţional mai eficace, să pătrundă mai 
puternic pe piaţa internaţională; 

 În acest scop, România ar trebui în primul rând să se bazeze pe Circuite şi 
City breaks, dar, de asemenea, pe produse de interes special, astfel cum 
acestea sunt definite prin strategia naţională de branding; 

 Cu privire la produsul clasic Soare&Plajă, ar trebui depuse eforturi 
cooperative de marketing pentru a restructura acest produs românesc 
tradiţional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Străin Intern Total

Circuite 68.141 584.880 653.021
City breaks 36.052 36.052 72.104
Activ şi aventură
(fără staţiuni montane) 26.751 180.985 207.736

Parcuri şi natură sălbatică 23.832 81.887 105.719
Sănătate şi Wellness 22.724 617.015 639.739
Turism rural 12.726 202.227 214.953
Staţiuni montane 81.064 749.879 830.943
Litoral 31.607 756.749 788.356
Întâlniri / Business 957.980 1.621.297 2.579.277
Croaziere fluviale 7.985 1.071 9.056
Turism viticol 3.500 11.950 15.450
Altele 3.228 21.555 24.783

TOTAL 1.275.590 4.865.547 6.141.135
Sursa: Estimare Horwath HTL pe baza statisticilor oficiale
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1. 2. Scopuri şi obiective de marketing cheie pentru 2011 - 2015  
 

Pe baza viziunii pe termen lung asupra turismului românesc în perioada următorilor 
cinci ani, pornim de la premisa următoarelor procese de restructurare a ospitalităţii, 
aceasta fiind catalizator cheie al industriei:   
 

A. Dezvoltare concentrată în hoteluri clasificate superior inclusiv afilieri la 
branduri internaţionale 

 România nu va avea o industrie hotelieră durabilă şi orientată pe 
termen lung dacă hotelurile nu ajung sa performeze (tarife medii, tarife 
medii pe camera disponibilă) potrivit practicilor internaţionale 

 România trebuie să îşi îmbunătăţească statisticile şi să înceapă 
procesul de legalizare al „economiei gri” din sectorul turistic 

 Trebuie acordată o atenţie specială standardelor unităţilor de cazare 
armonizând România cu practicile internaţionale. 

 Dezvoltarea hotelurilor/staţiunilor montane cu mai mult accent pe 
orientarea ecologică poate sa stimuleze semnificativ dezvoltarea 
produsului Activ şi Aventură. 

 Dezvoltarea fizică trebuie să fie corelată cu pregătirea, instruirea  
resurselor umane pentru a le aduce la nivelul de aşteptare al clienţilor 
aferent categoriei hotelului.   

 România trebuie să atragă mai multe branduri hoteliere internaţionale 
oferindu-le un cadru juridic şi sectorial eficient – minimizând riscurile 
aferente investiţiilor cauzate de politici locale / regionale / statale 

 

B. Trecerea la specializarea şi diversificarea produselor şi serviciilor în 
turism 

 România va trebui să stabilească un cadru funcţional care să permită 
specializarea destinaţiilor, diversificarea globală din punct de vedere al 
produselor şi serviciilor oferite pe piaţa internaţională. 

 Trebuie efectuată o analiză comparativă (benchmarking) a serviciilor 
specializate destinate oaspeţilor în alte destinaţi turistice similare.  

 Încurajarea programelor educaţionale puse la dispoziţia personalului ce 
are contact cu vizitatorii în mod regulat, pentru a asigura atitudini 
pozitive şi know-how de ultimă oră. 

 Încurajarea creării de CMD-uri care să ofere experienţe şi servicii 
specializate, şi de OMD-uri care să faciliteze dezvoltarea globală. 

 

C. Punerea accentului pe 6 produse cheie şi dezvoltarea lor maximă 
 Circuite, City Breaks, Activ şi Aventură, Parcuri naturale, Sănătate/ 

Wellness, Turism Rural ca 6 grupuri cheie de produse ce trebuie 
promovate intens dar nu neglijând complet produsul tradiţional Soare şi 
Plajă prin cooperarea de marketing cu turoperatorii 

 Dezvoltarea de pachete speciale, servicii şi experienţe potrivit politicii şi 
manualelor de brand deja stabilite. 

 

D. Prelungirea sezonului turistic 
 Staţiunile montane şi cele de la mare ar trebui să profite de 

oportunităţile de lungire a sezoanelor de operare de-a lungul anului. 
Aceste hoteluri/staţiuni ar trebui să poată să ofere produse diferite, 
adaptate fiecărui sezon al anului (primăvară, vară, toamnă, iarnă) 

 Unele produse legate de natură, zone rurale şi montane au potenţial 
pentru activităţi pe întreaga durată a anului şi acest lucru trebuie 
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stimulat în mod corespunzător. 
 Trebuie activate canale de vânzări şi de marketing ajustate, iar oferta 

trebuie să fie adaptată cererii internaţionale 
 
Unele dintre aceste procese sunt deja demarate şi presupunem că promovarea 
puternică a noului Brand al Turismului românesc nu va fi pusă în pericol de 
capacitatea cu un nivel competitiv scăzut a României de a satisface necesităţile 
numărului, aflat în creştere, de turişti internaţionali.  
 
În definirea scopurilor şi obiectivelor cheie de marketing pentru perioada 2011 - 2015, 
contăm în mod deosebit pe următoarele: 
      

 România va crea mai multe produse turistice competitive cheie (cu succes 
rapid) care vor fi promovate la nivel internaţional;  

 România va crea un lanţ competitiv al valorii în jurul acestor produse ce vor fi 
promovate în cadrul acestui plan; 

 România va sprijini restructurarea rapidă a structurilor de cazare în cadrul 
căreia trebuie de asemenea încurajate forme moderne de dezvoltare 
imobiliară (în special unităţi montane şi litorale); 

 România va sprijini puternic planul de modernizare a aeroporturilor precum şi 
planul de îmbunătăţire a transportului aerian suplimentar, incluzând atât 
companii aeriene obişnuite, cât şi low cost; 

 România va continua planul naţional general de restructurare a infrastructurii, 
creând posibilitatea dezvoltării unei noi infrastructuri turistice (puncte de 
atracţie cheie la nivel naţional, precum Delta Dunării, etc.) ce trebuie 
deservite din punct de vedere turistic. 

 
În acest sens şi pe baza analizei noastre complete a sosirilor şi a structurii 
înnoptărilor, precum şi pe baza viziunii de marketing definite, a structurii produselor 
cheie propuse şi a cercetării suplimentare cu privire la pieţele geografice cheie, am 
definit următoarele obiective de marketing pentru perioada  2011-2015: 
 
a) Turismul intern 

 
  

 Turismul intern va urma în mod esenţial tiparele de dezvoltare economică şi 
socială a României, de vreme ce acestea reflectă în mare măsură tiparele de 
călătorie locale; 

 Potrivit rapoartelor de previziune cu privire la creşterea PIB elaborate de 
către UE, BERD şi alte surse, am estimat că turismul intern (sosiri) va creşte 
cu 3% în primii doi ani, iar în următorii doi cu 4%, ajungând la o rată de 
creştere de 5% în ultimul an, 2015;  

 Cu toleranţa prognozei specifică pentru ţările încă aflate în tranziţie, estimăm 
că totalul sosirilor interne în anul 2015 se va încadra în intervalul de la 5,8  la 
6,0 milioane; 

 Presupunem că durata totală a şederii turiştilor interni axaţi pe agrement va 
ajunge la 3,5 zile, faţă de 2,8 zile în 2009, acest lucru datorându-se unui 
venit mai mare alocat turismului în scopuri de agrement; 

 Cu privire la structura produselor, presupunem că va avea loc o dezvoltare 
semnificativă în cadrul turismului intern, pe lângă categoriile tradiţionale 
(munte, mare şi vacanţe sănătate & wellness), a produselor turism rural şi 
circuite;   

 De asemenea, pornim de la premisa unui suport puternic de marketing 
precum şi a unui sistem de stimulente care să promoveze mai eficient 
turismul intern, ceea ce constituie o iniţiativă recentă a UE.  
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b) Turismul internaţional 
 
 

 Iniţiativa de creare a brandului şi de dezvoltare a turismului de calitate 
precum şi alte politici cheie în domeniul turismului sunt orientate spre 
promovarea mai puternică a turismului internaţional în scopuri de agrement, 
care era o componentă aproape irelevantă în traficul turistic total al României 
în ultimii ani; 

 În acest scop, planul de marketing îşi propune să “atace” în mod semnificativ 
piaţa turistică internaţională a călătorilor cu discernământ ce doresc să 
exploreze ţări şi experienţe noi; 

 După o promovare serioasă susţinută a brandului turistic românesc la nivel 
internaţional (campanie de conştientizare) pe pieţele cheie şi produsele cheie 
selectate, România îşi propune să intre în mod selectiv şi profesionist pe 
piaţa globală; 

 Pentru a face acest lucru, România se bazează pe promovarea puternică a 
produselor turistice cu potenţial de succes rapid (astfel cum sunt definite în 
acest plan), dar fără a neglija călătoriile în scopuri de business/conferinţe, şi 
nici segmentul Soare şi Plajă, pentru care există deja o structură a clienţilor, 
precum şi canale de vânzări; 

 Împachetarea profesionistă şi eforturile de marketing împreună cu o 
capacitate crescută de trafic aerian internaţional (companii aeriene obişnuite 
şi low cost care să sosească în aeroporturile majore ale ţării) reprezintă 
bazele noului proces de pătrundere pe piaţa globală;  

 Produsele cheie de promovat pe termen scurt sunt Circuitele şi City breaks, 
care vor impulsiona creşterea şi cărora li se vor aloca eforturi semnificative 
de marketing; 

 Vacanţele axate pe activităţi şi aventură, incluzând playgrounduri montane, 
produsele turism rural şi parcuri şi natură sălbatică sunt cele ce urmează în 
cadrul eforturilor de achiziţie a unei cote din piaţa internaţională, potrivit 
acestui plan de marketing. Motivul este lipsa unei infrastructuri acceptabile 
potrivit standardelor internaţionale (staţiuni montane şi playgrounduri, Delta 
Dunării şi alte resurse atractive); 

 Produsul Sănătate şi wellness, în cazul alegerii strategiei bazate pe 
prevenire şi terapii, poate pătrunde în mod semnificativ pe piaţa 
internaţională, dar este nevoie să fie definită strategia generală de dezvoltare 
şi, ulterior, să fie adaptat acest produs. În acest sens, există limite ale 
produsului în ceea ce priveşte pătrunderea mai puternică pe piaţa 
internaţională în cadrul acestui plan.  

 Luând în considerare toate acestea, prognozăm dezvoltarea turismului 
extern de jos în sus, potrivit procesului de pătrundere definit al produselor 
cheie pe pieţele cheie; 

 Această abordare a planificării pătrunderii pe pieţele cheie şi pe pieţele 
secundare ne-a condus la concluzia că România poate ajunge la 1,1 până la 
1,2 milioane turişti internaţionali suplimentari (sosiri) din care majoritatea vor 
avea ca scop turismul de agrement, promovat prin activităţile definite în acest 
plan de marketing; 

 În acest sens, obiectivul de marketing cheie al turismului românesc în 
următorii cinci ani este crearea de condiţii pentru o pătrundere puternică a 
României pe piaţa globală a turismului de agrement, bazată pe produse cu 
succes rapid ce pot fi prezentate şi promovate pe termen scurt. 
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1.3. Previziunile de creştere pentru turismul românesc 2011-2015 
 

 

 
 

Creşterea de mai sus a sosirilor internaţionale în unităţile de cazare de până la circa 
2,5 de milioane în 2016, va fi generată în principal de creşterea turiştilor internaţionali 
în scop de recreere/agrement care vor atinge o cotă de 50% în total comparativ cu 
25% cât reprezintă astăzi.  
 
Previziunea noastră finală a creşterii numărului de sosiri în unităţile de cazare (pe 
fiecare produs identificat) în România este prezentată în tabelul următor: 
 

 

DELTA
arrivals share arrivals share

Touring 68.141 5,3% 430.000 17,4% 361.859
City breaks 36.052 2,8% 280.000 11,3% 243.948
Active/ Adventure /Mountain resorts 107.815 8,5% 180.000 7,3% 72.185
Wildlife / Nature parks 23.832 1,9% 90.000 3,6% 66.168
Health / Wellness 22.724 1,8% 80.000 3,2% 57.276
Countryside 12.726 1,0% 50.000 2,0% 37.274
Seaside resorts 31.607 2,5% 90.000 3,6% 58.393
Business / meetings 957.980 75,1% 1.237.500 50,0% 279.520
River cruise 7.985 0,6% 20.000 0,8% 12.015
Wine tourism 3.500 0,3% 10.000 0,4% 6.500
Other 3.228 0,3% 7.500 0,3% 4.272
TOTAL 1.275.590 100,0% 2.475.000 100,0% 1.199.410

2010 2015

sosiri cotă sosiri cotă 
CIRCUITE 
CITY BREAKS 
ACTIV ŞI AVENTURĂ/ staţiuni munte
PARCURI ŞI NATURĂ SĂLBATICĂ
SĂNĂTATE ŞI WELLNESS  
TURISM RURAL
SOARE ŞI PLAJĂ 
ÎNTĂLNIRI / AFACERI 
CROAZIERE 
TURISMUL VINULUI 
ALTELE

Sursă: INS şi estimare Horwath HTL
Notă: Modelul de creştere este în armonie deplină cu strategia de brand a României şi va fi susţinut cu strategii 
de marketing de vârf ce vor fi implementate precum şi de planul de marketing operaţional 

2,475,000
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1.4. Strategii directoare de marketing 
Cum poate marketingul să contribuie la atingerea viziunii expuse şi la realizarea 
promisiunii de brand? Potrivit metodologiilor standard privind definirea strategiei de 
marketing, fiecare obiectiv este atins dacă sunt implementate strategii. Pentru a 
rezuma, aceasta este prezentarea de ansamblu a strategiei generale de marketing 
pentru România în perioada 2011-2015: 
 
Creşterea conştientizării la nivel global 
 
A) Transmiterea esenţei noului brand turistic al României 

 Autenticitatea şi esenţa României trebuie să se afle la baza tuturor 
elementelor de comunicare pe care România şi regiunile sale le vor 
produce în următorii ani 

 Este de asemenea crucial ca România să se comunice ca destinaţie 
bazată pe experienţe, o destinaţie unde vizitatorii „trăiesc” mai degrabă 
decât „se află” pur şi simplu 

 
B) Comunicarea beneficiilor emoţionale ale propunerii unice de vânzare a României  

 Există elemente diferenţiatoare şi unice pe care România le poate oferi 
pe pieţe, în esenţă natură şi peisaje neatinse, autenticitate veridică şi 
patrimoniu cultural unic 

 Fiind foarte semnificative, aceste active trebuie comunicate ca fiind 
capabile să genereze un impact emoţional pozitiv asupra vizitatorului 

 
C) Dezvoltarea comunicării online, acordând atenţie specială instrumentelor 2.0  

 Prin satisfacerea oricărei necesităţi imaginabile a călătorilor potenţiali, 
webul se detaşează ca resursa primară şi unică de informaţii, sfaturi, 
socializare şi tranzacţii. 

 Comunicarea online de astăzi înseamnă crearea de legături, de 
comunităţi şi organizarea acţiunii în moduri inimaginabile până acum. 
Ţările şi destinaţiile ar trebui să găsească modalităţi de a capta şi utiliza 
aceste elemente, în caz contrar riscând să rămână pe dinafara celui mai 
mare şi unicului canal turistic global şi a noii lumi a comunicării. 

 Trebuie acordată o atenţie specială instrumentelor 2.0, în special 
paginilor web cu conţinut generat de utilizatori, care constituie astăzi o 
sursă majoră de informaţii cu privire la decizia asupra destinaţiilor, 
hotelurilor şi chiar şi a camerelor de hotel sau locurilor din avion. Trebuie 
sprijinită crearea de videoclipuri YouTube specializate, bloguri, forumuri, 
etc., pentru toate activităţile turistice, atât din sectorul public cât şi din cel 
privat. Posibilităţile sunt infinite, şi la fel este şi nevoia de a motiva toţi 
agenţii să intre în lumea 2.0 cât mai curând posibil. 
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Concentrarea pe produse / pieţe / segmente cu cel mai mare potenţial  
 
A) Acordarea de prioritate turistului cu discernământ 

 Portofoliul actual de clienţi este format din turişti care literalmente se 
aruncă în România fără asistenţă şi care sunt departe de a căuta 
calitate. Aceşti turişti se situează în general în afara razei de acţiune a 
canalelor de vânzări existente, deoarece mulţi dintre ei călătoresc fără 
rezervări prealabile sau o fac prin intermediul canalelor de rezervări 
tradiţionale 

 Este clară nevoia de a atrage un nou grup de clienţi, astfel venind în 
întâmpinarea turiştilor cu pachete individuale (turişti cu discernământ) ce 
constituie vârful ofertei pieţelor emitente 

 
B) Geo-marketingul ca fundament al unei abordări de marketing profesioniste 

 Implementarea acţiunilor de marketing la nivelul unei ţări întregi nu este 
eficace deoarece grupurile ţintă nu sunt repartizate în mod egal în 
teritoriu.  

 Concentrarea acţiunilor de marketing pe oraşe sau regiuni permite 
abordarea clienţilor ce prezintă cel mai înalt potenţial de a călători în 
România, aşa cum fac şi alte destinaţii, în prezent, şi de multă vreme 

 
C) Demararea vânzărilor directe prin o mai mare posibilitate de rezervare online şi 

management al clienţilor 
 Comerţul electronic, atât B2B cât şi B2C, trebuie sprijinit şi încurajat de 

autorităţile din domeniul marketingului dacă, aşa cum este cazul de faţă, 
sectorul privat nu acţionează în virtutea acestui curent 

 O primă iniţiativă ar putea fi crearea unei platforme online unde toate 
(sau cât mai multe posibil) ofertele turistice româneşti să poată fi 
rezervate prin câteva clicuri şi cu cea mai înaltă securitate şi cele mai 
extinse garanţii pentru fiecare utilizator 

 Această iniţiativă a fost deja implementată în multe destinaţii europene, 
precum Austria, Scoţia sau Irlanda şi altele sunt pe cale de a o 
implementa, precum Spania care, în prezent, finalizează acest 
instrument 

 În ceea ce priveşte managementul clienţilor, eficienţa de utilizare a unor 
instrumente precum CRM sau campaniile de marketing direct a fost atât 
de bine demonstrată în întreaga lume iar disponibilitatea instrumentelor 
necesare implementării acestora este atât de mare încât recomandarea 
este în mod evident aceea de a demara utilizarea acestor sisteme cât 
mai curând posibil. Scopul este de asemenea foarte clar: a şti mai bine 
cine este şi cum este clientul tău înseamnă a te îngriji cât mai bine 
posibil de necesităţile şi aşteptările sale. 

 
D) Demararea sistemului de asistenţă a turoperatorilor şi agenţiilor de turism 

 Evoluţia pieţelor va dezvolta cu siguranţă segmente ale noii cererii, care 
vor asigura rolul turoperatorilor si agenţilor de turism. Este probabil ca 
vacanţele axate pe interese speciale să devină printre cele mai 
interesante segmente (din punct de vedere al profitabilităţii) care vor lua 
avânt în viitorul apropiat. 
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Valoare personală ridicată a experienţei de vacanţă  
 
A) Crearea şi dezvoltarea de CMD-uri 

 Turiştii caută din ce în ce mai mult momente memorabile şi trăiri legate 
de călătoriile lor. La asta se aşteaptă în prezent, şi acest gen de 
aşteptări va continua să crească, ceea ce înseamnă că destinaţiile 
trebuie să se adapteze acestei realităţi dacă vizează excelenţa, 
competitivitatea şi durabilitatea pe termen lung 

 Una dintre cele mai bune modalităţi de a livra aceste experienţe este 
prin intermediul Companiilor de Management al Destinaţiei. Aceste 
CMD-uri sunt companii locale, de la mici la mijlocii, foarte specializate în 
destinaţia pe care o vând, având încheiate contracte comerciale extrem 
de avantajoase şi contacte atât la nivelul destinaţiei cât şi cu intermediari 
de pe pieţele sursă. 

 Ceea ce oferă aceste firme este – sau ar trebui să fie – aspecte unice, 
autentice ale vieţii locale pe care doar localnicii ştiu unde să le 
găsească. Cu alte cuvinte, ele sunt furnizorii profesionişti de experienţe 
pentru vizitatori 

 
B) Dezvoltarea de ETICHETE foarte uşor de recunoscut 

 Implementarea etichetelor nu va sprijini doar standardizarea şi creşterea 
nivelului de ansamblu al ofertei. Ea va contribui de asemenea la 
diferenţierea ofertelor disponibile. Pe de altă parte, această acţiune 
necesită o voinţă politică şi un angajament puternic. 

 Câteva opţiuni de etichete ce ar putea fi create în acest domeniu sunt: 
Sate pitoreşti, Cele mai frumoase panorame, etc 

 
C) Îmbunătăţirea abilităţilor forţei de muncă din turism 

 În mod foarte similar altor destinaţii, forţa de muncă din turismul 
românesc nu a beneficiat de o educaţie specifică din punct de vedere al 
standardelor internaţionale de performanţă 

 Ar trebui creată o instituţie de învăţământ superior în domeniul turismului 
în anii următori. Această instituţie ar trebui să fie integral orientată spre 
afaceri şi să i se aloce un buget suficient pentru a angaja profesori de 
primă clasă 

Deşi toate nivelurile de lucrători trebuie educate, se recomandă să se înceapă cu 
educarea managerilor de vârf şi de nivel mediu. 
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1.5. Piaţa şi strategiile de marketing  

1.5.1. Brand şi poziţionare 
Poziţionarea cheie a brandului este considerată a fi foarte puternică şi s-a dovedit de 
succes în cadrul evenimentelor recente de lansare a brandului pe principalele pieţe 
externe pentru care recomandarea nu poate fi decât ca acesta să fie menţinut în 
următorii ani.  
 

Urmând modelul Aacker de definire a atributelor cheie şi extinse ale unui brand, 
analiza efectuată în timpul procesului de creare a noului brand turistic al României 
arată că au existat 4 sarcini vizând plasarea produsului mai bine decât produsele 
concurente, într-un anumit mod pentru o anumită ţintă: 
 

1. Selectarea unei ţinte 
2. Realizarea cadrului de referinţă 
3. Accentuarea elementelor de diferenţiere 
4. Oferirea de motive pentru a crede 

 

Cu privire la poziţionarea turismului românesc, următoarele recomandări au fost 
extrase în urma procesului de cercetare în detaliu: 
 

1. Ţinta – Turistul cu discernământ 
 

Grupul de potenţial principal al României este dispus să facă eforturi 
suplimentare pentru a ajunge în locuri neatinse: natură impresionantă şi 
cultură şi viaţă autentice. Iar aceste persoane ştiu şi cum să găsească aceste 
locuri şi să se distanţeze de mase. 
 

2. Cadrul de referinţă 
 

Cadrul de referinţă al ţării trebuie să se afle în relaţie cu cele 6 produse cheie 
definite mai sus. România se adresează celor ce au o dorinţă puternică de a 
explora destinaţii diferite de cele obişnuite, cu natură sălbatică şi cultură 
autentică, deplasându-se şi trăind experienţe care să le ofere satisfacţii. 
 

3. Elementele de diferenţiere cheie 
 

a. Natura şi peisajele neatinse din România 
b. Autenticitatea în turismul românesc 
c. Patrimoniul cultural unic din România 

 

4. Motive pentru a crede 
 

a. În natura şi peisajele neatinse din România 
i. 13 parcuri naţionale şi 13 rezervaţii naturale (7% din 

suprafaţa ţării se află sub protecţie strictă) 
ii. Abundenţa unor specii rare în Europa, precum urşi, lupi sau 

pelicani 
iii. Cea mai mare deltă din Europa 

b. În autenticitate: 
i. Amestec de culturi care s-au păstrat vii prin riturile străvechi 

şi folclor timp de secole 
ii. România este una dintre cele mai rurale societăţi din UE 
iii. Grad scăzut de dezvoltare în zonele rurale 

c. În patrimoniul cultural unic  
i. Numeroase locuri din Patrimoniul Mondial UNESCO 

răspândite pe întreg teritoriul ţării 
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ii. Singura ţară cu moştenire culturala atât latină cât şi bizantină 
iii. Mănăstirile pictate sunt unice în lume 

 
Prin urmare, poziţionarea turismului românesc este următoarea: 
 
 
Pentru călătorii experimentaţi aflaţi în 
căutare de destinaţii unice sau noi cu natură 
nealterată şi cultură autentică… 

(ţinta) 

...România oferă itinerarii de explorare şi 
destinaţii potrivite pentru trăirea unor 
experienţe de călătorie extraordinare … 

(cadrul de referinţă) 

… bazate pe o reală autenticitate, un cadru 
natural neatins şi peisaje minunate precum 
cele ale munţilor Carpaţi sau ale Deltei 
Dunării, şi o moştenire culturală unică 
precum cea a  mănăstirilor pictate din 
Bucovina… 

(elementele de 
diferenţiere) 

… toate acestea susţinute solid de 
unicitatea pe plan mondial a moştenirii 
culturale, latină şi bizantină deopotrivă, de 
multitudinea de zone naturale protejate şi de 
tradiţiile bine păstrate ale uneia dintre cele 
mai rurale societăţi din Uniunea Europeana. 

(motivele pentru a 
crede) 

 
Sursa: Crearea brandului turistic naţional al României 2010, THR & TNS, mai 2010 
 
În cadrul proiectului "Crearea brandului turistic naţional al României 2010", brandul a 
fost creat cu scopul de a structura întreaga ofertă turistică a ţării, creând şi impunând 
noua imagine globală a României.  
 
Elementul vizual şi sloganul noului brand al României 
 

 
Sursa: Crearea brandului turistic naţional al României 2010, THR & TNS, mai 2010 
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Potrivit elementului vizual şi descrierii, este necesară o strategie de brand care să fie 
în permanenţă conectată cu împuternicirea managerilor de brand de a face tot ceea 
ce este necesar pentru a spori puterea brandului. 
 
Strategiile majore de brand sunt următoarele: 

1. Crearea unui sistem de experienţe româneşti unice 
Definirea unui set de experienţe unice care pot fi trăite în România, axate în 
principal pe cele 6 produse de vârf selectate 

2. Creşterea gradului de satisfacţie a vizitatorilor 
Asigurarea faptului că vizitatorii se întorc cu un feedback mai bun cu privire la 
România ca destinaţie turistică, crescând nivelul recomandărilor şi al 
diferenţierii 

3. Punerea în mişcare a părţilor implicate pe plan local 
Profesioniştii să capete o atitudine şi mai bună faţă de turişti şi să devină 
conştienţi de importanţa rolului lor în ansamblul sistemului turistic. Ei ar trebui 
să cunoască acest lucru şi să acţioneze în consecinţă 

4. Strategia de comunicare a brandului 
 
Construcţia notorietăţii noului brand prin intermediul unei campanii media tip big-bang 
şi distribuţia de mesaje despre România de la om la om, folosind mijloace de 
comunicare ce nu se adresează maselor şi materiale de calitate 
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1.5.2. Portofoliul de produse 
Pentru a determina şansele României de a concura cu succes în arena turismului la 
nivel internaţional, au fost analizate în detaliu atât atractivitatea fiecărui sector/produs 
cât şi competitivitatea României în cadrul fiecăruia. 
 
Evaluarea atractivităţii se bazează pe analiza celor 5 forţe concurenţiale, a situaţiei 
pieţei şi, de asemenea, a stării produselor: 
 

1. Forţe concurenţiale (35% pondere în cadrul atractivităţii): 
a. Rivalitatea dintre concurenţii existenţi  
b. Ameninţarea intrării noilor concurenţi pe piaţă  
c. Ameninţarea produselor de substituţie 
d. Puterea de negociere a cumpărătorilor 
e. Puterea de negociere a ofertanţilor  

2. Situaţia pieţei (45% pondere în cadrul atractivităţii): 
f. Volum  
g. Creştere  
h. Sezonalitate 
i. Volum mediu al cheltuielilor  

3. Starea produsului (20% pondere în cadrul atractivităţii): 
j. Aplicarea la nivelul întregii ţări  
k. Contribuţie la diversificare  
l. Contribuţie la diferenţiere  
m. Potenţial de a atrage investitori 
n. Efect de multiplicare 
o. Contribuţie la crearea de locuri de muncă 
 

Evaluarea competitivităţii este mai mult o analiză internă bazată pe evaluarea 
resurselor cheie din turism, a punctelor de atracţie şi a nivelurilor serviciilor disponibile 
în prezent în România, a viabilităţii implementării acestora şi a altor variabile: 
 

4.  Potenţialul activelor cheie (40% din ponderea totală a competitivităţii) 
5.  Factori cheie de succes (25% din ponderea totală a competitivităţii): 

p. Mediu  
q. Facilităţi de bază pentru servicii  
r. Facilităţi de agrement   
s. Facilităţi suplimentare 
t. Management / resurse umane 
u. Cele mai bune practici 

6. „Diamantul” competitiv (15% din ponderea totală a competitivităţii): 
v. Cerere  
w. Factori  
x. Întreprinderi  
y. Sector public  
z. Sectoare înrudite 

7. Viabilitate (20% din ponderea totală a competitivităţii): 
aa. Volumul de investiţii necesare . 
bb. Rapiditatea implementării  
cc. Complexitatea managementului  
dd. Cadrul legislativ al investiţiilor 
ee. Interes - investiţii străine 

 



 

62 

Rezultatele procedurii urmate în cadrul proiectului Crearea Brandului Turistic Naţional 
al României 2010 au fost următoarele: 
 

  

Cercetare 
calitativă 

Pieţe sursă 

Cercetare 
calitativă 
România 

Atractivitate Competitivitate 

Opiniile 
echipei 

proiectu-
lui 

Opiniile 
Consiliului 
de Brand 

 1. Circuite 10,0  10,0  10,0  9,6  10,0  10,0  
 2. Natura sălbatică 

şi parcuri 
naturale 8,1  7,3  7,6  10,0  9,0  9,0  

 3. Turism rural 9,0  8,1  7,9  8,8  8,0  8,0  
 4. Vacanţe la munte 

(excl. zăpada) 8,7  6,4  8,1  8,2  5,7  6,4  
 5. Sănătate şi 

wellness 7,6  6,9  9,2  6,0  7,6  6,0  
 6. City breaks 7,8  8,1  9,0  6,4  5,7  4,0  
 7. Activităţi şi 

aventură 7,9  6,7  8,2  7,5  5,7  5,6  
 8. Vacanţe în 

staţiuni litorale 7,6  5,9  8,5  7,5  3,8  4,4  
 9. Croaziere pe râu 7,3  7,6  8,5  8,2  0,0  3,6  
 10. Întâlniri 5,7  6,9  9,7  4,4  1,9  3,2  
 11. Turism viticol na na 8,8  6,0  1,9  1,6  
 12. Zăpadă 7,8  5,7  7,3  7,2  1,9  0,8  
Sursa: Crearea Brandului Turistic Naţional al României 2010, THR & TNS, mai 2010 

 
În urma diferitelor puncte de vedere ale evaluării – cercetarea calitativă pe pieţele 
sursă şi pe piaţa internă, opiniile echipei proiectului şi ale consiliului de brand şi 
evaluarea atractivităţii / competitivităţii – efectuată în mod personalizat în vederea 
procedurii de branding, au fost identificate şase produse turistice cheie ale turismului 
românesc. 
 

1. Turism rural – Relaxare şi gustarea tihnei vieţii simple în curs de dispariţie, cu 
mâncare naturală, timp petrecut împreună cu familia şi mai multe contacte 
sociale datorate unor excursii şi activităţi interesante. 

2. Parcuri şi natură sălbatică – Trăirea experienţelor fascinante în mijlocul unei 
faune şi flore abundente, în mijlocul unor peisaje sălbatice, încântătoare şi 
„sănătoase” 

3. Sănătate şi Wellness – Un raport preţ-valoare mai bun al tratamentelor 
balneare; relaxare şi îngrijire personală prin metode şi resurse locale şi 
internaţionale 

4. Activ şi aventură – Conectarea la natură şi reconectarea la propriul corp şi 
simţuri graţie unei game de experienţe de la activităţi sportive lejere în aer liber 
la provocări fizice extreme sau alte aventuri de călătorie 

5. Circuite – În principal explorare pe cont propriu parcurgând rute tematice şi 
peisaje încântătoare, vizitând locuri istorice, oraşe şi sate reprezentative şi 
luând contact cu stilul de viaţă autentic al populaţiei 

6. City breaks – Cunoaşterea oraşelor reprezentative pe cont propriu printr-un 
mix de vizite ale punctelor de interes şi conectare la viaţa locală de zi şi de 
noapte în parcuri, baruri / restaurante şi o varietate de magazine locale 
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Produsele de mai sus se află în prezent în diferite stadii de pregătire în vederea 
campaniilor internaţionale de vânzări, prin urmare strategia introducerii produselor 
trebuie să ia în considerare următoarele priorităţi: 
 
1. CIRCUITE – acesta ar trebui să fie produsul cu câştig rapid dintre cele 6 produse 
selectate (pe baza procesului de colectare a opiniilor realizat în cadrul primei şedinţe 
a consiliului industriei, am dezvoltat exemple de CIRCUITE şi le-am inclus în anexa 
prezentului document; CIRCUITUL care s-a situat pe primul loc în urma sesiunii de 
votare a fost de asemenea dezvoltat în detaliu ca exemplu al felului în care 
mecanismul de dezvoltare a produsului ar trebui să abordeze în general crearea de 
circuite în viitor) 
 
2. CITY – BREAK – acest produs este cu siguranţa pregătit de vânzare pentru 
oraşele Sibiu & Sighişoara şi Bucureşti; în a doua fază, în funcţie de infrastructura 
aeroporturilor, sugerăm Braşov şi Iaşi. 
 
3. TURISM RURAL – acest produs este de asemenea pregătit, dar problema reală 
este aceea de a filtra experienţele legate de produs care au pierdut contactul cu 
tradiţiile sau sunt în proces de a le pierde; Bucovina ar trebui să fie deschizătorul de 
drumuri, urmată de Maramureş, Mărginimea Sibiului sau Valea Arieşului. 
 
4. ACTIV & AVENTURĂ – acest produs ar trebui să includă locuri, staţiuni rurale şi 
staţiuni moderne ce propun o gamă de activităţi pentru sezonul estival şi hibernal 
pentru interesele speciale. Locuri ca Valea Prahovei, Bran-Moeciu/Zărneşti, Vatra 
Dornei, Beliş-Fântânele, Durău/Lacul Bicaz, Vişeu/Borşa,  staţiuni de litoral selectate 
precum Mamaia sau Vama Veche, noi staţiuni de ski precum Parâng şi 
Nucet/Arieşeni, noile staţiuni ale Dunării, precum insula Simian şi Sulina, şi multe 
altele ar trebui incluse în pachete turistice de către turoperatorii axaţi pe satisfacerea 
intereselor speciale. 
 
5. PARCURI ŞI NATURĂ SĂLBATICĂ – acest produs reprezintă cel mai important 
activ al României, prin urmare România ar trebui să încerce să-şi îmbunătăţească 
infrastructura înainte de a o promova la nivel internaţional. Începutul trebuie neapărat 
sa fie legat de Delta Dunării, ca fiind cea mai frumoasă şi strălucitoare floare a 
Grădinii Carpaţilor. Alte parcuri, precum Retezat, Rodnei şi celelalte trebuie adăugate 
treptat tabloului de ansamblu. 
 
6. SĂNĂTATE & WELLNESS – acesta este produsul cel mai puţin pregătit din setul 
celor 6 produse selectate. Ministerul trebuie să îl abordeze prin intermediul unei 
strategii speciale de investiţii care să aibă în prim plan staţiuni pilot, ce ar putea fi 
nume precum Băile Herculane, Borsec, Vatra Dornei, Sovata, Slănic Moldova, 
Techirghiol/Eforie, Călimăneşti, Băile Felix sau chiar şi staţiuni noi specializate de 
exemplu în valorificarea tratamentelor anti-îmbătrânire pe baza recunoaşterii 
internaţionale a numelui Ana-Aslan.  
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1.5.3. Strategii pentru pieţele geografice 
Luând în considerare obiectivul raţionalizării eforturilor de marketing, este necesar să 
se stabilească prioritatea pieţelor sursă. Potrivit unor variabile diferite (volumul şi 
evoluţia călătoriilor, media cheltuielilor, accesibilitatea, etc.), au fost identificate pieţe 
geografice specifice pentru fiecare dintre sectoarele turistice prioritare ale României. 
De asemenea, prin combinarea rezultatelor obţinute de sectoare, a fost definită 
strategia de ansamblu a României pentru pieţele geografice. 
 
Dincolo de adresarea simplă a unei ţări, abordarea regională este extrem de relevantă 
în cadrul planificării şi comercializării turistice. De exemplu, doar 4 regiuni produc mai 
mult de 25% din cheltuielile aferente călătoriilor de agrement/recreere în Europa1: 
Centrul Angliei, Londra, Sud-estul/Nordul Angliei şi regiunea germană Nordrhein-
Westfalen. Doar prin alegerea raţională a pieţelor sursă investiţia promoţională va 
atinge eficienţa maximă. 
 
Iată câteva detalii despre pieţele sursă de vârf din Europa: 
 

 Când ne adresăm Germaniei, trebuie să ţinem cont că jumătate din 
cheltuielile totale sunt generate de 3 regiuni: Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg şi Bayern. 

 Regiunile din nordul Italiei generează mai mult de 60% din cheltuielile externe 
aferente turismului ale ţării. 

 
Pentru a face un pas mai departe şi a stabili priorităţi în funcţie de oraşe şi zone 
geografice specifice, au fost luate în calcul toate legăturile de transport. Metodologia 
urmată a intersectat rezultatele cu portofoliul produselor descris mai sus. Ca rezultat 
al acestui proces, a fost stabilită prioritatea pentru următoarele pieţe, deşi nu au fost 
neglijate şi alte pieţe care ocupa conte semnificative in totalul turismului românesc. 
 

 
 
Este important de evidenţiat că în cadrul campaniei publicitare / de comunicare atât 
pe piaţa externă cât şi pe piaţa internă, brandul recent lansat şi atributele sale sunt de 
o importanţă capitală în ceea ce priveşte modul de utilizare profesionist în toate 
iniţiativele şi activităţile sectorului turistic. 

                                                 
1 Sursa: European Travel Monitor, Cheltuielile aferente turismului generate de regiunile europene, 2007 

2009 2015 2009 2015 Agrement Business

Germania 181.084 270.000 88.916 14% 11% 150.000 120.000

Italia 141.568 220.000 78.432 11% 9% 90.000 130.000

Franța 100.330 220.000 119.670 8% 9% 120.000 100.000

Regatul Unit 71.357 200.000 128.643 6% 8% 80.000 120.000

Austria 58.401 190.000 131.599 5% 8% 100.000 90.000

Rusia 20.000 80.000 60.000 2% 3% 40.000 40.000

SUA 75.971 180.000 104.029 6% 7% 100.000 80.000

Ungaria 76.906 210.000 133.094 6% 8% 110.000 100.000

Alte țări 549.900 905.000 355.100 43% 37% 447.500 457.500
TOTAL 1.275.517 2.475.000 1.199.483 100% 100% 1.237.500 1.237.500
Sursa : Estimare NIS & Horwath HTL

Cotă
Sosiri 2015 
segmentare  Delta 

piață
Sosiri 

Piața
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AUSTRIA 
 

Profilul pieţei 
 Călătorii în exterior: 9,9 Mn 
 Cheltuieli în exterior: 7.700 € Mn 
 Piaţa cheie potenţială estimată pentru România: 1.8 milioane 
 Factori care influenţează alegerea destinaţiei de către austrieci: 

o Siguranţa 
o Peisaje 
o Amabilitatea localnicilor 
o Mâncare şi băuturi 

 Comportamentul de rezervare şi călătorie  
o Rezervare în avans (nu în ultimul moment) 
o Rezervare atât prin agenţie de turism cât şi prin internet 
o În principal auto-organizare 
o În principal căutare pentru vacanţă de relaxare 

Strategia de piaţă 
 

Experienţa românească este mai degrabă negativă pentru consumatorul austriac, 
care are o imagine mai degrabă negativă despre ţară 2. De aceea, obiectivul principal 
pe această piaţă trebuie să fie îmbunătăţirea imaginii de ansamblu a României, 
contracararea percepţiilor negative şi transmiterea de asociaţii pozitive: destinatarii 
trebuie să fie pe deplin conştienţi de autenticitatea şi caracterul prietenos al 
localnicilor. În plus, canalele de vânzări ale agenţiilor de turism ar trebui să fie 
stimulate (pregătirea agenţilor, crearea de materiale specifice, “Vizitează-mă” & “Te 
vizitez”, etc.)  

                                                 
2 Sursa: Crearea brandului turistic national al României 2010, THR & TNS, mai 2010 
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Piata geografica

Circuite
Citybreak
Activ si aventura
Parcuri si natura salbatica
Alte produse

Agrement Afaceri

2011 2012
1,200,000                              1,400,000                           

TOTAL 4,280,000                        

472,000                                

250,000                                
1,418,000                             

200,000                                
1,260,000                             

150,000                                
230,000                                
100,000                                
200,000                                

Infrastructura de 
marketing

Cooperarea partilor 
implicate

Identificarea simbolurilor

Tactici de produs

Tactici de comunicare

Tactici de vanzari

Marketing masters
Newsletter MDTR
Planul regiunilor turistice (clusterelor)
Congresul Turismului Naţional

Echipă internă online
Bancă de filme
Informaţii/cercetare de piaţă
Bancă de imagini

Campanii publicitare TV
Publicitate tipărită
Producţia de materiale publicitare colaterale
Bază de date de clienţi

Târguri specializate
Email direct
Marketing online
Relaţii publice

Sistem de rezervare online
“Cumpără” Romania
“Vinde” Romania
Concurs de vânzări

Excelenţa în servicii
România îţi urează bun-venit!
Premii pentru turismul românesc
Portal de ultimă generaţie

Îngerii păzitori
Programul “Ne pasă”
Identificarea principalelor 10 circuite
Semnalizare

Defalcare buget pe tip de activitate de marketing operational Suma
(in EUR)

Etichetare
Identificarea atracţiilor de top

2013
1,680,000                        Buget in EUR

Incurajarea recomandarilor din partea celor care au experimentat
Incurajarea preferintei pentru Romania in detrimentul competitorilor

Obiective
2011-2015

100,000       

Calitative Cantitative
Imbunatatire imaginii Romaniei
Cresterea intelegerii ofertei Romaniei

90,000       

AUSTRIA

Produse Cota in total trafic

 15 -20 %
 15 -20 %
 15 -20 %
 10 -15 %
 20 -25 %
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Segmente ţintă pe piaţa din Austria: 
 
Public ţintă primar Public ţintă secundar Public ţintă terţiar 

 Vârstă: 45+ 
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente sau 
pensionat  

 Studii superioare 
 Necăsătorit, 

căsătorit sau 
divorţat  

 Părinţi ai căror copii 
nu mai locuiesc cu 
aceştia 

 Căutători de 
experienţe pe tot 
parcursul anului 

 Vârstă: 25-35  
 Angajaţi sau studenţi 
 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Fără copii 
 călătoreşte >3 ori pe 

an 

 Vârstă: 35 - 45  
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente  

 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Copii cu vârste sub 

14 ani  
 călătoreşte o dată 

sau de două ori pe an 

 
Media ce poate fi luata in considerare pe piaţa din Austria: 
 
Canale TV  
 ORF 1 and ORF 2 
 SPORT PLUS 
 Werberfenster 

Austria – mix 
special pentru 
Austria pe RTL, 
Sat1, Pro7 

 ATV 
 Puls TV 
 TW 1 

Radio 
 Ö1 and Ö2 
 FM 4 
 Energy 
 Arabella 
 Stephansdom 
 Antenne Steiermark 

 
Cotidiene 
 Neue Kronen 

Zeitung 
 Kleine Zeitung 
 Der Standard 
 Die Presse 
 Tiroler 

Tageszeitung 
 Kurier 
 Heute 

Reviste 
 Profil 
 Format 
 News 
 Trend 
 Wienerin 
 Madonna 
 Eurocity 
 Active beauty 

Reviste turism 
 TAI Austria 
 TIP 
 Traveller 
 Bus & Hotel 
 Travel Express 
 Faktum 
 Hotel & Turistik 
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FRANŢA 
 
Profilul pieţei 

 Călătorii în exterior: 23,3 Mn 
 Cheltuieli în exterior: 29.300 € Mn 
 Piaţa cheie potenţială estimată pentru România: 4,4 milioane 
 Factori care influenţează alegerea destinaţiei de către francezi: 

o Siguranţa 
o Peisaje 
o Patrimoniu cultural 
o Autenticitate 

 Comportamentul de rezervare şi călătorie : 
o Rezervare în avans (nu în ultimul moment) 
o Rezervare atât prin agenţie de turism cât şi prin internet 
o În principal auto-organizare 
o Piaţă care cere aventură 

Strategia de piaţă 
 
România (ca destinaţie turistică) este în prezent aproape inexistentă în Franţa. Există 
o nevoie imensă de a genera conştientizare, în primul rând, şi de a-i ajuta pe francezi 
să înţeleagă ce are România de oferit. Francezii ţin la Cultură şi Autenticitate, într-
adevăr, două dintre avantajele cele mai puternice ale României. Acestea trebuie 
comunicate puternic în Franţa. Francezii tind să îşi organizeze singuri călătoriile în 
străinătate, de aceea comunicarea online este crucială pe această piaţă. 
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Piata geografica

Circuite
Citybreak
Activ si aventura
Parcuri si natura salbatica
Alte produse

Agrement Afaceri

2011 2012
1,800,000                              2,200,000                           

TOTAL 6,400,000                        

Bancă de imagini

Cooperarea partilor 
implicate

Marketing masters
Newsletter MDTR
Planul regiunilor turistice (clusterelor)
Congresul Turismului Naţional

Infrastructura de 
marketing

Bază de date de clienţi
Echipă internă online
Bancă de filme
Informaţii/cercetare de piaţă

Tactici de vanzari

Marketing online 2,318,000                             
Relaţii publice 250,000                                
Campanii publicitare TV 2,060,000                             
Publicitate tipărită 772,000                                
Producţia de materiale publicitare colaterale

100,000                                
Târguri specializate 200,000                                
Email direct 300,000                                

Tactici de comunicare

Portal de ultimă generaţie
Sistem de rezervare online
“Cumpără” Romania
“Vinde” Romania 400,000                                
Concurs de vânzări

România îţi urează bun-venit!
Premii pentru turismul românesc

Semnalizare
Excelenţa în servicii

Programul “Ne pasă”
Identificarea principalelor 10 circuite

Defalcare buget pe tip de activitate de marketing operational Suma
(in EUR)

Tactici de produs

Etichetare
Identificarea atracţiilor de top
Identificarea simbolurilor
Îngerii păzitori

Incurajarea consumului si explicarea atributelor cheie
si a beneficiilor

Buget in EUR 2013
2,400,000                        

FRANTA

Produse Cota in total trafic

 35 -40 %
 10 -15 %

 3 -5 %
 3 -5 %

 25 -30 %

Obiective
2011-2015

Calitative Cantitative
Imbunatatirea notorietatii ofertei turistice romanesti
Asigurarea intelegeriicorecte a ofertei

120,000       100,000     
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Segmente ţintă pe piaţa din Franţa: 
 
Public ţintă primar Public ţintă secundar Public ţintă terţiar 

 Vârstă: 35 - 45  
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente  

 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Copii cu vârste sub 

14 ani  
 călătoreşte o dată 

sau de două ori pe 
an 

 Vârstă: 45+ 
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente sau 
pensionat  

 Studii superioare 
 Necăsătorit, căsătorit 

sau divorţat  
 Părinţi ai căror copii 

nu mai locuiesc cu 
aceştia 

 Căutători de 
experienţe pe tot 
parcursul anului 

 Vârstă: 25-35  
 Angajaţi sau studenţi 
 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Fără copii 
 călătoreşte >3 ori pe 

an 

 
Media ce poate fi luata in considerare pe piaţa din Franţa: 
 
Canale TV  
 TF 1 
 France 2/ France 3 

/ France 5 
 Canal + 
 TNT 
 Arte 

Radio 
 Radio France mix 

(Inter, Info, Bleu, 
Culture, Le Mouv) 

 RTL 1 
 NRJ 
 Europe 1 

 
Cotidiene 
 Le Monde 
 Le Parisien 
 Le Figaro 
 Liberation 
 Les Echos 
 Le Journal du 

Dimanche 
 La Tribune 

Reviste 
 TV Magazine 
 Version Femina 
 Elle 
 France Dimanche  
 Figaro Magazine 
 L’Express 
 Plus 

Reviste turism 
 Quotidien du 

Tourisme  
 Echo Touristique  
 Voyages et Stratégie  
 Tour Hebdo  
 Univers des voyages  
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GERMANIA 
 
Profilul pieţei 

 Călătorii în exterior: 73 Mn 
 Cheltuieli în exterior: 61.900 € Mn 
 Piaţa cheie potenţială estimată pentru România: 10,4 milioane 
 Factori care influenţează alegerea destinaţiei de către germani: 

o Siguranţa 
o Peisaje 
o Mâncare şi băuturi 
o Cazare 

 Comportamentul de rezervare şi călătorie : 
o Rezervare în avans  
o Rezervare atât prin agenţie de turism cât şi prin internet 
o În principal auto-organizare 
o Tip de piaţă: relaxare şi distracţie  

Strategia de piaţă 
 
Experienţa românească este mai degrabă negativă pentru consumatorul german, 
care are o imagine mai degrabă negativă despre ţară. De aceea, obiectivul principal 
pe această piaţă trebuie să fie îmbunătăţirea imaginii României. Este de asemenea 
crucial ca germanii să înţeleagă că România le poate oferi exact ceea ce caută. 
.  
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Piata geografica

Circuite
Citybreak
Parcuri si natura salbatica
Activ si aventura
Alte produse

Agrement Afaceri

2011 2012
1,800,000                              2,200,000                           

TOTAL 8,900,000                        

Cooperarea partilor 
implicate

Marketing masters
Newsletter MDTR
Planul regiunilor turistice (clusterelor)
Congresul Turismului Naţional

Informaţii/cercetare de piaţă
Bancă de imagini

1,080,000                             
Producţia de materiale publicitare colaterale

Infrastructura de 
marketing

Bază de date de clienţi
Echipă internă online
Bancă de filme

Email direct 300,000                                

Tactici de vanzari

Marketing online 3,240,000                             
Relaţii publice 500,000                                
Campanii publicitare TV 2,880,000                             
Publicitate tipărită

250,000                                
Concurs de vânzări 100,000                                
Târguri specializate 400,000                                

Premii pentru turismul românesc

Tactici de comunicare

Portal de ultimă generaţie
Sistem de rezervare online
“Cumpără” Romania 150,000                                
“Vinde” Romania

Excelenţa în servicii
România îţi urează bun-venit!

Identificarea principalelor 10 circuite
Semnalizare

Tactici de produs

Etichetare
Identificarea atracţiilor de top
Identificarea simbolurilor
Îngerii păzitori
Programul “Ne pasă”

Buget in EUR 2013
2,400,000                        

Defalcare buget pe tip de activitate de marketing operational Suma
(in EUR)

Obiective
2011-2015

Calitative Cantitative
Imbunatatirea imaginii ofertei turistice romanesti
Evidentierea atributelor si beneficiilor catre piata

150,000       120,000     
Cresterea notorietatii turismului romanesc
Incurajarea recomandarilor din partea celor ce au experimentat

Produse Cota in total trafic

 30 -35 %
 25 -30 %
 5 -10 %
 3 -5 %

 15 -20 %

GERMANIA
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Segmente ţintă pe piaţa din Germania: 
 
Public ţintă primar Public ţintă secundar Public ţintă terţiar 

 Vârstă: 45+ 
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente sau 
pensionat  

 Studii superioare 
 Necăsătorit, 

căsătorit sau 
divorţat  

 Părinţi ai căror copii 
nu mai locuiesc cu 
aceştia 

 Căutători de 
experienţe pe tot 
parcursul anului 

 Vârstă: 25-35  
 Angajaţi sau studenţi 
 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Fără copii 
 călătoreşte >3 ori pe 

an 

 Vârstă: 35 - 45  
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente  

 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Copii cu vârste sub 

14 ani  
 călătoreşte o dată 

sau de două ori pe an 

 
Media ce poate fi luata in considerare pe piaţa din Germania: 
 
 
Canale TV  
 naţionale selectate 

(Pro7, RTL, DW, 
Sat 1, ARD, ARTE, 
ZDF) 

 Regionale selectate 
/ TV locale 
(MUNCH, RBB 
etc.) 

Radio 
 Antenne 
 BR 1, 2, 3 and 5 
 Deutschlandradio 
 FFH 
 NDR 
 RADIO1 

 
Cotidiene 
 BILD-Zeitung 
 Der Tagesspiegel 
 Die Welt 
 Financial Times 

Deutschland 
 Frankfurter 

Allgemeine Zeitung 

Reviste 
 Bild am Sonntag 
 Der Spiegel 
 Die Zeit 
 Focus 
 Sonntag Aktuell 
 Stern 

Reviste turism 
 Abenteuer und 

Reisen 
 ADAC motorwelt 
 LTU-Magazin  
 Lufthansa Magazin 
 Reise und Preise 
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ITALIA 
 
Profilul pieţei 

 Călătorii în exterior: 28 Mn 
 Cheltuieli în exterior: 20.922 € Mn 
 Piaţa cheie potenţială estimată pentru România: 5,9 milioane 
 Factori care influenţează alegerea destinaţiei de către italieni: 

o Siguranţa 
o Peisaje 
o Preţ 
o Patrimoniu cultural  

 Comportamentul de rezervare şi călătorie : 
o Rezervare în avans  
o Rezervare atât prin agenţie de turism cât şi prin internet 
o În principal auto-organizare 
o Tip de piaţă: relaxare  
 

Strategia de piaţă 
 
Foarte puţini italieni au vizitat România anterior cercetării, dar impresia lor de după 
vizitare este mai degrabă pozitivă. De aceea, obiectivul principal pe această piaţă 
trebuie să fie crearea conştientizării României ca destinaţie turistică. În plus, este 
crucial ca italienii să înţeleagă ce poate oferi România şi să fie explicate mai bine 
beneficiile şi atributele. 
 



 

75 

Piata geografica

Circuite
Parcuri si natura salbatica
City break
Activ si aventura
Alte produse

Agrement Afaceri

2011 2012
1,600,000                              2,000,000                           

TOTAL 6,050,000                        

Cooperarea partilor 
implicate

Marketing masters
Newsletter MDTR
Planul regiunilor turistice (clusterelor)
Congresul Turismului Naţional

Informaţii/cercetare de piaţă
Bancă de imagini

735,000                                
Producţia de materiale publicitare colaterale

Infrastructura de 
marketing

Bază de date de clienţi
Echipă internă online
Bancă de filme

Email direct 300,000                                

Tactici de vanzari

Marketing online 2,205,000                             
Relaţii publice 300,000                                
Campanii publicitare TV 1,960,000                             
Publicitate tipărită

Concurs de vânzări 100,000                                
Târguri specializate 300,000                                

Premii pentru turismul românesc

Tactici de comunicare

Portal de ultimă generaţie
Sistem de rezervare online
“Cumpără” Romania 150,000                                
“Vinde” Romania

Excelenţa în servicii
România îţi urează bun-venit!

Identificarea principalelor 10 circuite
Semnalizare

Tactici de produs

Etichetare
Identificarea atracţiilor de top
Identificarea simbolurilor
Îngerii păzitori
Programul “Ne pasă”

Buget in EUR 2013
2,450,000                        

Defalcare buget pe tip de activitate de marketing operational
Suma

(in EUR)

Obiective
2011-2015

Calitative Cantitative
Generarea de notorietate Romaniei ca destinatie
turistica

90,000         130,000     
Intelegerea ofertei turistice romanesti
Explicarea atributelor si beneficiilor

Produse Cota in total trafic

 15 -20 %
 15 -20 %
 10 - 15 %
 5 - 10 %
 30 -35 %

ITALIA
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Segmente ţintă pe piaţa din Italia: 
 
Public ţintă primar Public ţintă secundar Public ţintă terţiar 

 Vârstă: 35 - 45  
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente  

 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Copii cu vârste sub 

14 ani  
 călătoreşte o dată 

sau de două ori pe 
an 

 Vârstă: 25-35  
 Angajaţi sau studenţi 
 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Fără copii 
 călătoreşte >3 ori pe 

an 

 Vârstă: 45+ 
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente sau 
pensionat  

 Studii superioare 
 Necăsătorit, căsătorit 

sau divorţat  
 Părinţi ai căror copii 

nu mai locuiesc cu 
aceştia 

 Căutători de 
experienţe pe tot 
parcursul anului 

 
Media ce poate fi luata in considerare pe piaţa din Italia: 
 
 
Canale TV 
 Rai group - Rai 

Uno, Rai Due, Rai 
Tre 

 MEDIASET - 
Canale 5, Italia 1, 
Rete 4 

 La 7 

Radio 
 RAI Radio 1, 2 and 3 
 RTL 102.5 
 m2o 
 R101 
 Radio 24 
 RDS 

 
Cotidiene 
 Corriere della Sera 
 La Repubblica 
 La Stampa 
 Il Giornale 
 Il Sole 24 Ore 
 La Gazzetta dello 

Sport 

Reviste 
 Sorrisi e Canzoni Tv 
 Famiglia Cristiana 
 Chi 
 Vero 
 Corriere Sera 

Magazine  
 D-La Repubblica 

Donne 

Reviste turism 
 Airone, 
 Bell’Europa 
 Qui Touring 
 Dove 
 Panorama Travel 
 Tuttoturismo 
 Viaggi e Sapori 
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MAREA BRITANIE  
 

Profilul pieţei 
 Călătorii în exterior: 28 Mn 
 Cheltuieli în exterior: 46.566 € Mn 
 Piaţa cheie potenţială estimată pentru România: 12,1 milioane 
 Factori care influenţează alegerea destinaţiei de către vizitatorii din Regatul 

Unit: 
o Siguranţa 
o Mâncare şi băuturi 
o Cazare 
o Climat 

 Comportamentul de rezervare şi călătorie : 
o Rezervare în avans  
o Rezervare în principal prin internet 
o În principal auto-organizare 
o Tip de piaţă: relaxare  

Strategia de piaţă 
 

România practic nu există în Regatul Unit ca destinaţie de vacanţă, deci accentul 
major trebuie pus pe creşterea conştientizării. În plus, consumatorii britanici au o 
imagine mai degrabă negativă despre România, de aceea îmbunătăţirea imaginii sale 
trebuie să fie o prioritate de vârf. Este important ca consumatorii britanici să 
conştientizeze că România este o destinaţie sigură. Canalele online trebuie să fie pe 
primele poziţii pe piaţa britanică, atât pentru vânzări cât şi pentru a transmite informaţii 
ţintelor corespunzătoare. 
 



 

78 

Piata geografica

Circuite
Citybreak
Parcuri si natura salbatica
Turism rural
Alte produse

Agrement Afaceri

2011 2012
2,450,000                              2,900,000                           

TOTAL 8,650,000                        

Cooperarea partilor 
implicate

Marketing masters
Newsletter MDTR
Planul regiunilor turistice (clusterelor)
Congresul Turismului Naţional

Informaţii/cercetare de piaţă
Bancă de imagini

1,080,000                             
Producţia de materiale publicitare colaterale

Infrastructura de 
marketing

Bază de date de clienţi
Echipă internă online
Bancă de filme

Email direct 300,000                                

Tactici de vanzari

Marketing online 3,240,000                             
Relaţii publice 500,000                                
Campanii publicitare TV 2,880,000                             
Publicitate tipărită

-                                        
Concurs de vânzări 100,000                                
Târguri specializate 400,000                                

Premii pentru turismul românesc

Tactici de comunicare

Portal de ultimă generaţie
Sistem de rezervare online
“Cumpără” Romania 150,000                                
“Vinde” Romania

Excelenţa în servicii
România îţi urează bun-venit!

Identificarea principalelor 10 circuite
Semnalizare

Tactici de produs

Etichetare
Identificarea atracţiilor de top
Identificarea simbolurilor
Îngerii păzitori
Programul “Ne pasă”

Buget in EUR 2013
3,300,000                        

Defalcare buget pe tip de activitate de marketing operational Suma

Obiective
2011-2015

Calitative Cantitative
Imbunatatirea imaginii turismului romanesc
Cresterea notorietatii turismului in Romania

80,000         120,000     
Explicarea atributelor si beneficiilor catre piata
Sprijinirea vanzarilor on-line

Produse Cota in total trafic

 25 -30 %
 15 -20 %
 5 - 10 %
 5 - 10 %
 25 -30 %

MAREA BRITANIE
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Segmente ţintă pe piaţa din Marea Britanie: 
 
Public ţintă primar Public ţintă secundar Public ţintă terţiar 

 Vârstă: 45+ 
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente sau 
pensionat  

 Studii superioare 
 Necăsătorit, 

căsătorit sau 
divorţat  

 Părinţi ai căror copii 
nu mai locuiesc cu 
aceştia 

 Căutători de 
experienţe pe tot 
parcursul anului 

 Vârstă: 25-35  
 Angajaţi sau studenţi 
 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Fără copii 
 călătoreşte >3 ori pe 

an 

 Vârstă: 35 - 45  
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente  

 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Copii cu vârste sub 

14 ani  
 călătoreşte o dată 

sau de două ori pe an 

 
Media ce poate fi luata in considerare pe piaţa din Marea Britanie: 
 
Canale TV 
 BBC network 
 ITV network 
 Sky channel group 
 Thomas Cook TV 
 Travel Channel 
 Discovery Travel & 

Living 

Radio 
 BBC Radio network 
 Traffic radio 

În plus exista peste 650 
posturi de radio care 
transmit la nivel national, 
regional şi local 

Cotidiene 
 The Sun  
 Daily Mail  
 Daily Mirror  
 Daily Star  
 Daily Telegraph  
 Daily Express  
 The Times  
 Financial Times  
 Daily Record  
 The Guardian  
 Evening Standard  
 The Independent 

Săptămânele şi de 
weekend 
 News of the World  
 The Mail on Sunday  
 The Sunday Times  
 Sunday Mirror  
 Sunday Express  
 The People  
 The Sunday 

Telegraph  
 Sunday Mail  
 Daily Star Sunday  
 The Observer  
 Sunday Post  
 Independent on 

Sunday 

Altele 
 Times Magazine 
 Sunday Times 

Magazine 
 Conde Nast Traveller 
 Sunday Times Travel 

magazine 
 Food & Travel 
 Saga Magazine 
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UNGARIA 
 
Profilul pieţei 

 Călătorii în exterior: 18 Mn 
 Cheltuieli în exterior: 2.740 € Mn 
 Grup cheie potenţial estimat pentru România: 0,2 milioane 
 Factori care influenţează alegerea destinaţiei de către maghiari: 

o Siguranţa 
o Peisaje 
o Preţ 
o Patrimoniu cultural  

 Comportamentul de rezervare şi călătorie : 
o Rezervare în avans  
o Rezervare în principal prin agenţie de turism  
o În principal auto-organizare 
o Tip de piaţă: relaxare  

Strategia de piaţă 
 
Maghiarilor le place mult România, pe care o cunosc şi unde vizitele sunt repetate şi 
deja recomandate. De aceea, strategia principală trebuie să constea în creşterea 
vânzărilor. Explicarea atributelor şi beneficiilor precum patrimoniul cultural unic este 
importantă pe piaţa maghiară. 
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Piata geografica

Activ si aventura
Turism rural
Circuite
Parcuri si natura salbatica
Alte produse

Agrement Afaceri

2011 2012
200,000                                 250,000                              

TOTAL 750,000                            

Cooperarea partilor 
implicate

Marketing masters
Newsletter MDTR
Planul regiunilor turistice (clusterelor)
Congresul Turismului Naţional

Informaţii/cercetare de piaţă
Bancă de imagini

45,000                                  
Producţia de materiale publicitare colaterale

Infrastructura de 
marketing

Bază de date de clienţi
Echipă internă online
Bancă de filme

Email direct

Tactici de vanzari

Marketing online 360,000                                
Relaţii publice 200,000                                
Campanii publicitare TV 45,000                                  
Publicitate tipărită

Concurs de vânzări
Târguri specializate

Premii pentru turismul românesc

Tactici de comunicare

Portal de ultimă generaţie
Sistem de rezervare online
“Cumpără” Romania 100,000                                
“Vinde” Romania

Excelenţa în servicii
România îţi urează bun-venit!

Identificarea principalelor 10 circuite
Semnalizare

Tactici de produs

Etichetare
Identificarea atracţiilor de top
Identificarea simbolurilor
Îngerii păzitori
Programul “Ne pasă”

Buget in EUR 2013
300,000                            

Defalcare buget pe tip de activitate de marketing operational Suma

Obiective
2011-2015

Calitative Cantitative
Explicarea atributelor si beneficilor
Cresterea vanzarilor (internet)

110,000       100,000     
Incurajarea recomandarilor celor care au experimentat
Cresterea numarului de oaspeti repetitivi

Produse Cota in total trafic

 10 -15 %
 10 -15 %
 10 -15 %
 10 -15 %
 35 -40 %

UNGARIA

 
 



 

82 

Segmente ţintă pe piaţa din Ungaria: 
 
Public ţintă primar Public ţintă secundar Public ţintă terţiar 

 Vârstă: 25-35  
 Angajaţi sau 

studenţi 
 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Fără copii 
 călătoreşte >3 ori 

pe an 

 Vârstă: 35 - 45  
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente  

 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Copii cu vârste sub 

14 ani  
 călătoreşte o dată 

sau de două ori pe an 

 Vârstă: 45+ 
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente sau 
pensionat  

 Studii superioare 
 Necăsătorit, căsătorit 

sau divorţat  
 Părinţi ai căror copii 

nu mai locuiesc cu 
aceştia 

 Căutători de 
experienţe pe tot 
parcursul anului 

 
Media ce poate fi luata in considerare pe piaţa din Ungaria: 
 
Canale TV 
 mtv 
 m2 
 Duna TV 
 TV 2 
 RTL club 
 Echo TV 

Radio 
 MR1 Kossuth 
 MR2 Petőfi 
 Sláger rádio 
 Juventus rádio 
 Inforadio 
 MR3 Bartók 

 
Cotidiene 
 Népszabadság 
 Magyar Nemzet 
 Magyar Hirlap 
 Metropol 
 Világgazdaság 
 Blikk 
 Nemzeti sport 

Reviste 
 Heti Válasz 
 Nők Lapja 
 Kiskegyed 
 Story 
 HVG 
 Diplomatic Magazine 
 Manager Magazin 

Reviste turism 
 Turizmus Panoráma 
 Go Utazás 
 Turizmus Trend 
 Hajó Magazin 
 Magyar Turista 
 Sporthorgász 
 The Explorer 
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RUSIA 
 
Profilul pieţei 

 Călătorii în exterior: 37 Mn 
 Cheltuieli în exterior: 16.923 € Mn 
 Grup cheie potenţial estimat pentru România: 1.4 milioane 
 Factori care influenţează alegerea destinaţiei de către ruşi: 

o Siguranţa 
o Peisaje 
o Mâncare şi băuturi 
o Amabilitatea localnicilor 

 Comportamentul de rezervare şi călătorie : 
o Rezervare în avans  
o Rezervare prin agenţie de turism  
o Atât prin auto-organizare cât şi prin turoperator 
o Tip de piaţă: relaxare  

Strategia de piaţă 
 
Consumatorul rus are o imagine destul de pozitivă despre ţară, dar experienţa 
anterioară de vizitare este foarte redusă şi mai degrabă nesatisfăcătoare. Pe de altă 
parte, România oferă exact ceea ce ruşii îşi doresc atunci când călătoresc în 
străinătate. De aceea, există o mare nevoie de a crea conştientizarea României şi de 
a explica mai bine atributele şi beneficiile ofertei sale. 
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Piata geografica

Circuite
Citybreak
Parcuri si natura salbatica
Activ si aventura
Alte produse

Agrement Afaceri

2011 2012
320,000                                 350,000                              

TOTAL 1,120,000                        

Cooperarea partilor 
implicate

Marketing masters
Newsletter MDTR
Planul regiunilor turistice (clusterelor)
Congresul Turismului Naţional

Informaţii/cercetare de piaţă
Bancă de imagini

200,000                                
Producţia de materiale publicitare colaterale

Infrastructura de 
marketing

Bază de date de clienţi
Echipă internă online
Bancă de filme

Email direct

Tactici de vanzari

Marketing online 250,000                                
Relaţii publice 200,000                                
Campanii publicitare TV 50,000                                  
Publicitate tipărită

220,000                                
Concurs de vânzări 50,000                                  
Târguri specializate

Premii pentru turismul românesc

Tactici de comunicare

Portal de ultimă generaţie
Sistem de rezervare online
“Cumpără” Romania 150,000                                
“Vinde” Romania

Excelenţa în servicii
România îţi urează bun-venit!

Identificarea principalelor 10 circuite
Semnalizare

Tactici de produs

Etichetare
Identificarea atracţiilor de top
Identificarea simbolurilor
Îngerii păzitori
Programul “Ne pasă”

Buget in EUR 2013
450,000                            

Defalcare buget pe tip de activitate de marketing operational Suma

Obiective
2011-2015

Calitative Cantitative
Cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie 
turistica

40,000         40,000       
Explicarea atributelor si beneficiilor intregii oferte
Imbunatatirea intelegerii Romaniei

Produse Cota in total trafic

 25 -30 %
 25 -30 %

 3 -5 %
 3 -5 %

 25 -30 %

FEDERATIA RUSA
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Segmente ţintă pe piaţa din Federaţia Rusă: 
 
Public ţintă primar Public ţintă secundar Public ţintă terţiar 

 Vârstă: 35 - 45  
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente  

 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Copii cu vârste sub 

14 ani  
 călătoreşte o dată 

sau de două ori pe 
an 

 Vârstă: 25-35  
 Angajaţi sau studenţi 
 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Fără copii 
 călătoreşte >3 ori pe 

an 

 Vârstă: 45+ 
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente sau 
pensionat  

 Studii superioare 
 Necăsătorit, căsătorit 

sau divorţat  
 Părinţi ai căror copii 

nu mai locuiesc cu 
aceştia 

 Căutători de 
experienţe pe tot 
parcursul anului 

 
Media ce poate fi luata in considerare pe piaţa din Federaţia Rusă: 
 
Canale TV 
 Russia – grup de 

canale 
 Domasnij 
 TV 3 
 5 kanal 
 Mus TV 

Radio 
 Radio Rossii  
 plan  
 Radio Maya 
 Nashe Radio 

 
Cotidiene 
 Izvestia 
 Kommersant 
 Komsomolskaya 

Pravda 
 Monitor 
 Moskovskiye 

Novosti 
 Nezavizimaya 

Gazeta 
 Novaya Gazeta 
 Pravda 
 Sovetsky Sport 
 Zavtra 

Reviste 
 Delo 
 Expert 
 Itogi 
 Komok 
 Kvorum 
 Zhenschina Plus 
 Business Lady 
 Cosmopolitan 
 Institutka 
 Rabotnitsa 

Reviste turism 
 AiF Tour 
 Inostanets 
 Tourinfo 
 Tourism I Otdikh 
 Voyajh 
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SUA 
 
Profilul pieţei 

 Călătorii în exterior: 64 Mn 
 Cheltuieli în exterior: 54.217 € Mn 
 Grup cheie potenţial estimat pentru România: 9.3 milioane 
 Factori care influenţează alegerea destinaţiei de către americani: 

o Siguranţa 
o Cazare  
o Mâncare şi băuturi 
o Preţ 

 Comportamentul de rezervare şi călătorie : 
o Rezervare în avans  
o Rezervare prin internet  
o Auto-organizare  
o Tip de piaţă: relaxare  

Strategia de piaţă 
 
Foarte puţini turişti americani vizitează România: crearea conştientizării trebuie să fie 
strategia generală de comunicare de brand pentru Statele Unite. Aceşti vizitatori 
anteriori demonstrează, cu toate acestea, o susceptibilitate ridicată de a recomanda, 
ceea ce trebuie stimulat. Canalul online trebuie să fie canalul pentru piaţa americană, 
atât pentru vânzări cât şi pentru transmiterea de informaţii ţintelor adecvate. 
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Piata geografica

Circuite
Parcuri si natura salbatica
City Break
Turism rural
Alte produse

Agrement Afaceri

2011 2012
790,000                                 1,100,000                           

TOTAL 2,990,000                        

Cooperarea partilor 
implicate

Marketing masters
Newsletter MDTR
Planul regiunilor turistice (clusterelor)
Congresul Turismului Naţional

Informaţii/cercetare de piaţă
Bancă de imagini

205,000                                
Producţia de materiale publicitare colaterale

Infrastructura de 
marketing

Bază de date de clienţi
Echipă internă online
Bancă de filme

Email direct

Tactici de vanzari

Marketing online 1,435,000                             
Relaţii publice 600,000                                
Campanii publicitare TV 410,000                                
Publicitate tipărită

250,000                                
Concurs de vânzări 90,000                                  
Târguri specializate

Premii pentru turismul românesc

Tactici de comunicare

Portal de ultimă generaţie
Sistem de rezervare online
“Cumpără” Romania
“Vinde” Romania

Excelenţa în servicii
România îţi urează bun-venit!

Identificarea principalelor 10 circuite
Semnalizare

Tactici de produs

Etichetare
Identificarea atracţiilor de top
Identificarea simbolurilor
Îngerii păzitori
Programul “Ne pasă”

Buget in EUR 2013
1,100,000                        

Defalcare buget pe tip de activitate de marketing operational Suma

Obiective
2011-2015

Calitative Cantitative
Crearea si cresterea notorietatii Romaniei ca
destinatie turistica

100,000       80,000       
Creterea repetitiei sosirilor (crearea de loialitate)
Incurajarea recomandarilor celor care au experimentat

Produse Cota in total trafic

 45 - 50 %
 3 -5 %
 3 -5 %
 3 -5 %

 30 -35 %

SUA

 
 



 

88 

Segmente ţintă pe piaţa din S.U.A.: 
 
Public ţintă primar Public ţintă secundar Public ţintă terţiar 

 Vârstă: 45+ 
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente sau 
pensionat  

 Studii superioare 
 Necăsătorit, 

căsătorit sau 
divorţat  

 Părinţi ai căror copii 
nu mai locuiesc cu 
aceştia 

 Căutători de 
experienţe pe tot 
parcursul anului 

 Vârstă: 25-35  
 Angajaţi sau studenţi 
 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Fără copii 
 călătoreşte >3 ori pe 

an 

 Vârstă: 35 - 45  
 Angajat, patron sau 

activităţi 
independente  

 Studii superioare 
 Necăsătorit sau 

căsătorit 
 Copii cu vârste sub 

14 ani  
 călătoreşte o dată 

sau de două ori pe an 

 
Media ce poate fi luata in considerare pe piaţa din S.U.A.: 
Canale TV 
 CBS, ABC, CNN 
 Bloomberg TV 
 NBC 
 FOX News 
 ESPN, ESPN2 
 MTV 
 BET Network 
 PBS 
 Wealth TV 

Radio 
 Radio Rossii  
 plan  
 Radio Maya 
 Nashe Radio 

 
Cotidiene 
 USA Today 
 The Wall Street 

Journal 
 New York Times 
 Los Angeles Times 
 Boston Globe 
 San Francisco 

Chronicle 
 Chicago Tribune 
 Bergen Record 
 Miami Herald 
 New Orleans Times 
 Houston Chronicle 

Reviste turism 
 Jax Fax Travel 

Marketing Magazine 
 Travel Agent 
 Travel Age West 
 Travel Weekly 
 Conde Nast 
 National Geo 

Traveler 
 Budget Travel 
 Travel Girl 
 Vanity Fair 
 Flying Adventures 
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ALTE PIEŢE 
 
Alte pieţe (toate celelalte pieţe cu excepţia pieţelor cheie menţionate mai sus) ocupa 
43% din traficul turistic internaţional. Dintre aceste pieţe, putem spune că unele 
evoluează şi se extind (de ex. Spania, Polonia, China) şi că altele stagnează şi / sau 
involuează uşor. 
 
Aceasta înseamnă că MDRT nu poate să nu aloce deloc eforturi de marketing acestor 
pieţe, deoarece stimularea şi dezvoltarea acestora nu poate fi înlocuită prin creşterile 
realizate din cele 8 pieţe cheie principale.  
 
Pe de altă parte, este evident că MDRT nu poate satisface în mod fizic (nu există un 
reprezentant al MDRT în fiecare piaţă) toate pieţele, prin urmare este important să se 
estimeze tipul de efort ce trebuie depus şi în ce cantitate. Pe scurt, recomandările 
strategice pentru alte pieţe includ următoarele: 
 
 Sprijin de bază acordat agenţilor turistici ce operează aceste pieţe; 
 Sprijinirea promovărilor agenţiilor de turism pentru a crea notorietate şi a stimula 

cererile şi vizitele; 
 Încurajarea partenerilor din industrie să colaboreze cu MDRT, turoperatori, agenţii 

de turism şi / sau terţe părţi pentru a dezvolta oportunităţi; 
 Accentul pe acest grup de pieţe este dat de faptul că sunt considerate emergente, 

iar toate iniţiativele ce vin din aceste pieţe trebuie încurajate cu scopul de a sprijini 
puternic beneficiarii şi cumpărătorii de pachete turistice din aceste pieţe, astfel 
crescând cota de piaţă; 

 Dezvoltarea iniţiativelor educaţionale destinate turoperatorilor şi agenţilor de 
turism ce oferă brandul turistic, produsele acestuia şi acces la acestea; 

 Sprijinirea excursiilor de familiarizare ce încurajează dezvoltarea produsului, 
educarea mass-media sau a agenţilor de turism; 

 Sprijinirea companiilor aeriene, a turoperatorilor şi a agenţiilor de turism în 
vederea unor iniţiative de marketing în cooperare pentru a ajunge la consumatorii 
ţintă (e-marketing, campanii directe prin e-mail etc.) 

 
Mai mult, majoritatea bugetului alocat (€ 10.16 mil.) celorlalte pieţe este alocat în mod 
specific tacticilor de vânzări şi comunicare3, încercându-se astfel crearea notorietăţii 
şi stimularea vânzărilor. 
 
 

                                                 
3 Alocarea bugetului celorlalte pieţe şi pe fiecare tactică se regăseşte în capitolul Planul operaţional pe 

pieţele sursă 
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PIAŢA INTERNĂ - ROMANIA 
 
În prezent, românii sunt prinşi între un puternic sentiment de mândrie faţă de ţara lor 
şi, în acelaşi timp, o percepţie negativă a stadiului curent de dezvoltare, în sectorul 
turistic de asemenea. Comunicarea pe pieţele internaţionale trebuie să vină în 
întâmpinarea mândriei românilor faţă de valorile turistice ale ţării lor.  
 
Strategiile de comunicare menţionate se aplică, de asemenea, pieţei din România. 
Strategiile B2B “punerea în mişcare a părţilor implicate pe plan local” şi “crearea unei 
platforme de comunicate pentru părţile implicate din turism” vor da naştere la lideri de 
opinie pozitivă şi, în plus, managementul PR este esenţial pentru succesul brandului 
în România: alianţe media, publicitate de informare, folosirea spaţiului de emisie de 
către politicieni, etc.  
 
Mai mult, România ar trebui să-şi pună în mişcare diaspora numeroasă şi influentă 
printr-o abordare de tipul unei campanii structurate “de la om la om” peste tot în lume.. 
 
Bugetul alocat marketingului pe piaţa internă poate fi împărţit în două categorii: 
 
 Tactici şi activităţi de  marketing legate de dezvoltarea produsului, dezvoltarea 

cooperării între părţile implicate precum şi de infrastructura internă de marketing  
 Tactici "pure" de comunicare şi vânzări 

 
Prima categorie de tactici cu un buget alocat de € 15,15 mil. este orientată în principal 
spre construirea sistemului de marketing al turismului românesc, care va fi utilizat nu 
numai pentru piaţa internă dar şi, într-o anumită măsură, pentru toate pieţele externe 
(d.ex. pagină web centrală dedicată turismului, bază de date cu clienţi şi bancă de 
fotografii şi imagini, informaţii de piaţă etc.). 
 
A doua categorie (cu un buget alocat de € 7,9 mil.) este orientată spre activităţi de 
marketing "pure" prin publicitate şi comunicarea către piaţa internă că România are 
produse turistice de calitate, că România înaintează în sectorul turistic şi este 
pregătită pentru oaspeţi interni proveniţi din toate segmentele – de la tineri la 
persoane vârstnice, de la persoane singure la familii şi grupuri de prieteni, de la 
vacanţe axate pe aventură la vacanţe ce caută acele vacanţe "dolce far niente". 
Pentru a evidenţia importanţa tacticilor de comunicare, aproape jumătate din bugetul 
menţionat mai sus este alocat creării unui portal web central dedicat turismului 
românesc, cu un sistem auxiliar de rezervare, a cărui demarare cât mai curând posibil 
este de o importanţă majoră. 
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1.5.4. Segmente şi pieţe ţintă 
Cadrul de referinţă al României în relaţie cu cele 6 produse cheie: România se 
adresează celor ce au o dorinţă puternică de a explora destinaţii diferite de cele 
obişnuite (aflate în afara drumului bătătorit), cu natură sălbatică şi cultură autentică, 
deplasându-se de la o atracţie la alta şi trăind experienţe care oferă satisfacţii. 
 
Grupul de turişti cu potenţial principal pentru România este dispus să facă eforturi 
suplimentare pentru a ajunge în locuri neatinse: natură impresionantă şi cultură şi 
viaţă autentice. Iar aceste persoane ştiu şi cum să găsească aceste locuri şi să se 
distanţeze de mase. Aceştia sunt turiştii cu discernământ. 
 
Turiştii cu discernământ (un concept bine definit la nivel global printre specialiştii din 
sectorul turistic) pot fi găsiţi atât printre turiştii cu interese speciale (într-un grad ceva 
mai ridicat) cât şi printre turiştii cu interese generale (într-un grad ceva mai redus).  
 
Există o idee cheie împărtăşită de toţi turiştii cu discernământ: căutarea de experienţe 
unice, de locuri mai puţin explorate sau accesibile maselor. Călătorii cu discernământ 
sunt lideri de opinie şi iniţiatori de curente. Atragerea acestora poate genera un curent 
de interes în rândul altor segmente. 
 
Profil: 

 Vârste: 25-34 şi 50-64 (părinţi ai căror copii au crescut şi au plecat de acasă) 
 Cu educaţie superioară 
 Cu venituri medii-mari 
 Cu un potenţial ridicat de a cheltui 
 Care călătoresc frecvent 
 Care trăiesc în oraşe de dimensiuni medii / mari 

 
Care călătoresc în special: 

 pentru a trăi experienţe şi emoţii 
 pentru a-şi satisface un interes special  
 pentru a învăţa 
 pentru a se implica şi a interacţiona 
 în medii plăcute 
 cu un nivel înalt de siguranţă 
 în grupuri mici sau în cuplu 

 
Ce apreciază şi cum trăiesc: 

 au o viaţă sănătoasă şi activă  
 sunt lipsiţi de prejudecăţi şi toleranţi 
 caută riscuri şi provocări 
 îşi aleg destinaţiile ce propun valori pe care le înţeleg şi le împărtăşesc 
 respectă mediul natural, social şi cultural 
 sunt utilizatori experimentaţi ai unor tehnologii diverse 
 citesc mult, atât acasă cât şi în timp ce călătoresc 
 caută informaţii detaliate despre destinaţia călătoriei pe internet, în ghiduri, şi 

ţin seama de recomandări 
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Au fost identificate grupuri ţintă specifice pentru fiecare produs, luând în considerare 
scopul fiecăruia, precum şi următoarele aspecte: 
 
 Volum  
 Evoluţie 
 Cheltuieli medii 
 Adecvarea la oferta românească 
 Ţintele principalilor concurenţi 

 
 

Circuite 
Parcuri şi 

natură 
sălbatică 

Turism 
rural 

Sănătate şi 
Wellness  

City 
Breaks 

Activ şi 
Aventură 

Familii       

Tineri şi 
studenţi       

Cupluri       

Vârstnici       

Grupuri de 
prieteni       

               Sursa: Horwath HTL  
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1.5.5. Strategiile de distribuţie şi comunicare 
Potrivit datelor disponibile în urma cercetării vizând dezvoltarea brandului, vizitatorul 
internaţional al României va fi călătorul cu discernământ, un călător independent ce 
vizitează ţara în repetate rânduri pentru a explora destinaţii diferite de cele obişnuite, 
cu natură sălbatică şi cultură autentică, deplasându-se şi trăind experienţe ce îi oferă 
satisfacţii. Acest călător nu se încadrează în nici o politică de distribuţie sau 
comunicare ce ar putea fi configurată. El are un indice de repetabilitate destul de 
ridicat şi se va întoarce în România până ce călătoria nu va mai merita efortul, 
respectiv când raportul valoare-efort nu mai este bun sau când promisiunea de brand 
este pusă în pericol. 
Prin urmare, recomandările principale ce se pot face în această etapă sunt în sensul 
concentrării eforturilor promoţionale pe populaţia vastă ce se încadrează în populaţia 
ţintă descrisă mai sus şi atragerii de persoane care vizitează România pentru prima 
dată. Şi, mai specific, trebuie atrase persoane care vizitează România pentru prima 
dată şi care îşi doresc în mod evident experienţe axate pe promisiunea brandului 
turistic al României.  
 

Cum devin aceste persoane interesate de o destinaţie? 
 

O dată ce conştientizează interesul pentru o anumită destinaţie, caută informaţii 
despre acel loc, şi fac acest lucru pe internet. Webul a devenit elementul cheie în 
comunicarea şi vânzările din turism: pentru destinaţiile concurente, tendinţa turiştilor 
sosiţi de a folosi internetul pentru a căuta informaţii, a-şi rezerva şi plăti excursiile a 
devenit canalul principal de distribuţie şi de vânzări. 
Strategia generală de comunicare şi distribuţie ar trebui, prin urmare, să se bazeze în 
principal pe internet ca cel mai de succes mijloc de a răspândi mesajul şi de a vinde 
produsele. Desigur, canalele offline trebuie folosite şi ele în mod adecvat în anii 
următori, dar întotdeauna ca suport al materialului online şi al campaniilor 
implementate.  
Strategiile majore de distribuţie şi comunicare pentru turismul românesc în perioada 
următoare se vor concentra în primul rând pe construirea conştientizării brandului prin 
intermediul următoarelor strategii: 
 

 Demararea programului de comunicare – crearea conştientizării noului brand încă 
de la început, prin acţiuni bine planificate la nivel multinaţional şi utilizând canale 
de comunicare diferite 

 Strategie de inovare la nivel media – utilizarea de canale media netradiţionale 
pentru a atinge ţinta prin mijloace de comunicare ce nu se adresează maselor, 
folosind mijloace indirecte precum plasarea produsului sau alianţe de brand care 
sunt relevante pentru ţintă  

 Crearea unei platforme de comunicare cu privire la brand pentru părţile implicate 
(program de parteneriate de brand) - asigurarea utilizării de materiale de înaltă 
calitate în vederea comunicării României, care se transmit cu uşurinţă agenţilor 
de turism  

 
În paralel, strategia de marketing ar trebui să se axeze pe dezvoltarea canalelor 
principale de distribuţie şi comunicare pentru turismul românesc în general, de 
exemplu pentru produse, servicii, furnizare de informaţii, etc., prin intermediul unor 
strategii dezvoltate cu atenţie: 
 
 Strategie puternică la nivelul webului incluzând crearea unui canal de rezervări 

online 
 Dezvoltarea strategiei de PR potrivit structurilor interne (în cadrul organizaţiei şi al 

părţilor implicate) şi externe (public, turişti interni şi externi)  
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Strategiile menţionate vor fi abordate în partea următoare a planului, dedicată 
marketingului operaţional, cu activităţi şi tactici. 
 

Utilizări recomandate ale canalelor de comunicare online şi offline  
 

Online  
1.0 2.0 

Offline 

Reclamă 40% 40% 20% 
Publicitate / PR 30% 30% 40% 
Publicaţii 20% 30% 50% 
Sursa: Estimare Horwath HTL  

 
În plus, va fi nevoie de eforturi susţinute în marketingul intern cu privire la 
comunicarea online. Dacă întreprinderile din turism nu abordează strategii online, 
toate eforturile publice vor fi practic inutile. Prin urmare, este crucial să se înţeleagă 
faptul că Ministerul ar trebui să aloce eforturi majore pentru a aduce companiile din 
domeniul turismului în comunitatea online (să intre în lumea 2.0, să fie clasate în top 
pe Google, să creeze materiale promoţionale multimedia, să expună experienţe noi şi 
atractive într-un mod captivant) fără să uite că tendinţa se îndreaptă spre conţinuturi 
ce pot fi rezervate mai degrabă decât spre cele ce afişează pur şi simplu informaţii 
mai mult sau mai puţin atractive şi bine organizate. 
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1.6. Dezvoltarea de strategii speciale 
1.6.1. Atragerea de noi segmente şi pieţe 

Varietatea ofertei actuale româneşti poate extinde grupul ţintă. Totuşi, unele clarificări 
pot fi făcute în acest punct, specificând care grupuri ţintă se încadrează de fapt în 
fiecare dintre principalele sectoare de activitate din turism. 
Lumea online a creat ocazia de a atrage, pe lângă turistul (calatorul) cu discernământ 
(ca punct de interes primar), noi tipuri de consumatori, dintre care unele sunt foarte 
atractive pentru România în anii următori:  
 

Turistul (calatorul) creativ 
 

Este definit prin pura căutare permanenta de noi experienţe prin care se poate angaja 
în mediul natural, social şi cultural, foarte aproape de tehnologie şi cu o extraordinară 
dorinţă de autentic (în produse şi servicii). În plus, călătorii creativi sunt dornici să îşi 
împărtăşească experienţa cu alţii şi să arate un mare respect pentru ceea ce 
vizitează.  
 
Prosumer 
Termenul provine de la contragerea termenilor de producător şi consumator, iar 
apariţia sa a fost prezisă încă de la începutul anilor 70. A venit timpul ca firmele să îşi 
construiască relaţiile cu clienţii ca şi conversaţii mai degrabă decât ca o vânzare 
unică. Şi acest tip de turist, care interacţionează cu destinaţia şi cu alte categorii de 
turişti, este printre cele mai atractive pentru România, o destinaţie "tânără" care poate 
beneficia cu uşurinţă de atitudinea acestei noi generaţii de e-consumatori. Prosumerii 
au hobby-uri în care devin cu adevărat calificaţi, acces excelent la tehnologie (preţ 
redus, venituri ridicate, un mare interes) şi, de obicei, o atitudine în viaţă exprimată 
prin expresia „Do it yourself”. 
 
Exploratorul 
Termenul trimite la turistul individual non-instituţionalizat care ia contact cu industria 
turismului doar dacă este absolut necesar. Turistul explorator caută să se abată de la 
drumul bătătorit, dar cu toate acestea are nevoie de cazare confortabilă şi transport 
de încredere. În timp ce mediul confortabil este abandonat ocazional, el trebuie să fie 
prezent pentru a putea reveni la el în cazul în care lucrurile devin dificile.  
 
Rătăcitorul 
De asemenea, un călător individual care are nevoie să ajungă cât mai departe posibil 
de casă şi de împrejurimile cunoscute şi familiaritate. Rătăcitorul nu are traseu fix, îi 
place să interacţioneze şi să trăiască cu localnicii, să experimenteze autenticitatea 
locală cât de mult se poate. Îşi plăteşte drumul şi se cufundă în cultura locală 
mergând mult mai departe, până la a deveni un fel de expert local.  
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1.6.2. Extinderea sezonului 
După cum s-a observat, sectorul turismului românesc propune una dintre cele mai 
mari provocări în turism şi aceasta este de a prelungi sezonul pentru oferta sa 
turistică. Datele disponibile arată că sezonalitatea are un anumit model în România, şi 
că acesta a rămas practic neschimbat în ultimii ani. 
 
Problema aici este: sezonalitatea se explică în principal prin lipsa de oferte în timpul 
lunilor extrasezon, sau există o lipsă de produs între lunile octombrie şi iunie 
deoarece cererea este practic inexistentă? Acest tip de situaţie „oul sau găina“ poate 
fi rezolvat doar din interior, şi anume, prin diversificarea produselor turistice. 
 
Diversificarea este o tendinţă globală, cu un număr crescut de cazuri de succes în 
extinderea sezonului. În cazul României, scopul nu este doar de a urmări un număr 
mai mare de produse, ci de a pune în aplicare o reţea atractivă de experienţe în 
întreaga ţară şi pe tot parcursul anului. 
 
Diversificarea ar putea veni de la înfiinţarea de societăţi profesionale dedicate 
exclusiv furnizării de experienţe autentice referitoare la unul (sau mai multe) din 
următoarele tipuri de excursii: 
 
 

 
Contribuţie la 

reducerea 
sezonalităţii 

Atractivitate Competitivitate 

Schi fond xxxxx xxx xxxxx 
Evenimente 
muzicale xxxxx xxx xxxxx 

Speologie xxxxx xx xxxx 
Alpinism xxxx xxxx xxxx 
Călărie toamna xxxx xxx xxx 
Vânătoare xxxx xx xxx 
Rute de 
drumeţie  xxx xxx xxxx 

Ciclism  xxx xxx xxx 
Pescuit  xxx xxx xxxx 
x-influenţă redusă, xx-oarecare influenţă, xxx-influenţă moderată, xxxx-influenţă puternică, 
xxxxx-influenţă maximă 
 
Sursa: Horwath HTL  
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1.6.3. Îmbunătăţirea colaborării cu părţile implicate 
Părţile implicate in industria turismului din România trebuie să înceapă să 
construiască o industrie a turismului cooperativă şi sinergică. Înţelegerea reciprocă în 
abordarea problemelor industriei este critică. Toată lumea este parte a unui lanţ 
valoric cu verigi strâns legate ce uneşte:  

• agenţiile de turism 
• sistemele globale de distribuţie 
• companiile aeriene 
• aeroporturile 
• tur-operatorii 
• hotelurile 
• restaurantele 
• magazinele de suveniruri  
• ş.a.m.d. 

 

Obiectivul cooperării este de a începe simplificarea procedurilor de luare a deciziilor şi 
de a conduce activitatea tuturor înspre a oferi valoare, fără a suporta costurile 
complexităţii. Într-un context atât de complex, cel mai important este rolul Guvernului, 
care are două funcţii de bază în cadrul acestei ordini de zi: să conceapă modul în care 
impozitează industria şi să ofere industriei un cadru adecvat (juridic, administrativ, etc) 
pentru a-şi desfăşura activităţile ca afaceri.  
 

Pe de altă parte, jucătorii din industrie trebuie să înveţe să coopereze şi să comunice 
mai bine ca părţi implicate din industrie prin simplificarea activităţii folosind tehnologia 
existentă, făcând călătoriile mai eficiente pentru pasageri şi încercând să reducă 
costurile. Printr-o astfel de gândire şi acţiune, oportunităţile de afaceri de la distanţă 
vor creşte, se va acorda mult mai uşor atenţie clienţilor şi întregul turism românesc va 
fi mai eficient.  
 

Prin urmare, este necesar să se înceapă facilitarea legăturilor reciproce între sectorul 
privat şi cel public, ONG-uri in plan orizontal, precum şi facilitarea punctelor de 
conectare reciproce pe verticală pentru pregătirea pentru jocul la nivel mondial în 
domeniul turismului. Împreună, părţile implicate din industria turismului trebuie: 

• să facă faţă provocărilor de a furniza valoarea la care clienţii se aşteaptă 
• să solicite cooperarea furnizorilor de infrastructură optimizând în acelaşi timp 

eficienţa infrastructurii 
• să promoveze o agendă în colaborare cu autorităţile centrale şi regionale, cu 

un mesaj puternic privind nevoia unei viziuni politice eficiente 
• să simplifice startul afacerilor, oportunităţile, ocuparea forţei de muncă 

educaţia 
• să menţină o concurenţă loială  
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1.6.4. Îmbunătăţirea conştientizării durabilităţii şi calităţii 
Turismul durabil sau verde este esenţial pentru longevitatea industriei turismului iar 
sectorul turismului din România nu ar trebui să îl ignore. De fapt, există o mare 
preocupare pentru a face compatibile creşterea turismului şi conservarea mediului, 
precum şi cultura locală. 
România este acum într-o poziţie privilegiată în comparaţie cu cea a concurenţilor săi 
datorită conştientizării mediului de către politica în domeniul turismului în vederea 
păstrării a ceea ce poate fi considerat cel mai valoros bun al ţării: mediul natural 
conservat şi pitoresc, litoralul nealterat şi autenticitatea satelor sale.  
 
Schimbarea tiparelor turistice 
 
Consumatorii se îndreaptă spre cumpărarea de produse care sunt mai ecologice şi 
reprezintă calitate mai degrabă decât cantitate. Acest interes în creştere s-a răspândit 
şi în domeniul turismului, mai multe destinaţii subliniind componenta lor "verde"pentru 
a atrage mai mulţi turişti şi a-şi îmbunătăţi imaginea. Cu toate acestea, în multe cazuri 
ea nu reflectă realitatea. Noile tendinţe arată: 
 

• cerere mai mare pentru destinaţii care îşi conservă şi promovează activele 
naturale din cauza preocupării crescânde pentru mediu 

• creşterea cererii clienţilor pentru calitate şi valoare 
• creşterea numărului de vacanţe ce caută experienţa autentică a culturii locale, 

tradiţiei şi istoriei 
 
Acţiuni de marketing ecologic 
 
În scopul de a pune în aplicare o politică "verde" în domeniul turismului şi de a o 
comunica pe piaţă, sugeram unele acţiuni: 
 

• Păstrarea politicii turismului prietenos cu mediul 
• Desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică pentru jucătorii din turism 
• Furnizarea de informaţii turiştilor, care să le permită să înţeleagă toate 

aspectele legate de mediu şi de turism la selectarea oricărei destinaţii 
• Educarea vizitatorilor înainte de sosire şi îndrumarea cu privire la ce pot şi ce 

nu pot face: a-i face pe turişti conştienţi de impactul lor potenţial asupra 
societăţilor ce ii găzduiesc şi de responsabilităţile lor faţă de acestea 

• Folosirea conştiinţei de mediu ca element diferenţiator de branding pentru 
România  

• Promovarea produselor turismului durabil, utilizând instrumente şi stimulente 
legate de piaţă, cum ar fi concursuri, premii, certificare, proiecte-model, 
etichete de calitate cu dimensiuni culturale care să acopere atât durabilitatea 
de mediu cât şi pe cea socială 

• Participarea la premii de mediu, cum ar fi "Turism pentru Mâine", care va 
asigura verificarea independentă a angajamentului luat de România faţă de 
mediu
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1.7. Anexa 

 
1. CIRCUITUL TRANSILVANIEI 

 
Oferta  

Argumente pentru a nu rata acest circuit 

Este circuitul miticei destinaţii a Transilvaniei. Aceasta este un 
târam înconjurat de Carpaţi, caracterizat de o densitate 
impresionanta a moştenirii culturale, pregătită să fie 
experimentată in cadrul unui peisaj fermecător cu orizonturi deal 
- vale.  

Segmente  
ale 
circuitului 

1. Sibiu 
2. Sibiu – Cluj Napoca (168 km) 
3. Cluj Napoca – Borsec (200 km) 
4. Borsec – Miercurea Ciuc (194 km) 
5. Miercurea Ciuc – Brasov (252km) 
6. Brasov – Sighisoara (118km) 
7. Sighisoara – Sibiu (100 km) 

 

Aeroporturi 
de intrare  

• Sibiu 
• Cluj Napoca 
• Bacău 
• Tg. Mureş 

Publicul 
ţintă 

• Cupluri tinere & mature  
• Grupuri de prieteni 
• Familii cu copii mai mari 

Statistici • CIRCUITUL INTEGRAL – aprox. 
1000 km 

• Nr. de zile– 7 
• din APRILIE până în 

OCTOMBRIE 
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Experienţe si emoţii pe care le puteţi trăi 

• Începeţi-vă ziua în Sibiu (Hermannstadt), Capitala Europeană a Culturii in 2007 
alături de Luxemburg, vizitând Piaţa Mare şi apoi Piaţa Mică, Turnul Sfatului din 
centrul istoric al oraşului; descoperiţi legenda Podului Minciunilor; 

• Aflaţi povestea saşilor transilvăneni care s-au stabilit în regiune pe parcursul 
secolului al XII-lea, venind din valea râului Moessele, localizată foarte aproape de 
Luxemburg.    

• Părăsiţi centrul pentru a vă iniţia în tradiţiile locale prin vizitarea Muzeului Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale ASTRA, cel mai mare şi cel mai frumos din România, 
localizat în Parcul Natural Dumbrava Sibiului din împrejurimile oraşului. 

• Reveniţi seara în piaţa centrală a oraşului pentru excelenta atmosferă şi senzaţie 
oferită de terase si cafenele. 

Atracţii turistice 
de nivel A 
(internaţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel B 
(regionale/ 
naţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel C (locale) 

Atracţii turistice 
de nivel D 
(altele) 

Segmentul 
1 • Centrul istoric, 

reprezentat de 
Oraşul de Sus 
şi Oraşul de Jos 
cu fortificaţii şi 
case medievale  

• Muzeul Satului 
ASTRA  

• Zona rurală 
tradiţională 
Mărginimea 
Sibiului  

• Lacul Bâlea din 
apropierea 
munţilor 
Făgăraş, pe 
faimosul 
Transfăgărăşan 

• Muzeul 
Brukenthal  

• Muzeul de Istorie 
a Farmaciei 

• Muzeul de 
Istorie; 

• Festivalurile 
culturale ale 
Sibiului (ca 
urmare a anului 
2007). 

• Zona Paltinis 
pentru 
ski/munte/off-
road; 

• Staţiunea 
balneo- 
climaterică cu 
ape sărate Ocna 
Sibiului. 

• Abaţia 
cisterciană de la 
Cârţa. 

 

• Teatrul Naţional 
Radu Stanca   

Experienţe si emoţii pe care le puteţi trăi Segmentul 
2 

• Dimineaţa, porniţi spre Alba Iulia, capitala spirituală a României, unde, în 1918, cele 
trei provincii ale Munteniei, Moldovei şi Transilvaniei s-au unit, în sfârşit, formând 
România Mare.  

• Faceţi un mic ocol înainte de a ajunge la Alba Iulia pentru a vizita două locuri 
incluse în Patrimoniul mondial UNESCO din timpuri diferite, unul legat de istoria 
antică a României şi unul legat de bisericile fortificate din Siebenburgen. 

• Petreceţi o oră în Alba Iulia pentru a vizita unele dintre atracţiile oraşului, apoi 
îndreptaţi-vă spre Turda; înainte de a ajunge la Turda, dacă vă permite timpul,faceţi 
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un mic ocol pentru a vedea Castelul Bethlen-Haller. 
• Nu rataţi vizitarea celei mai noi atracţii în materie de saline din România (recent 

modernizată), Salina Turda şi, dacă vă rămâne timp, faceţi un ocol pentru o 
impresie rapidă asupra Cheilor Turzii. 

• Ajungeţi la Cluj Napoca seara şi încercaţi priveliştea de pe Dealul Cetăţuia apoi, 
dacă doriţi, experimentaţi viaţa de noapte (cluburi „dance” de nivel internaţional sau 
alte cluburi cu muzică „bună”), reţineţi că acest oraş găzduieşte ~100000 de 
studenţi. 

Atracţii turistice 
de nivel A 
(internaţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel B 
(regionale/ 
naţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel C (locale) 

Atracţii turistice 
de nivel D 
(altele) 

• UNESCO –
Satul Câlnic – 
Bisericile 
fortificate din 
Transilvania 

• UNESCO - 
Cetatea Dacică 
de la Căpâlna-
Săsciori 

• Cetatea Alba 
Carolina din 
Alba Iulia 
(Apulum) 

• Castelul 
Bethlen-Haller 
din Cetatea de 
Balta 

• Salina Turda 
• Cheile Turzii. 

• Muzeul Naţional 
al Unirii 
Provinciilor/Sala 
Unirii Alba Iulia 

• Arhidieceza 
Romano-
Catolică de Alba 
Iulia. 

• Catedrala 
Ortodoxă a 
Reîntregirii din 
Alba Iulia 

• Mormântul lui  
Mihai Viteazu de 
la Turda 

 

  

Experienţe si emoţii pe care le puteţi trăi 

• Dimineaţa, începeţi prin a face turul oraşului, vizitaţi piaţa centrală, vedeţi muzeul 
de speologie care poartă numele lui Emil Racoviţă, părintele internaţional al 
speologiei. Dacă sunteţi interesaţi de istoria Transilvaniei, mergeţi să vizitaţi Muzeul 
Naţional de Istorie a Transilvaniei sau faceţi o deviaţie de la traseu pentru a vedea 
unul dintre cele mai mari lacuri din România, situat la 40 km distanţă.   

• Continuaţi circuitul spre Oraşul Viorilor-Reghin, unde ar trebui să încercaţi să vizitaţi 
celebra fabrică de instrumente muzicale din lemn HORA  

• Înaintaţi prin faimoasele Chei ale Mureşului şi încercaţi să găsiţi cascada de apă 
termală din Topliţa.  

• Ajungeţi la staţiunea balneoclimaterică Borsec seara. Această staţiune este 
cunoscută pentru apele sale minerale. Printre multe alte atracţii in domeniul 
recreativ, in domeniul medical acesta staţiune din România este cunoscuta pentru 
ameliorarea  tulburărilor digestive/interne. Încercaţi, degustaţi diversele izvoare de 
apă in cursul dimineţii.  

Segmentul 
3 

Atracţii turistice 
de nivel A 
(internaţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel B 
(regionale/ 
naţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel C (locale) 

Atracţii turistice 
de nivel D 
(altele) 
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• Cluj Napoca 
(piaţa şi statuia 
lui  Avram 
Iancu; Piaţa 
Unirii cu statuia 
lui Matei Corvin) 

• Muzeul de 
Speologie – 
Emil Racoviţă 

• Muzeul Naţional 
de Istorie a 
Transilvaniei 

• Lacul 
Fântânele-Beliş 
– 40 km  

• Deda-Topliţa 
Defileul 
Mureşului 

• Cluj Napoca 
(Parcul Central 
Simion Bărnuţiu; 
Grădina 
Botanică; Dealul 
Cetăţuia) 

• Teatrul Naţional 
Lucian Blaga 

• Festivalul 
Internaţional de 
film Transilvania 
– o săptămână 
la începutul verii 

• Cascada de apă 
termală – Topliţa 

• Parcul Naţional 
Călimani şi 
Defileul 
Mureşului 
(intrare din 
Topliţa; con 
vulcanic stins 
2100m) 

• Iulius Mall 
• Club Diesel – Cluj 

Napoca 
• Club Bamboo – 

Cluj Napoca 
• Club Obssesion – 

Cluj Napoca 
• În Reghin: HORA 

– cea mai mare 
fabrică de 
instrumente 
muzicale cu arcuş 
şi chitare din 
Europa, exportând 
peste tot în lume 
(tradiţie de 60 de 
ani, 300 de 
angajaţi). 

 

Experienţe si emoţii pe care le puteţi trăi 

• După ce aţi băut din faimoasele izvoare de apă minerală ale Borsecului, porniţi spre 
Lacul Bicaz, cel mai mare lac artificial din România (hotărâţi pe ce parte a lacului 
doriţi să mergeţi, prin parcurgerea părţii sudice ajungeţi la Durău şi treceţi printr-un 
Parc Naţional; pe cealaltă parte, aveţi priveliştea Ceahlăului care este de 
asemenea magnifică)  

• Faceţi un ocol, dacă vă permite timpul, pentru a vizita Cetatea părăsită a 
Neamţului, unde s-a desfăşurat un celebru asediu din istoria Moldovei; 

• Înaintaţi prin cei 8 km ai Cheilor Bicazului şi încercaţi să vizitaţi peştera Munticelu 
din Cheile Bicazului (intrare accesibilă celor echipaţi cu o sursă de lumină proprie); 

• Admiraţi drumul pitoresc de-a lungul celui mai mare lac de baraj natural de la Lacu 
Roşu şi vizitaţi puţin mai târziu Castelul Lazăr de lângă Gheorgheni.  

• Ajungeţi la Miercurea Ciuc sau la Băile Harghita seara. 

Atracţii turistice 
de nivel A 
(internaţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel B 
(regionale/ 
naţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel C (locale) 

Atracţii turistice 
de nivel D 
(altele) 

Segmentul
4 

• Borsec – 
staţiune 
internaţională 
de ape minerale 

• Izvoru Muntelui-
Lacul Bicaz & 
drumul pitoresc 
(cel mai mare 
lac artificial din 
România) 

• Cheile Bicaz  

• Parcul Naţional 
Ceahlău (intrare 
din Durău) 

• Cetatea Neamţ 
• Peştera 

Munticelu din 
Cheile Bicazului 
(este necesară 
dotarea cu o 
sursă de lumină 
proprie). 
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• Lacu Roşu 
(baraj natural) 

• Castelul Lazar– 
Gheorgheni 

• Cetatea Miko din 
Miercurea Ciuc 

Experienţe si emoţii pe care le puteţi trăi 

• Vizitaţi în Miercurea Ciuc Cetatea Miko, apoi îndreptaţi-vă către Văile Oituzului şi 
Trotuşului şi vizitaţi staţiunea balneară Slănic Moldova, ale cărei resurse naturale o 
recomanda pentru ameliorarea tulburărilor respiratorii. Degustaţi apele de izvor.   

• Porniţi spre Tg. Secuiesc şi faceţi un ocol pentru a vedea zona tradiţională rurală 
Balvanyos, apoi trebuie cu siguranţă să vedeţi Lacul Sf. Ana, singurul lac vulcanic 
din România creat în vulcanul stins Ciomatu. Preziceţi vremea adulmecand emisii 
vulcanice, precum localnicii, şi întoarceţi-vă pentru a vă continua traseul către 
Covasna.  

• Degustaţi apele staţiunii balneoclimaterice Covasna, ce o recomanda in general 
pentru ameliorarea tulburărilor cardiace, apoi, făcând o mica abatere de la traseu, 
treceţi pe la  Castelul Mikes.   

• Continuaţi circuitul către Braşov, dar mai întâi vizitaţi biserica fortificată din Prejmer  
UNESCO; 

• Ajungeţi la Braşov sau Poiana Braşov după-amiaza şi mergeţi in Piaţa Sfatului şi 
comparaţi atmosfera acestui centru istoric cu ceea ce aţi experimentat în Sibiu (nu-i 
aşa că nu vă puteţi hotărî care este mai impresionant?); luaţi cina, dacă doriţi,  în 
istoricul  restaurant Casa Hirscher. 

Atracţii turistice 
de nivel A 
(internaţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel B 
(regionale/ 
naţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel C (locale) 

Atracţii turistice 
de nivel D 
(altele) 

Segmentul 
5 

• Lacul Sf. Ana – 
Balvanyos 

• UNESCO -
Comuna 
Prejmer – 
Tartlau 

• Castelul Mikes 
din Zăbala 

• Piaţa Sfatului 
(Muzeul de 
Istorie) / 
Biserica Neagră 

• Restaurant 
Casa Hirscher  

• Slănic Moldova 
staţiune balneo-
climaterică 
(pentru probleme 
de respiraţie) 

• Cheile Oituzului 
• Staţiunea 

Covasna (focus 
tulburari 
cardiologice) 

• Rezervaţia de 
Zimbri – Vama 
Buzăului, 
aproape de 
Prejmer (o 
specie veche de 
bizon, pe cale de 
dispariţie)  

 

  

Segmentul Experienţe si emoţii pe care le puteţi trăi 
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• Începeţi-vă dimineaţa vizitând toate atracţiile istorice importante ale Braşovului şi 
mergeţi la prima şcoala românească a lui Coresi.  

• Calculaţi-vă timpul pentru a vedea şi Cetatea Râşnovului în drum spre Castelul 
Bran, care se află la 30 km distanţă, dacă doriţi să îl vizitaţi.   

• Continuaţi circuitul indreptându-vă spre alte biserici fortificate, situri minunate 
UNESCO, din Viscri, Dârjiu şi   Saschiz Keisd. 

• Ajungeţi în Sighişoara seara şi trăiţi atmosfera medievală întreţinută în mod unic 
acolo; înnoptaţi, dacă aveţi posibilitatea, sau măcar luaţi cina  în Casa lui Vlad 
Dracul, tatăl  lui Vlad Ţepeş, domnitorul român care a iniţiat legenda lui Dracula; 
petreceţi cât mai mult timp cu putinţă pe străzi, căci cu siguranţă nu puteţi rata 
festivalurile care se desfăşoară acolo.    

Atracţii turistice 
de nivel A 
(internaţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel B 
(regionale/ 
naţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel C (locale) 

Atracţii turistice 
de nivel D 
(altele) 

6 

• Turnurile Cetăţii 
/ Porţile 
Oraşului/ strada 
Sforii - Braşov 

• Cetatea Râşnov 
/ Castelul Bran 

• UNESCO –
Satul Viscri – 
Bisericile 
Fortificate din 
Transilvania 

• UNESCO –
Satul Dârjiu - 
Bisericile 
Fortificate din 
Transilvania 

• UNESCO - 
Satul Saschiz-
Keisd - 
Bisericile 
Fortificate din 
Transilvania 

• Panorama de pe  
Muntele Tâmpa 

• Muzeul Primei 
Şcoli Româneşti 
– Coresi 
(Biserica Sf. 
Nicolae 

• Aquapark 
Paradise Braşov  

Experienţe si emoţii pe care le puteţi trăi 

• Începeţi-vă ziua printr-un tur temeinic al Sighişoarei, care este cel mai important 
obiectiv cultural din patrimoniul UNESCO din România; admiraţi priveliştile 
minunate ale oraşului din vârful Turnului cu Ceas, simbolul Sighişoarei, probabil cel 
mai bine păstrat oraş medieval din Europa; 

• Continuaţi circuitul întorcându-vă la Sibiu, dar fără a rata cele mai importante dintre 
Bisericile Fortificate din patrimoniul UNESCO, cele de la Biertan şi  Valea Viilor. 
Organizaţi-vă timpul astfel încât să petreceţi seara în zona rurală tradiţională din 
apropiere de Sibiu în Mărginimea Sibiului; mâncarea şi tradiţiile sunt excelente. 

Segmentul 
7 

Atracţii turistice 
de nivel A 
(internaţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel B 
(regionale/ 
naţionale) 

Atracţii turistice 
de nivel C (locale) 

Atracţii turistice 
de nivel D 
(altele) 
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• UNESCO –
Centrul istoric al 
Sighişoarei 
(Turn cu ceas 
de 60m & 
Muzeul,  Scările 
acoperite/Biseri
ca de pe deal, 
Casa lui Vlad 
Dracul/ 
restaurant 
medieval & 
Casa 
Veneţiană, 
Casa cu Cerb 
Turnurile 
Cetăţii)  

• UNESCO –
Localitatea 
Biertan 

• UNESCO –
Satul Valea 
Viilor – 
Bisericile 
fortificate din 
Transilvania 

• Cetatea 
ţărănească de la 
Slimnic. 

 

  

 
 

Cele mai importante 5 experienţe sau emoţii 

• Sărutul pe Podul Minciunilor din Sibiu 
• Savurarea cafelei si deserturilor pe una dintre minunatele terase ale Pieţei Mici din Sibiu  
• Respiraţia in inima salinei din Turda 
• Trăiţi experienţa TIFF – Festivalul Internaţional de Film Transilvania din Cluj Napoca sau viaţa 

de noapte  
• Bucuraţi-vă de priveliştile uluitoare ale Lacului Bicaz şi ale Muntelui Ceahlău.  

Lucruri de reţinut Recomandări 

• Minunatele centre istorice ale oraşelor Sibiu, 
Braşov şi Sighişoara (UNESCO) 

• Setul extraordinar de 7 situri UNESCO, 
bisericile fortificate de la Câlnic, Prejmer, 
Viscri, Dârjiu, Saschiz-Keisd, Biertan şi 
Valea Viilor 

• Gustul diverselor ape minerale adevărate 
de-a lungul circuitului din Borsec, Slănic 
Moldova, Balvanyos, Covasna. 

• Drumurile pitoreşti cu două benzi ale 
Carpaţilor Orientali, Defileul Topliţa-Deda, 
lacul şi defileul Bicaz şi Lacul Sf. Ana. 

• Tradiţiile româneşti din Mărginimea Sibiului 
şi tradiţiile secuilor din zonele în care 
Carpaţii se curbează către Vest.  

• Obţineţi ultimele programe ale festivalurilor 
din Sibiu/Mărginime, Cluj Napoca, zona 
secuiască, Braşov şi Sighişoara şi planificaţi-
vă excursia corespunzător. 

• În cazul în care călătoriţi autonom, faceţi 
rezervările pentru înnoptare din timp pentru a 
alege cel mai bune locuri de cazare 
disponibile.  

• Aduceţi un costum de baie, pentru că nu se 
ştie niciodată când veţi dori să trăiţi 
experienţa scăldatului în lacurile naturale sau 
să valorificaţi ocaziile pe care vi le oferă 
minunatele staţiuni balneare pe care le veţi 
întâlni pe traseu.   

• Căutaţi să gustaţi celebrele feluri de mâncare 
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• Parcul Naţional Ceahlău din apropierea 
Lacului Bicaz.  

• Castelul Bran care păstrează o parte din 
legenda Castelului Dracula din România.   

“Taci şi înghite”, “Îi place lui Ionică” din zona 
Sibiului sau “Găina pe şoancă”; (nu rataţi 
niciodată să încercaţi diferitele feluri de 
“Ciorbă” sau “Zupă”. 
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CIRCUITUL TRANSILVANIEI  

2. CIRCUITUL BUCOVINEI si MARAMUREŞULUI 
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CIRCUITUL TRANSILVANIEI 

3. CIRCUITUL DOBROGEI si al DELTEI DUNĂRII 
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CIRCUITUL TRANSILVANIEI 

4. CIRCUITUL ROMÂNIEI PE CAI AERIENE 
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CIRCUITUL TRANSILVANIEI 

5. CIRCUITUL GRĂDINII CARPAŢILOR 
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CIRCUITUL TRANSILVANIEI 

6. CIRCUITUL CETATILOR ANTICE ŞI MEDIEVALE 
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CIRCUITUL TRANSILVANIEI 

7. CIRCUITUL PITORESC AL TRANSFĂGĂRĂŞANULUI / TRANSALPINEI  
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CIRCUITUL TRANSILVANIEI 

8. CIRCUITUL PORŢILOR DE FIER  
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CIRCUITUL TRANSILVANIEI 

9. CIRCUITUL MUNŢILOR APUSENI 
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2.  Planul general de marketing operaţional  

2.1. Obiectivele şi tacticile planului de marketing operaţional  

2.1.1. Sistemul de obiective şi tactici 
Planul de execuţie este menit să sistematizeze toate acţiunile definite în planul 
operaţional. Scopul final este de a oferi tuturor subiecților şi operatorilor implicaţi în 
sistemul turistic din România o schemă bine-definită, clarificată şi practică pentru 
activităţile lor viitoare de marketing. 
Acest document indică: 
 Ce trebuie făcut: acţiuni de marketing definite anterior 
 Prioritatea alocată fiecărei activităţi în raport cu strategia de ansamblu. 
 Când trebuie să fie realizat: numărul de ani şi momentul programat al 

implementării   
 Resursele necesare: valoarea resurselor financiare necesare implementării.  

 
Acţiunile de marketing se împart în 5 categorii, după axarea pe: 
 Produs  
 Vânzări   
 Comunicare  
 Infrastructură de marketing 
 Colaborarea părţilor implicate 

 
Acest model schematic şi sintetic face posibilă  organizarea tacticilor în coloane care 
permit ierarhizarea lor, luând în calcul elemente de interes specifice.   
 
Aşadar, de exemplu, este posibilă gradarea acţiunilor în funcţie de prioritate, 
evidenţiind tactica mai importantă în raport cu strategia definită. Sau este posibilă 
particularizarea sarcinilor pentru al doilea an, iar dintre acestea, a celor cu cea mai 
mare prioritate, şi aşa mai departe.  
 
În paginile următoare, este prezentată lista completă a tacticilor pentru România, 
împărţite în cele cinci grupuri descrise mai sus, precum şi o "foaie de parcurs", care 
indică momentul de început al punerii în aplicare a fiecărei tactici.  
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10 obiective de marketing principale pentru România sunt:  
 
1. Concentrarea şi modernizarea sistemului de stabilire a publicului ţintă şi de 

vânzare - prin intermediul clientului clar definit (turistul avizat, cu discernământ) şi 
crearea de mijloace electronice de vânzări prin internet  

2. Stabilirea drept grup ţintă a turiştilor cu pachete individuale – prin vânzări de la 
om  la om, prin tehnologia oferită de internet   

3. Susţinerea conceperii unor noi CMD-uri pentru fiecare cluster (regiune) pentru a 
oferi autenticitate şi experienţe unice, cu amprenta stilului de viaţă local   

4. Standardizarea şi creşterea nivelului general al ofertei – prin sporirea 
competitivităţii şi a atractivităţii 

5. Transmiterea esenţei brandului - promovarea României drept o destinaţie turistică 
bazată pe experienţe, plină de activităţi şi aventuri care aşteaptă să fie 
descoperite   

6. Încurajarea fondării unor instituţii de învăţământ superior în domeniul turismului 
(în completarea celor existente deja) 

7. Dezvoltarea sistemului de „etichete“ foarte uşor de recunoscut 
8. Promovarea intensivă a USP-urilor româneşti (argumente unice de vânzare)  
9. Îmbunătăţirea abilităţilor forţei de muncă 
10. Standardizarea ofertei 
 
Deşi au fost menţionate concepte interesante şi categorii în oferta tehnica, 
tacticile de re-intermediere şi tacticile de internet nu apar ca fiind categorii de 
tactici. 
 
Primele sunt încadrate în grupul "tactici de vânzări ", iar cele din urmă apar atât 
la "tactici de vânzări" cât şi la "tactici de comunicare"  
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2.2. Planuri operaţionale (consumator, agen�ii şi media) 

2.2.1. Tactici referitoare la produs 

 

Tactici de produs Programul „Ne pasă” 
Prioritate 

 
OBIECTIVE 

 Personal puternic motivat care găseşte satisfacţie în 
sarcina lor de a creşte nivelul calităţii serviciilor 

 Creşterea valorii destinaţiilor 
 Facilitarea atragerii de investitori (în special străini) 

PUBLIC ŢINTĂ 

 

Profesionişti din domeniul turismului care 
interacţionează, direct sau indirect, cu vizitatorii  

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Este un program naţional de formare orientat 
spre consolidarea competenţelor de asistenţă 
şi ospitalitate ale acelor profesionişti care 
interacţionează în orice fel cu vizitatorii: şoferi 
de taxi, poliţişti, vameşi, dealeri case de 
schimb, etc.  
În fiecare an, 10.000 de angajaţi vor fi selectaţi 
pentru a participa la programul "Ne pasă", care 
va consta într-un seminar de instruire de 8 ore 
în care participanţii sunt instruiţi în diverse 
subiecte legate de ospitalitate şi relaţii cu 
clienţii. Competenţele tehnice vor fi limitate la 
"victorii rapide" uşor de aplicat, accentul  real 
se pune pe o mai bună înţelegere a relevanţei 
propriului loc de muncă în experienţa 
vizitatorilor şi în mândria şi bucuria pe care 
aceasta le aduce cu sine.  
 

În acelaşi timp, o campanie de publicitate va fi 
lansată la nivel naţional pentru a insufla 
populaţiei locale importanţa turismului şi 
importantele beneficii pe care le generează 
pentru România. Obiectivul este acela de a 
obţine complicitatea populaţiei locale în ceea 
ce priveşte asistarea turiştilor.  
La finalul programului, profesioniştii instruiţi îşi 
vor primi diploma de la MDRT în prezenţa 
Ministrului însuşi într-un eveniment de mare 
impact (la nivel naţional). Acoperirea media va 
contribui la re-motivarea profesioniştilor 
participanţi. 

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Pregătirea conţinuturilor pedagogice şi 

producerea materialelor pentru curs  
2. Identificarea  firmelor care vor administra 

întregul proces.  
3. Pregătirea a  20-30 de instructori 
4. Coordonarea cu autorităţile locale în 

turism, companii şi asociaţii 

5. Răspândirea iniţiativei şi selectarea 
participanţilor. Afişe speciale şi acţiuni 
diverse de comunicare, precum reclame, 
apeluri către comunităţile vizate (poliţie, taxi, 
asociaţii ale şoferilor, etc.) şi altele se vor 
desfăşura în scopul informării populaţiei 
asupra programului „Ne pasă”.   

6. Demararea seminarelor de instruiri: curs de 
8 ore adresat grupurilor 20-30 de participanţi 
cu fundaluri profesionale diferite  (va avea 
loc în extrasezon) 

7. Monitorizarea rezultatelor programului 
PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 
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Bugetul alocat României Campanii de promovare în România 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT 
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul de profesionişti în turism cu un 
certificat „Ne pasă”   

■ Evaluarea ospitalităţii şi a serviciului de relaţii 
cu clienţii de către turişti.  

■ Feedbackul participanţilor 
30% 40% 30% 30% 30% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 

 Implicarea principalilor profesionişti şi a asociaţiilor din turism  
 Găsirea instructorilor şi a firmei de administrare potrivite  
 Începerea atentă a conţinuturilor şi a mijloacelor de comunicare ale campaniei de promovare, 

astfel încât întreaga societate românească să ia cunoştinţă de existenţa acestui program   
 Campanie naţională pentru expunerea rezultatelor şi pentru a permite participanţilor să 

primească recunoaşterea publică a efortului lor de îmbunătăţire 
 Monitorizarea reacţiilor sectorului pentru a identifica posibile zone de îmbunătăţit  

 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Companiile şi organizaţiile de turism vor profita din creşterea generala în motivaţie a personalului 
şi din identificarea şi mândria dobândite faţă de locul lor de muncă, ceea ce va creşte ratele de 
satisfacţie generală a consumatorilor pentru toate organizaţiile participante. Alte beneficii:  

 Companiile din turism pot conta pe forţa de muncă în creştere din domeniul turismului cu un 
nivel înalt de dedicare faţă de locul lor de muncă şi de sectorul turismului 

 Companiile vor avea posibilitatea de a implementa noi procese de calitate cu un personal 
puternic motivat  

 Companiile pot folosi viitoarele cursuri ca un stimulent pentru angajaţi  
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România  
 Organismele competente responsabile de clustere (regiuni turistice) 
 Furnizori de servicii de turism (direct şi indirect, precum turoperatori, hoteluri, restaurante, 

companii de transport, muzee, atracţii, etc.) 
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Tactici de produs 
Identificarea 

simbolurilor naţionale 
Prioritate 

 

OBIECTIV 
Definirea a unui simbol puternic cu un grad înalt de 
identificare printre români şi un nivel înalt de 
„marketabilitate” printre turişti   

PUBLIC ŢINTĂ 

 

Consumatori, industrie şi poporul român 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Unul sau max. 2-3 simboluri naţionale trebuie 
să fie create, astfel încât să poată fi folosite ca 
elemente de diferenţiere vizuală în marketing.  
Acest simbol trebuie să fie:  
- credibil 
- adoptat de români 
- cu adevărat reprezentativ pentru România 
- unic 
Simbolul poate fi o atracție (precum Turnul 
Eiffel pentru Franţa / Paris), poate fi un lucru 
tipic răspândit în toată ţara (ca morile de vânt 
olandeze sau cedrul libanez sau cangurul 
australian) sau poate fi un element din istorie 
(precum crucea malteză), etc.  

Simbolul trebuie să fie dezvoltat apoi în aplicaţii 
grafice care ar trebui să fie făcute accesibile 
tuturor jucătorilor de pe piaţa de turism şi 
mass-media pe site-ul turistic naţional, precum 
şi poveşti şi informaţii despre acesta. MDRT ar 
trebui să facă pregătirile necesare şi să 
folosească acest simbol, ori de câte ori are 
sens. Ar trebui să fie, de asemenea, utilizat în 
producţia de materiale auxiliare şi de  
suveniruri. În cazul în care simbolul provine de 
la ceva real (precum morile de vânt din Olanda, 
de exemplu) ar trebui fotografiat şi filmat, de 
asemenea, pentru infrastructura de marketing. 
De asemenea, ar trebui integrat în circuitele şi 
experienţele create în jurul acestui subiect.  

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Numirea unui comitet de selecţie 
2. Anunţarea unui concurs naţional online, 
invitând întreaga populaţie să furnizeze 
idei  
3. Selectarea celor mai bune idei şi 
premierea lor într-un eveniment media 
(poate fi chiar transmis prin televiziune)   
4. Alegerea unei agenţii de creaţie pentru 
a dezvolta aplicaţii audio şi vizuale în jurul 
simbolului (incluzând texte cu poveşti şi 
informaţii)   

5. Invitarea părţilor interesate relevante 
pentru dezvoltare (cu sprijinul proiectanţilor 
de experienţe turistice externi ) 
6. Implementarea simbolului în circuitele, 
obiectivele şi experienţele relevante 
7. Implementarea aplicaţiilor audio-vizuale în 
propriile materiale de marketing 

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Buget alocat României 

■ Campanii de promovare în România 
■ TOP 20 atracţii 
■ TOP 50 circuite turistice 
■ Bancă de filme 
■ Bancă de fotografie 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT  
(% AN) 
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2011 2012 2013 2014 2015 
Procentaj de recunoaştere pe pieţele sursă 
majore 80% 10% 10% 10% 10% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 

 Crearea unui grad ridicat de conştientizare la nivel naţional în jurul concursului şi al emisiunii  
 Selectarea atentă a simbolului (comitet de selecţie de top)   
 Nivel de creativitate a partenerilor interni şi externi pentru a defini aplicaţii şi experienţe unice  
 Utilizarea simbolului nu numai în turism, ci în toate sectoarele şi zonele care reprezintă 

România peste hotare  
 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Companiile vor avea posibilitatea de a corela marketingul lor de un simbol, care, în cel mai rău 
caz, este bine cunoscut în pieţele sursă majore, iar în cel mai bun caz peste tot în lume 
(depinzând de gradul de inovare implicat în procesul de selecţie şi creaţie)  
 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România  
 Organismele competente responsabile de clustere (regiuni turistice) 
 Furnizori de servicii de turism (direct şi indirect, precum turoperatori, hoteluri, restaurante, 

companii de transport, muzee, atracţii, etc.) 
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3

Tactici de produs 
Cele mai importante 20 

de atracţii turistice 
Prioritate 

 

OBIECTIVE 
■ Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor de călătorie 

printre vizitatori  
■ Crearea de pictograme 
■ Investirea focalizată şi accesibilizarea siturilor de clasă 

mondială  
■ Facilitatea marketingului companiei 

PUBLIC ŢINTĂ 

 

■ Jucători de pe piaţa de turism românească şi 
internaţională 

■ Municipalităţi 
■ Instituţii publice 

DESCRIEREA ACŢIUNILOR 
Un comitet format din membri ai ministerului şi 
reprezentanţi ai sectoarelor private naţionale şi 
internaţional va analiza temeinic potenţialul de 
atracţie turistică, atât din punct de vedere 
cultural cat si natural. Poziționarea brandului 
României ar trebui să fie întotdeauna luată în 
considerare în timpul procesului de selecţie în 
scopul de a garanta adecvarea siturilor la 
nevoile grupului ţintă şi de marketing al ţării. 

Cele mai importante 20 de atracții ar trebui, 
atunci, să primească cea mai mare prioritate în 
dezvoltarea siturilor pentru a oferi experienţe 
turistice deosebite. Pentru a investi în 
infrastructuri şi servicii la cele mai importante 
20 de situri, fondurile europene ar trebui să fie 
direcţionate.  
De asemenea, cele mai importante 20 de situri 
trebuie promovate intensiv prin toate canalele. 

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Membrii organismelor competente 

responsabile de clustere (regiuni turistice), 
precum şi reprezentanţi ai guvernului şi ai 
angajatorilor vor alcătui împreună liste 
complete de atracții, care ar trebui luate în 
considerare  

2. Topul celor 20 de produse va fi întocmit 
apoi, având drept factori poziţionarea 
brandului şi cele 6 produse cheie.  

3. O echipă de experţi trebuie aleasă pentru a 
defini experienţele sitului, nevoia de investiţii 
şi fondurile disponibile. 

4. Topul celor 20 de atracţii va trebui etichetat 
şi menţionat prin toate canalele, de internet 
sau nu.  

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Buget alocat României 

 
■ Etichetare 
■ Toate tacticile de comunicare 

 
INDICATORI DE SUCCES DE 

MONITORIZAT 
BUGET ANUAL ALOCAT  

(% AN) 
2011 2012 2013 2014 2015 

■ Numărul vizitatorilor siturilor din TOP 20 
■ Feedback-ul turiştilor în urma vizitei 65% 20% 15% 10% 5% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
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 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 

 Implicarea principalelor părţi interesate în fiecare dintre cele 6 sectoare ale turismului în 
procesul de luare a deciziilor.  

 Accesarea fondurilor relevante 
 Calitatea experienţei oferite de situri 
 Promovarea online şi offline a celor mai importante 20 de atracţii  
 Monitorizarea evaluării atracţiei sectorului şi a consumatorilor pentru identificarea posibilelor 

zone de îmbunătăţit.   
 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Companiile româneşti pot beneficia direct de această acţiune dacă au legătură sau îşi pot corela 
serviciile cu cele mai importante atracţii.  
Altele: 

 Atracţiile de top amenajate profesionist vor servi ca exemplu/reper pentru toate dezvoltările de 
situri viitoare din România.  

 Companiile şi regiunile dispun de un material excelent şi de o alegere uşoară asupra a ceea 
ce pot promova   

 Gradul ridicat de conştientizare a acestor situri poate fi folosit în abordarea investitorilor 
internaţionali şi a partenerilor de afaceri  

PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului din România  
 Organismele competente responsabile de clustere (regiuni turistice) 
 Furnizori de servicii de turism  
 Alte instituţii precum UNESCO, de ex. 
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4

Tactici de produs Etichetare 
Prioritate 

 
OBIECTIV 

■ Facilitarea alegerii şi planificării pentru turişti 
■ Sporirea încrederii şi satisfacţiei turiştilor 
■ Acordarea unei posibilităţi mai bune de marketing 

pentru furnizorii de turism de calitate  
■ Creşterea calităţii produselor turistice 

PUBLIC ŢINTĂ 
■ Jucători de pe piaţa de turism românească 
■ Municipalităţi 
■ Instituţii publice 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Vor fi create etichetele pentru a certifica faptul 
că un anumit produs este conform cu 
caracteristicile şi însuşirile prevăzute. 
Etichetele vor fi utilizate pentru lărgirea 
varietăţii şi creşterea calităţii produselor 
turismului românesc. 
Selecţia criteriilor de etichetare va fi punctul 
de plecare, acestea putând fi atât de natură 
calitativă cât şi cantitativă. Comitetul se va 
asigura că destinaţia / atracţia respectă cu 
adevărat toate criteriile. Etichetele vor fi 
folosite sub forma de semne la destinaţie, dar, 
mai presus de toate, în canalele de marketing 
ale României, astfel încât, de exemplu, 
vizitatorii site-ului web al României să poată 
cuprinde într-o privire de ansamblu "satele 
cele mai autentice din România", etc. . 

Câteva exemple de etichete sunt:: 
• Sate: Sate pitoreşti, sate istorice, etc. 
• Cele mai frumoase oraşe ale României: 

pentru a promova acele oraşe care acordă o 
atenţie specială elementelor de decor urban 
(flori, iluminare, semnalizare, etc.)  

• Vederi panoramice de neuitat 
• Cele mai frumoase castele din România 
• Etc. 

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
Un comitet de etichetare va fi desemnat 
pentru a administra sistemul de etichetare 
pentru turismul din România. Acest comitet 
de etichetare va fi compus din organismele 
competente responsabile de clustere (regiuni 
turistice), precum şi din reprezentanţi ai 
Guvernului şi ai angajatorilor.   
Comitetul de etichetare va fi responsabil de 
implementarea etichetărilor, care va: 
1. Defini criteriile şi specificaţiile fiecărei 

etichete (sunt necesare cerinţe pe care să 
le întrunească jucătorul, infrastructurile, 
echipamentele şi destinaţiile turistice, 
pentru a merita o anumită etichetă, etc.) 

2. Identificarea selecţiei de hoteluri, 
restaurante, sate, oraşe, parcuri, plaje, 
etc. care întruneşte cerinţele pentru 
acordarea acestor distincţii 

3. Definirea numelor şi simbolurilor folosite 
pentru fiecare etichetă  

4. Comunicarea caracteristicilor fiecărei 
etichete către pieţe, prin campanii ad-hoc.   

5. Verificarea aplicării etichetelor pentru a 
asigura turiştii că toţi agenţii cărora li s-au 
acordat aceste distincţii îndeplinesc condiţiile 
necesare  

6. Producerea unor simboluri grafice pentru a fi 
expuse turiştilor. Acest simbol  ar putea fi 
folosit în materiale publicitare şi campanii de 
marketing de către jucătorii de pe piaţa de 
turism sau de către destinaţiile care au fost 
etichetate.  

7. Un audit anual al etichetelor pentru a 
întreţine standardele prestabilite şi verificări 
anuale ale posibililor noi candidaţi la fiecare 
categorie etichetabilă.  

8. Integrarea etichetelor în principalele 
materiale de promovare a României, şi 
anume site-ul web şi anumite materiale 
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auxiliare 
PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 

APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Buget alocat României ■ Campanii de promovare în România 
■ Identificarea atracţiilor principale 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT  
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul de etichete create 
■ Numărul de companii sau atracţii turistice 

cărora li s-a acordat o etichetă (participanţi) 50% 30% 20% 10% 10% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 

 Selectarea şi aplicarea rigidă şi frecventă a criteriilor potrivite pentru fiecare etichetă   
 Aplicarea potrivită a etichetelor practicată pe toate canalele si categoriile, în special 

informaţiile şi sistemele de rezervări  online.  
 Campania naţională trebuie să facă vizibile rezultatele şi să permită participanţilor să 

primească recunoaştere publică pentru efortul lor de îmbunătăţire a serviciilor oferite 
 Monitorizarea reacţiilor din sectorul turistic şi ale consumatorilor pentru a identifica  posibilele 

zone de îmbunătăţit. 
 

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Acest tip de acţiune este în avantajul direct al firmelor/destinaţiilor participante, dar, în mod 
indirect, încurajează competitivitatea (firme şi manageri dispuşi să sporească valoarea oferită şi 
dornici să reducă eforturile necesare) tuturor companiilor legate de destinaţiile/produsele 
etichetate.    
• Companiile şi destinaţiile pot folosi etichetele în programele lor de marketing 
• Situl etichetat poate fi diferenţiat vizual prin plasarea de semne pentru a îmbunătăţi 

experienţa vizitatorului  
• Motivarea autorităţilor publice locale spre a se dedica mai mult activităţilor de turism  
 

PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului din România  
 Organismele competente responsabile de clustere (regiuni turistice) 
 Furnizori de servicii de turism  
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5

Tactici de produs Semnalizare 
Prioritate 

 
OBIECTIVE 

■ Un sistem clar şi omogen de semnalizare şi îndrumare 
■ O orientare bună a turiştilor către resursele, atracţiile şi 

serviciile principale  
PUBLIC ŢINTĂ 

 

 

■ Jucători cheie locali privaţi şi publici 
■ MDRT 

DESCRIEREA ACŢIUNILOR 
Definirea, conceperea, proiectarea şi organizarea unui sistem de afişare de semne de turism 
coerent şi omogen pentru diferitele nevoi de afişare de semne în oraşele şi municipiile majore, 
resurse naturale şi culturale, atracţii şi servicii pentru turişti (cazare, mâncare şi băutură, zone 
de cumpărături, etc.) 
Ar trebui montate 3 seturi de semne: 

• Promovare: atrage clienţii către o anumită resursă sau atracţie 
• Informare: oferă informaţii asupra  locului (resursă sau atracţie) 
• Locaţie: indică calea către şi sosirea in anumite destinaţii  

Aspectul semnelor trebuie să fie cât mai omogen cu putinţă şi acestea să fie afişate în măcar 
două limbi, română şi engleză, dar pot fi de asemenea în germană, franceză şi/sau italiană. 

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Un comitet specific trebuie creat pentru a 
audita situaţia afişării de semne în România, 
mai ales în zonele rurale şi naturale (trasee 
montane)  
2. Construirea unui inventar exhaustiv pentru 
a cunoaşte locaţiile în care afişarea de 
semne este inadecvată sau chiar non-
existentă (se începe cu cele 20 de atracţii 
turistice de top, apoi se verifică circuitele 
principale)  

3. Conceperea şi proiectarea a  3 categorii de 
semne: semne promoţionale, semne de 
localizare şi semne informative.  
 
4. Luarea în considerare a acţiunilor comune în 
procesul de etichetare  
 
5. Contractarea producţiei şi reparaţiei 
materialelor de semnalizare 

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Buget alocat României 
■  Identificarea principalelor atracţii şi simboluri 
■ Identificarea circuitelor principale 
■ Etichetare 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT  
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015  Rata de satisfacţie privind semnalizarea, 
prin sondaje   20% 50% 30% 20% 10% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 
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 Asigurarea lizibilității şi clarităţii designului grafic, prin păstrarea, însă, a unor caracteristici ale 
mărcii precum gradientele cromatice  

 Identificarea principalelor atracţii turistice şi a componentelor ofertei care trebuie  semnalizate
 Trebuie acordată o atenţie specială semnalizării traseelor în natură, aceasta fiind o 

componentă fundamentală a ofertei României  
 

Culori folosite convenţional pentru indicarea traseelor pentru activităţi în aer liber 

 
 

Sursa: 6 simboluri ale semnelor turistice, UNWTO 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului din România  
 Comitete regionale pentru turism  

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
 Facilitează găsirea oricărei informaţii în mesajele publicitare - un argument suplimentar în 

vânzare  
 Promovează mai multe vacanţe pe cont propriu în România  
 Oferă un argument în plus pentru companiile dispuse să se conformeze cu anumite criterii de 

calitate  
 Companiile private care respectă anumite criterii vor avea posibilitatea de a fi reprezentate 

prin intermediul signalisticii 

 

Verde pentru uşor şi sigur

Galben sau portocaliu pentru dificultate mai mare

Roşu pentru dificultate sporită

Roşu şi negru pentru pericol

Câteva exemple: 

• Informaţii: 

• Resurse şi atracţii: 

• Afaceri private:

• Pictograme: 
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6

Tactici de produs Excelenţă în servicii Prioritate 
 

OBIECTIV 
■ Îmbunătăţirea competenţelor tehnice ale angajaţilor din 

sectorul de turism din România 
PUBLIC ŢINTĂ 

■ Angajaţii din sectorul de turism din România 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Program de instruire orientat spre îmbunătăţirea competenţelor tehnice esenţiale ale angajaţilor 
din sectorul de turism. Se poate lucra asupra mai multor abilităţi:  
■ Lingvistice 
■ Asistenţă clienţi 
■ Excelenţă în servicii 
■ Cursuri de instruire specifice pentru chelneri, recepţioneri, ghizi, etc.  
■ Cultura şi tradiţiile româneşti 
■ Etc. 
Conţinutul este comunicat prin module scurte a 8 ore fiecare, organizate la fiecare 6 luni, de 
preferat pe perioada extrasezonului pentru a reduce impactul asupra calităţii furnizate 
consumatorilor. Este, de asemenea, recomandabilă comunicarea simultană a mai multor 
module în părţi diferite ale ţării, toate prin dispunerea de infrastructura pedagogică potrivită.   
Fiecare curs se va focaliza asupra unei zone particulare şi un specialist de renume va fi invitat 
pentru a susţine un curs exemplificator cu privire la subiect.  
BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Pregătirea conţinuturilor pedagogice şi 

producerea materialelor pentru curs  
2. Identificarea  firmelor care vor administra 

întregul proces.  
3. Pregătirea de instructori 
4. Informarea companiilor asupra 

programului prin campanii locale în 
posturi de televiziune naţionale şi ziare 

5. Coordonarea cu autorităţile locale în 
turism, companii şi asociaţii 

6. Răspândirea iniţiativei şi selectarea 
participanţilor 

 

7. Implementarea seminarelor de instruire: 
curs de 8 ore pentru 2.000 de 
participanţi în fiecare an (se vor 
desfăşura în extrasezon) 

8. Acordarea pentru fiecare participant la 
proces a unei diplome de recunoaştere 
a eforturilor sale (diplomă, insignă cu 
inscripţia “Excelenta în turism” sau ceva 
similar, etc.) 

9. Monitorizarea rezultatelor programului 

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Buget alocat României ■ Programul „Ne pasă” 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT  
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul de profesionişti din domeniul 
turismului care au obţinut o diplomă 

■ Evaluarea ospitalităţii şi a serviciilor de 
asistenţă a clienţilor de către turişti   

- 60% 40% 40% 40% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
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 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 

 Implicarea principalilor profesionişti şi a asociaţiilor din turism  
 Conceperea atentă a conţinuturilor şi a mijloacelor de comunicare ale campaniei de 

promovare, astfel încât întreaga societate românească să ia cunoştinţă de existenţa acestui 
program   

 Campanie naţională pentru expunerea rezultatelor şi pentru a permite participanţilor să 
primească recunoaşterea publică a efortului lor de îmbunătăţire  

 Monitorizarea reacţiilor sectorului pentru a identifica posibile zone de îmbunătăţit  
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Companiile şi angajaţii participanţi la program beneficiază direct în activitatea pe care o 
desfăşoară de o motivaţie mai puternică şi de seturi de abilităţi îmbunătăţite. De asemenea: 

• Companiile pot forma echipe mult mai calificate  
• Statul poate folosi în scopuri de promovare dedicarea sa pentru excelenţă şi creşte 

nivelul competitivităţii   
• Pe termen lung, preţurile, investiţiile şi veniturile pot fi ridicate odată ce programul de 

excelenţă în servicii generează rate înalte de satisfacţie a consumatorilor  
 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului din România  
 Organismele competente responsabile de clustere (regiuni turistice) 
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Tactici de produs Top 10 circuite turistice 
Prioritate 

 
OBIECTIVE 

■ Îmbunătăţirea experienţei vizitatorului 
■ O mai bună coordonare a traseelor turistice 
■ Concentrarea investiţiilor 
■ Crearea unei valori sporite a destinaţiilor 

PUBLIC ŢINTĂ 

 

■ Jucătorii de pe piaţa de turism din România 
■ Municipalităţile şi autorităţile regionale din 

domeniul turismului 
■ MDRT 

DESCRIEREA ACŢIUNILOR 
România oferă posibilităţi multiple pentru crearea de circuite mulţumită atracţiilor sale turistice, 
resurselor naturale şi dispunerii geografice. 
Ideea de bază este promovarea unor exemple de itinerarii şi excursii, utile atât turiştilor 
independenţi, cât şi pieţei de turism în căutare de idei privind destinaţia şi activităţile. Aceste 
itinerarii şi excursii exemplu contribuie la organizarea teritoriului şi a experienţei turistice. 
Sistemul de excursii şi itinerarii va fi revizuit şi actualizat anual, în funcţie de succesul înregistrat. 
Exemple: “Circuitul Transilvaniei”, “Circuitul bisericilor de lemn”, “Împrejurimile Bucureştiului”, 
“Cele mai spectaculoase drumeţii din România”, etc. 
Exemple de itinerare 

• Liniare 
• Cerc 
• În stea 
• Multi-itinerarii 

Itinerariul zilnic in general poate varia de la 50 la 150km; itinerariile pot varia de la itinerarii de o 
zi până la itinerarii de 14 zile.  
BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
Organismele competente responsabile de 
clustere (regiuni turistice) sunt entităţile 
responsabile cu crearea şi structurarea de 
noi itinerare şi excursii. Pentru ca acestea să 
fie dezvoltate cu succes, trebuie urmaţi 
câţiva paşi:  

1. Clasificarea principalelor resurse de 
turism româneşti care ar putea fi grupate 
pentru a forma un itinerar. Itinerarele se 
pot focaliza pe atracţii culturale sau 
naturale sau pe o combinaţie a 
acestora. 

2. Identificarea de teme corelate puternic cu 
România ca ţară. Unele exemple ar putea 
fi: sate autentice, parcuri naţionale, crame 
locale etc. 
Crearea de itinerare tematice cu  temele 
şi resursele selectate, precum şi ca 
circuite cu conţinut general pentru acei 
turişti interesaţi nu într-un subiect anume, 
ci în descoperirea ţării într-un mod 

3. Stabilirea de clase diferite de circuit pe baza 
lungimii lor în termeni de zile, temă (natură, 
istorie, artă, gastronomie, sporturi, etc.), 
modalitate de acces (cu maşina, cu bicicleta, 
barca, etc.) şi altele.  

4. Planificarea investiţiilor pentru crearea de 
experienţe, îmbunătăţiri ale infrastructurii, 
afişarea de semne, etc. 

5. Catalogarea tuturor circuitelor şi excursiilor 
create. Ghidul ar trebui să fie disponibil în 
limbi diferite, pe internet şi în birourile 
agenţiilor de turism.  

6. Actualizarea anuală a gamei de itinerarii 
oferite, incluzându-le pe cele noi şi 
eliminându-le pe cele care au înregistrat mai 
puţin succes.  
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organizat. 
PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 

APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Buget alocat României 

■ Campanii de promovare în România 
■ TOP 20 atracţii 
■ Etichetare 

 
INDICATORI DE SUCCES DE 

MONITORIZAT 
BUGET ANUAL ALOCAT  

(% AN) 
2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul de produse care 

incorporează itinerariile de top 
■ Feedback de la turoperatori şi 

turişti cu privire la itinerarii  
70% 20% 10% 10% 20% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 

 Implicarea principalelor părţi interesate din fiecare sector de turism (printre primele 6 
selectate) în procesul de luare a deciziilor  

 Asigurarea ca atracţiile turistice de calitate ridicată să fie incluse în itinerarii, fără a pierde din 
vedere faptul că natura şi autenticitatea sunt printre principalele avantaje competitive ale 
României  

 Facilitarea alegerii itinerariilor, atât pentru piaţa de turism, cât şi pentru consumatori, în 
special prin Internet, dar de asemenea prin materiale tipărite  

 Monitorizarea reacţiilor sectorului şi ale consumatorilor pentru identificarea posibilelor zone 
de îmbunătăţit 

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Companiile pot sponsoriza circuite şi îşi pot promova serviciile corelate cu un anumit tip de 
itinerar. Contribuţia lor va reduce dificultatea financiară a imprimării hărţilor şi a altor materiale 
relevante. De asemenea:  

 Atragerea progresivă de investiţii în jurul circuitelor pentru a genera valoare atât pentru turişti, 
cât şi pentru localnici  

 Itinerariile pot servi ca documentare, pentru a fi vizitate ulterior în acelaşi mod ca cel 
prezentat la televiziune sau în reviste  

PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului din România  
 Organismele competente responsabile de clustere (regiuni turistice) 
 Furnizori de servicii de turism pentru fiecare sector turistic  
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Tactici de produs „Îngerul tău păzitor” 
Prioritate 

 
OBIECTIVE 

■ Îmbunătăţirea experienţei vizitatorului 
■ Ameliorarea percepţiei asupra siguranţei în ţară 
■ Platformă de marketing pentru companiile de turism 

românesc 
■ Mediatizarea acţiunii 
■ Transmiterea „din gură în gură” printre turişti 

PUBLIC ŢINTĂ 

 
■ Vizitatorii României 

DESCRIEREA ACŢIUNILOR 
Îngerii păzitori urmăresc să fie „vocea” 
României, atât pe cale telefonică, cât şi pe 
internet şi, eventual, în persoană. Existenţa 
îngerilor păzitori ai României răspunde nevoii 
de asigurare a vizitatorilor cu privire la 
destinaţiile alese, odată ajunşi în România.  
Îngerii păzitori vor contribui cu ajutor la sfera 
de organizare a excursiei, rezervări, urgenţe, 
informaţii generale, ghidarea turiştilor, dar, 
mai ales,  ei vor fi percepuţi ca un colac de 
salvare de către oaspeţii României. 

Într-o primă fază, îngerii păzitori vor fi 
disponibili exclusiv la un număr de telefon cu 
acces gratuit / adresă email, dar, ulterior, 
România ar putea plasa personal în uniformă 
în destinaţiile turistice esenţiale.   
Informaţiile de contact vor fi oferite vizitatorilor 
prin SMS, iar activităţile de call-center vor fi, de 
preferat, întreprinse de studenţi ai institutului de 
turism care au nevoie de ore de practică pentru 
obţinerea diplomei  

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Obţinerea acordului Şcolilor de Turism 

locale ca studenţii să obţină credite pentru 
diploma lor  

2. Înfiinţarea unei linii telefonice fără taxă  
3. Localizarea şi amenajarea unui spaţiu 

fizic adecvat să găzduiască call-center-ul 
4. Instruirea unui personal orientat către 

client şi a unui personal cu competenţe 
intermediare în psihologie, în „know-how-
ul” produselor turistice, limbi străine, etc. 

5. Încheierea unui acord cu companiile de 
telefonie astfel încât fiecărui telefon mobil 
care pătrunde în România prin roaming să îi 
fie expediat un mesaj text  

6. Promovarea numărului de telefon (pe 
portalul României, în avion sau la aeroport 
prin pliante sau materiale auxiliare)  

7. Monitorizarea satisfacţiei utilizatorilor după 
furnizarea informaţiei sau oferirea ajutorului  
Limbi: cel puţin engleză, franceză, germană, 
italiană, rusă 

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Buget alocat României ■ Campanii de promovare în avioane 
în drum spre România  

■ “România vă întâmpină” 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT  
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 
■ Numărul de apeluri preluate 
■ Satisfacţia clienţilor care au solicitat serviciul 50% 30% 20% 20% 20% 
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IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 

 Existenţa acestui serviciu trebuie să fie comunicată convenabil vizitatorilor înaintea călătoriei 
lor, pe drumul spre România şi pe parcursul şederii în România, pentru a se fixa ca o centură 
de siguranţă a călătoriei, prietenul pe care pot conta oricând pe parcursul vizitării ţării.   

 Este crucial ca asistenţa prin telefon să fie acordată în mod profesionist şi să poată furniza 
soluţii utile pentru situaţii care au intervenit. 

 Numărul de telefon trebuie să fie complet gratuit pentru utilizatori, chiar dacă sună de pe 
telefoanele lor din roaming  

 Operatorii de telefonie trebuie să aibă acces la întregul sector de turism din România de la 
biroul lor, incluzând accesul la sistemele de rezervare, telefoane de contact, adrese de email, 
etc.  

 Monitorizarea rezultatelor în termeni de volum şi calitate a acestora 
 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 

 Companiile pot include numărul în documentele şi promoţiile lor  
 Efectul secundar al înţelegerii de către studenţi a dificultăţilor reale cu care se confruntă 

turiştii în România 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului din România  
 Principalele şcoli de turism din ţară 
 Companiile de telefonie mobilă 
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Tactici de produs România vă întâmpină 
Prioritate 

 
OBIECTIVE 

■ Livrarea mesajului privind ospitalitatea României  
■ Îmbunătăţirea experienţei turiştilor 
■ Furnizarea unor informaţii prin Îngerii României sau 

alte ghiduri de produse  
■ Adunarea informaţilor personale ale vizitatorilor (email)

PUBLIC ŢINTĂ 

 
■ Vizitatori care vin sau pleacă din România 

DESCRIEREA ACŢIUNILOR 
Această acţiune se adresează schimbării 
percepţiei asupra României ca fiind o ţară 
mai degrabă nesigură care nu este deschisă 
străinilor.  
După sosire, acţiunea trebuie desfăşurată în 
sălile de recuperare a bagajelor. Aici, câţiva 
însoţitori uşor de identificat (ar putea folosi 
costume locale tradiţionale sau nu) vor da 
mâna cu turiştii care sosesc, rostind scurte 
formule de întâmpinare, precum:   
- “Bine aţi venit în România” 
- “Ne bucurăm să vă avem drept oaspeţi” 
- “Sperăm să aveţi o şedere plăcută” 
Poate fi interpretată/pusă la dispoziţie muzică 
locală, la un volum rezonabil, undeva în sală.  
Vizitatorilor care pleacă din ţară li se va aplica 
aceeaşi rutină la porţile de plecare ale 
aeroportului, unde însoţitorii de zbor le strâng 
de asemenea mâna şi rostesc mesaje simple 
de mulţumire:  

- “Mulţumim că aţi vizitat România” 
- “Sperăm că aţi avut o şedere plăcută” 
- “Suntem nerăbdători să vă reveniţi din nou 
printre noi” 
Materiale sponsorizate şi mici cadouri se vor 
distribui în ambele tipuri de acţiuni, de intrare 
sau de ieşire, întotdeauna însoţite de un 
zâmbet minunat şi livrând mesajul ospitalităţii şi 
mândriei de a îi avea în România 
De asemenea, aceste puncte de atins cu 
vizitatorul ar putea fi valorificate pentru 
adunarea de informaţii personale (adrese de 
email, mai ales). Ar putea fi alocat un tip de 
premiu (nopţi la hotel, bilete de avion, etc.) în 
schimbul completării unui scurt formular.   

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Obţinerea acordului autorităţilor 

aeroportului privind accesul acestui 
personal în sala de bagaje şi la porţile de 
plecare. 

2. Identificarea personalului corespunzător 
acestor poziţii (prezenţă fizică plăcută, 
abilitatea de a zâmbi)   

3. Găsirea unor sponsori pentru materiale şi 
cadouri de întâmpinare  

4. Producerea de materiale şi cadouri de 
întâmpinare 

5. Obţinerea angajamentului unor furnizori 
(companii hoteliere, linii aeriene) de a 
furniza premiul pentru concurs în schimbul 
primirii informaţiilor personale ale 
vizitatorilor.  

6. Monitorizarea satisfacţiei utilizatorilor prin 
chestionare online adresate vizitatorilor care 
şi-au furnizat adresele de mail.  
Limbi: cel puţin engleză, franceză, germană, 
italiană, rusă   

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 
Buget alocat României. 
 

■  “Îngerii păzitori“ ai României 
 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT  
(% AN) 
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2011 2012 2013 2014 2015 
■ Numărul de vizitatori astfel trataţi 
■ Satisfacţia beneficiarilor serviciului 40% 30% 30% 30% 30% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 

 Existenţa acestui serviciu trebuie să fie comunicată convenabil vizitatorilor înaintea călătoriei 
lor, pe drumul spre România şi pe parcursul şederii în România, pentru a se fixa ca o 
centură de siguranţă a călătoriei, prietenul pe care pot conta oricând pe parcursul vizitării 
ţării.   

 Este crucial ca asistenţa prin telefon să fie acordată în mod profesionist şi să poată furniza 
soluţii utile pentru situaţii care au intervenit. 

 Numărul de telefon trebuie să fie complet gratuit pentru utilizatori, chiar dacă sună de pe 
telefoanele lor din roaming  

 Operatorii de telefonie trebuie să aibă acces la întregul sector de turism din România de la 
biroul lor, incluzând accesul la sistemele de rezervare, telefoane de contact, adrese de 
email, etc.  

 Monitorizarea rezultatelor în termeni de volum şi calitate a acestora 
 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 

 Promovarea reuşită de produse şi destinaţii poate fi ataşată conceptului prin materialele şi 
micile cadouri oferite, etc.  

 O formulă de întâmpinare românească specială ar putea fi elaborată şi adoptată de furnizorii 
acestui serviciu în teritoriu pentru a genera simpatie  

PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului din România  
 Autorităţile aeroportului 
 Companiile care organizează evenimente locale (furnizarea personalului) 
 Furnizori de servicii de turism (acordarea premiilor pentru concurs) 
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Tactici de produs 
Premiile pentru turism 

ale României 
Prioritate 

 

OBIECTIV 
■ Motivarea sectorului de turism public şi privat pentru 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor lor  
■ Sporirea competitivităţii destinaţiilor 
■ Încurajarea decorării şi a înfrumuseţării locurilor 

publice  
PUBLIC ŢINTĂ 

 
■ Sectorul de turism public şi cel privat din România: 

companii, organizaţii, angajaţi, etc. 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
În strânsă cooperare cu principalele mijloace de comunicare de interes general sau turistic din 
România, va fi organizată o competiţie de turism.  
Aceasta va implica verificarea la faţa locului pe parcursul lunilor din sezonul de vârf, vizitând 
toate destinaţiile turistice majore. Comitetul de premiere va acorda note în funcţie de categoriile 
predefinite (exemple: curăţenie, condiţia birourilor de informare a clienţilor, acces, atitudinea 
populaţiei locale faţă de vizitatori, etc.)  
La finalul sezonului de vârf vor fi anunţaţi câştigătorii (cea mai bună destinaţie generală, cea 
mai bună destinaţie montană, cel mai bine păstrat secret, cea mai bună staţiune, cel mai bun 
restaurant, cel mai bun hotel, cea mai bună rută, cel mai bun administrator de hotel, cel mai bun 
birou local de informare turistică, cel mai bun turoperator internaţional)  
Învingătorii vor câştiga dreptul de a folosi titlul nou obţinut în toate activităţile şi materialele lor 
de promovare pentru anul care urmează.   

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Definirea categoriilor puse în concurs 

(hoteluri, destinaţii, rute, restaurante, 
etc.) 

2. Definirea criteriilor de evaluare pentru 
fiecare categorie   

3. Lansarea unei campanii de promovare 
către sectorul turistic pentru a genera 
conştientizare  

4. Desfăşurarea auditurilor în sezonul de vârf 
5. Stabilirea unei întâlniri a sectorului de turism 

naţional pentru a înmâna diplomele 
câştigătorilor şi pentru a le oferi acestora 
mediatizare puternică  

6. În al doilea an (cu primii câştigători), unele 
acţiuni de promovare din pieţele sursă pot fi 
focalizate pe câştigători, ca dovadă a 
prezenţei practicilor superioare în România. 

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Această tactică se adresează în principal 
sectorului de turism din România şi 
turoperatorilor străini.  

■ Campanii de promovare 
■ Etichetare 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT  
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 
■ Numărul companiilor/destinaţiilor înscrise 

în concurs  5% 55% 40% 40% 40% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
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 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 

 Definirea unor categorii logice şi promovabile pentru premii 
 Motivarea părţilor interesate locale prin includerea numelor companiilor lor în campanii 

internaţionale  
 Asigurarea unei recunoaşteri publice suficiente pentru câştigători pentru a servi drept stimul 

pentru concursul din anul următor pentru alte companii şi părţi interesate 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 

 Câştigătorii pot folosi premiile în planul lor de marketing 
 Organizaţiile participante pot folosi categoriile de premii destinate angajaţilor în scopul 

motivării şi stimulării personalului  
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului din România  
 Comitete regionale pentru turism  
 Furnizori de servicii de turism  
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2.2.2. Tactici de vânzări 

11

Tactica de 
vânzări 

Portal web de ultimă 
generaţie 

Prioritate 
 

OBIECTIVE 
■ Imagine îmbunătăţită a României în rândul turiştilor, 

operatorilor, investitorilor, etc. 
■ Număr mai mare de rezervări 
■ Înţelegere mai bună din partea potenţialului client 
■ Relaţii şi acoperire media mai bune 

PUBLIC ŢINTĂ 

 

■ Societăţi comerciale şi furnizori de servicii şi produse 
turistice din România 

■ Agenţi şi turoperatori locali 
■ Intermediari şi media 
■ Consumatori (vizitatori) cu acces la internet 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Este unul dintre cele mai importante instrumente de marketing de care va dispune MRDT în 
viitorul apropiat pentru a-şi transmite mesajul / mesajele către piaţă, pentru a reda imaginea 
corectă, etc.: este presupus a fi o fereastră spre România pentru clienţii din întreaga lume. 
Astfel, portalul nu trebuie numai să ofere informaţii cuprinzătoare, actualizate şi detaliate cu 
privire la atracţiile şi experienţele turistice ce pot fi trăite în România, cu privire la facilităţile de 
cazare, siturile culturale sau transportul în comun din fiecare regiune, dar, de asemenea, 
trebuie să furnizeze conţinut şi instrumente în vederea rezervării majorităţii acestor servicii, 
utilizând soluţii tehnologice de ultimă generaţie ce există deja pe piaţă. Principiul de bază este 
acela de a face procesul de rezervare cât mai uşor şi mai sigur posibil pentru clienţi. 
Atunci când un client accesează portalul sau este redirecţionat spre una dintre paginile lui, ceea 
ce se oferă acolo trebuie să respecte câteva principii de bază pentru a-l reţine şi a-i oferi 
suficiente informaţii pentru a uşura procesul de decizie.  
Cerinţele preliminare ale unui portal web puternic şi atractiv sunt următoarele: 
 
a) Pagini cu un mare impact 
Din punct de vedere vizual şi estetic, pagina principală trebuie să fie impecabilă. Surplusul de 
informaţii trebuie înlocuit cu imagini incitante. Iată câteva exemple 

Canada  Australia  

  
Spania New York 
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b) Conţinutul şi organizarea ofertei 
Informaţiile reprezintă un element crucial pentru orice site ce oferă îndrumare şi orientează 
procesul de decizie. Informaţiile sunt organizate frecvent (Australia, Canada, Olanda, etc.) după 
cum urmează: 
Despre (destinaţie). Date fundamentale şi scurte informaţii despre fundalul istoric şi cultural al 
destinaţiei 
Ce este de făcut. Prezentarea produselor selectate 
Destinaţii. Prezentarea zonelor geografice care pot fi vizitate 
Evenimente. Identificarea festivalurilor, târgurilor, festivităţilor locale, etc, ce au loc pe tot 
parcursul anului 
Alt conţinut inclus adeseori este reprezentat de: 
Evidenţieri / sugestii. Pentru a identifica rapid componentele cele mai relevante ale ofertei, 
fără a trebui să navighezi mai departe pe pagină 
Ce este nou?. Descrierea conţinutului recent adăugat 
Planificare de excursii. Oferirea de informaţii despre cum să ajungi la destinaţie, cum să te 
deplasezi, unde să mănânci, unde să stai, agenţii de incoming disponibile la fiecare destinaţie, 
avertismente privind siguranţa, etc. 
 
c) Funcţionalităţi ale portalului web  
Rezervarea. Portalul va include un motor de rezervare ce rulează pe suportul unei baze de 
date conţinând toţi prestatorii de servicii turistice din ţară (hoteluri, restaurant, agenţii de 
incoming, etc.) şi atracţiile (muzee, biserici, teatre, parcuri, etc.). Clienţii trebuie să poată 
rezerva direct de pe acest site, fără a avea nevoie să navigheze pe alte site-uri 
“Îngerii păzitori”. Portalul trebuie să includă o linie de chat cu “îngerii păzitori”, împreună cu 
numărul de telefon. În mod ideal, ar trebui colectate datele personale ale vizitatorilor site-ului 
care solicită asistenţa “îngerilor” 
Generarea bazei de date. Clienţii vor avea posibilitatea de a accesa portalul, furnizând 
informaţii personale de bază, precum vârsta, sexul, oraşul de reşedinţă, adresa de email şi tipul 
de turist. 
Cereri. Permite gestionarea informaţiilor şi a cererilor suplimentare ale clienţilor din întreaga 
lume 
Integrarea micro-site-urilor şi a linkurilor. Permite redirecţionarea spre alte site-uri ce pot fi 
funcţionale în mod permanent sau punctual, conţinând, de exemplu, oferte segmentate 
Integrarea reţelelor de socializare. Vor fi incluse linkuri spre principalele reţele de socializare, 
urmând strategia de penetrare a acestora. Ideea este aceea de a le permite clienţilor să îşi 
exprime ideile, să încarce poze sau filme şi să recomande (sau nu) produsele sau experienţele 
trăite în România, astfel încât să îndrume alţi clienţii în procesul lor de formare a deciziilor 
viitoare de cumpărare 
 
d) Navigare facilă 
Este esenţial ca navigarea pe portal să fie facilă şi clară. Iată câteva sugestii: 
- Vizitatorul portalului trebuie să poată întodeauna să se întoarcă cu uşurinţă pe pagina 
principală 
- O secţiune fixă trebuie să fie întotdeauna vizibilă (sus, sau stânga) 
- Bara de navigare trebuie minimizată cât mai mult posibil 
- Rezoluţie optimizată a ecranului pentru cele mai frecvent utilizate browsere 
- Evitarea excesului de ferestre pop up şi bannere 
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BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Crearea unui comitet de proiect în care 

să fie prezente sectorul public şi sectorul 
privat.  

2. Definirea structurii funcţionale a site-ului 
web şi instrumentele principale ce vor fi 
incluse.  

3. Identificarea unui furnizor de tehnologie 
care să fie capabil să livreze un conţinut 
de calitate la timp 

4. Dezvoltarea portalului în versiune Beta, 
deschis doar agenţilor selectaţi şi 
profesioniştilor 

5. Asigurarea integrării tuturor instrumentelor şi 
componentelor indicate 

6. Definirea canalelor şi proceselor de 
comunicare de urmat pentru a garanta că 
informaţiile disponibile sunt actualizate 

7. Monitorizarea gradului de satisfacţie al 
companiilor româneşti şi al vizitatorilor 
internaţionali ai site-ului web 

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Buget alocat pentru “România” ■ Itinerarii, simboluri şi atracţii principale 
■ Generarea bazei de date a clienţilor 
■ “Îngerii păzitori”  
■ Sistem de rezervare online 
■ Marketing online 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ALOCAT ANUAL 
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul de vizite 
■ Numărul de rezervări 
■ Gradul de satisfacţie în rândul clienţilor şi în 

sectorul privat din România 
70% 15% 15% 15% 15% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 
■ Colaborare activă şi deschidere din partea firmelor din turismul românesc pentru a-şi publica 

oferta pe portal 
■ Posibilităţi de rezervare pentru absolute tot 
■ Design atractiv 
■ Conţinut abundent şi coerent al portalului 
■ Utilizare intensă a portalului ca susţinător al tuturor activităţilor de comunicare.  
■ Campanie special iniţiată pentru a promova noul portal (informare + seducţie) 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Companiile şi furnizorii din România vor profita de vizibilitatea online a produselor / serviciilor 
lor, lăsând la o parte intermediarii comerciali şi condiţiile neconvenabile ale acestora 

 Toţi jucătorii din turismul românesc se pot relaţiona la site şi câştiga astfel credibilitate, 
făcând în acelaşi timp ca importanţa site-ului să crească 

 Datorită creşterii forţei site-ului, companiile din turismul românesc îşi vor putea reduce 
costurile de distribuţie şi vor fi mai puţin dependente de Expedia si altele 

 Destinaţiile româneşti au un format ce poate fi adaptat cu uşurinţă la site-urile lor 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Furnizor de tehnologie care să ofere toate soluţiile 
 Companii şi asociaţii din România  
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12

Tactica de 
vânzări 

Gestionarea unui sistem 
naţional de rezervare 

online 

Prioritate 
 

OBIECTIVE 
■ Creşterea vânzărilor companiilor din România către 

turişti 
■ Creşterea vânzărilor companiilor din România către 

intermediari 
PUBLIC ŢINTĂ 

 
■ Companiile din turismul românesc 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Această acţiune reprezintă a doua etapă în construirea unui portal de turism de ultimă 
generaţie, descrisă în tactica precedentă. Întreaga acţiune de vânzări online ar trebui să aibă ca 
scop punerea la dispoziţia clienţilor (turişti + intermediari) întreaga ofertă turistică din România, 
care să poată fi rezervată uşor şi sigur de oriunde din lume. 
Cea mai mare provocare în această etapă nu este reprezentată de dezvoltarea facilităţilor 
tehnologice care să permită prezentarea acestui portofoliu electronic lumii, ci, mai degrabă, de 
construirea (şi menţinerea la zi) a bazei de date ce constituie esenţa sistemului: cine vinde ce şi 
la ce preţ. 
Funcţionalitatea sistemului poate creşte treptat: 
- Sosire: încorporarea de motoare de căutare a zborurilor 
- Cazare: Funcţie de căutare, criteriu de selecţie preţ, categorie, zonă, etc. 
- In situ: Oferirea opţiunii de a rezerva orice serviciu disponibil la destinaţie, de la un tur cu ghid 
în natură până la bilete la un meci de fotbal  
- Pachete de oferte: pachete speciale de experienţe pot fi de asemenea oferite prin intermediul 
acestui sistem de rezervare (trasee în România, City-Break, etc.) 
 
Pagina web a Austriei este un bun exemplu pentru ceea ce ar trebui să ofere un sistem 
de rezervare cel puţin, şi pentru cum ar putea să arate. 
 
http://www.austria.info/uk 

 
 

 
BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
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■ Crearea unui Comitet de proiect şi a unei 
echipe care să genereze conţinutul şi să îl 
gestioneze 

■ Identificarea unui furnizor de tehnologie 
■ Identificarea definiţiei funcţionale a site-ului 

web al destinaţiei şi integrarea sa în 
sistemul de rezervare 

■ Prezentarea proiectului şi a cerinţelor sale 
tehnice sectorului privat şi obţinerea 
feedbackului din partea acestuia 

 

■ Implicarea unui procent cât mai ridicat posibil 
din industria românească  

■ Evaluarea asistenţei care poate fi acordată 
sectorului privat pentru ca acesta să se implice 

■ Monitorizarea întregului proces, menţinând 
mesajul în sensul implicării a cât mai multor 
firme posibil 

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE APLICABIL ACŢIUNI CONEXE 

Buget alocat pentru “România” ■ Portal turistic de ultimă generaţie  
■ Marketing online 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ALOCAT ANUAL 
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Creşterea rezervărilor pe diferitele 
categorii 

■ Creşterea rezervărilor raportate la nr. de 
vizitatori ai site-ului 

50% 30% 20% 15% 15% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 
■ Implicarea unui număr cât mai mare posibil de companii şi furnizori de servicii în sistemul de 

rezervare 
■ Prezentarea conţinutului într-un mod ce propune experienţe, bunuri sau servicii ce pot fi 

rezervate 
■ Realizarea unei campanii de comunicare intensive pentru a promova site-ul şi întregul său 

conţinut nou, de la reţeaua de socializare la sistemul de rezervare 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Companiile din România vor putea să îşi plaseze ofertele online la preţuri foarte rezonabile (în 
comparaţie cu condiţiile dure impuse de intermediarii comerciali ce operează online (Expedia si 
alţii)  
În plus, fiecare companie va putea să înţeleagă pe deplin şi în orice moment strategia 
concurenţei (expunându-şi în acelaşi timp strategia proprie) 
■ Creşterea vânzărilor FIT (călători individuali frecvenţi) via internet 
■ Producţia de conţinut disponibil de asemenea pentru alte canale de marketing online 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Furnizor de tehnologie 
 Companii şi asociaţii din România 
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13

Tactica de vânzări “Cumpără” România 
Prioritate 

 
OBIECTIVE 

■ Furnizarea de contacte B2B extrem de relevante la 
nivel internaţional  

■ Furnizarea de imagini asupra produsului turistic 
românesc partenerilor comerciali cheie 

■ Direcţionarea vânzărilor pe canalele adecvate 
■ Creşterea vânzărilor 

PUBLIC ŢINTĂ 
■ Tur-operatori (directori de produs sau manageri 

contractanţi) 
■ Grupuri de agenţii de turism 
■ Furnizori de pachete de circuite axate pe interese 

speciale 
■ Organisme: asociaţii, cluburi, etc. 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Întâlnire de lucru la care sunt invitaţi un număr limitat de intermediari din pieţele sursă pentru a 
călători în România, în scopul:  
■ De a se familiariza cu destinaţia şi de a “experimenta” produsele turistice şi calitatea ofertei. 
■ De a se întâlni cu furnizorii de servicii, DMC, operatori de structuri de cazare, agenţii de 

incoming, specialişti în produse, etc. 
■ De a negocia achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor. 
■ Evenimentul va avea 2 părţi diferenţiate: 
■ Pre-circuite/ post-circuite: în care intermediarii invitaţi vor lua parte la o vizită prestabilită într-o 

zonă a ţării. Aceste circuite vor dura 2-3 zile. 
■ Atelier: vor avea loc prezentarea companiilor şi întâlniri cu caracter comercial, utilizând un 

sistem de programări prestabilite flexibile 
Tactica este cel mai eficientă dacă în fiecare an un grup de furnizori de pachete de circuite 
axate pe interese speciale şi un alt grup de cca. 25 de turoperatori generali sunt invitate separat. 
Fiecare grup va vizita ţara şi, în ultima zi, va participa la un atelier împreună cu companii din 
România în vederea unor întâlniri de afaceri bilaterale programate 

 
BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
1. Pregătirea programului Cumpără pe 

produse şi a conţinutului principal.  
2. Organizarea activităţilor pre-circuit, a 

logisticii atelierului, etc.  
3. Identificarea, selectarea şi prima invitaţie 

prin e-mail a eventualilor intermediari.  
4. Editarea şi producţia unui dosar al 

Cumpărătorului, ce va include 
prezentarea destinaţiilor din România şi a 
profilurilor companiilor vânzătoare. 

5. Producţia unei mape exclusive a 
Cumpărătorului, ce va include dosarul 
cumpărătorului, materiale promoţionale 
precum şi un cadou pentru fiecare 
cumpărător.  
 

6. Expedierea mapei cumpărătorului 
intermediarilor invitaţi. 

7. Editarea şi producţia unui dosar al 
Vânzătorului, ce va include profilurile 
companiilor cumpărătoare. 

8. Organizarea călătoriilor Cumpărătorilor spre 
România (zboruri, cazare, F&B, etc) 

9. Organizarea atelierelor şi coordonarea 
interviurilor directe 

10. Monitorizarea gradului de satisfacţie a 
companiilor din România după desfăşurarea 
evenimentelor şi, de asemenea, 6 luni mai 
târziu, pentru a verifica acordurile efectiv 
încheiate 
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PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

În primul rând: primele cinci pieţe europene 
Dacă evenimentele se dovedesc a fi de 
succes, pot fi invitaţi operatori din mai multe 
pieţe sursă, eşalonul doi european şi jucători 
de pe pieţe îndepărtate 

■ TOP 10 circuite 
■ TOP 20 atracţii 
■ Vinde România 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ALOCAT ANUAL 
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul de contacte realizate 
■ Numărul de contracte realizate ulterior 
■ Satisfacţia companiilor implicate 40% 30% 30% 30% 30% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 
■ Vor fi invitaţi doar acei intermediari cu un potenţial ridicat de a creşte numărul de pachete 

vândute de România. 
■ Numărul cumpărătorilor şi al vânzătorilor trebuie echilibrat pentru a reduce posibilul timp de 

aşteptare în timpul atelierului de negociere.  
■ Întâlnirea ar trebui organizată în colaborare cu reprezentanţii destinaţiei selectate atât din 

sectorul public cât şi din cel privat. 
CARE SUNT BENEFICIILE ACŢIUNII 
Companiile şi destinaţiile din România vor avea o oportunitate excelentă de a-şi demonstra 
calităţile şi capacităţile intermediarilor selectaţi, ceea ce le va plasa 
produsele/serviciile/destinaţiile pe piaţă. De asemenea, utilizarea aportului esenţial al TO va 
duce la o competitivitate crescută a sectorului turistic şi a destinaţiilor din România 

 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Autorităţi locale şi regionale din domeniul turismului 
 Companii şi asociaţii din România şi din pieţele sursă  

 
Un exemplu al desfăşurării programului ar putea fi: 
Ziua 1: 

 Sosirea intermediarilor din domeniul turismului la aeroport, transport la locul de cazare. 
 Cocktail şi cină de bun-venit (“cumpărători”, “vânzători” şi “organizatori”). 

Ziua 2: 
 Pre-circuit: intermediarii vor lua parte o zi de testare a produsului. Pre-circuitele vor fi 

organizate în colaborare cu furnizori de experienţe, care îşi vor oferi serviciile gratuit. Va fi 
organizat câte un pre-circuit diferit pentru fiecare sector turistic (produs turistic) 

 Cina într-un restaurant selectat.  
Ziua 3: 

 Atelier cu privire la îmbunătăţirea produsului: discuţie de grup despre posibilele îmbunătăţiri 
ale conceptului şi structurii produsului, ce ar putea fi introduse pentru a facilita vânzarea 

 Atelier: întâlniri bilaterale cu caracter comercial, pe bază de programări prestabilite. Subiecte 
de discutat: preţuri, condiţii ale serviciilor şi activităţi de marketing comune pe pieţele sursă.   

 Plecarea înapoi în pieţele sursă 



 

145 

 

14
Tactica de 
vânzări “Vinde” România 

Prioritate 
 

OBIECTIVE 
■ Furnizarea de contacte B2B extrem de relevante la 

nivel internaţional  
■ Furnizarea de imagini asupra produsului turistic 

românesc partenerilor comerciali cheie 
■ Direcţionarea vânzărilor pe canalele adecvate 
■ Creşterea vânzărilor 

PUBLIC ŢINTĂ 

 
■ Furnizorii de servicii turistice din România 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Foarte similară tacticii “Cumpără”, dar desfăşurată în principalele pieţe sursă 
Acţiunea “Vinde” ia forma unui eveniment de o zi în cadrul căruia companiile din România au 
posibilitatea de a vizita intermediari din domeniul turismului în ţara de funcţionare a acestora, cu 
scopul de a-şi prezenta produsele/serviciile/destinaţiile şi de a negocia condiţiile acordurilor 
viitoare  
Rolul Unităţilor de Marketing Local (Oficiile Române de Turism din pieţele sursă) reprezintă 
cheia întregului proces, de vreme ce acestea ar trebui să răspundă de invitarea intermediarilor 
adecvaţi, de asigurarea locurilor de desfăşurare a întâlnirilor, a programării convenabile şi a 
condiţiilor în care vor avea loc evenimentele. 
BAZELE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 
1. Organizarea logisticii atelierului 
2. Identificarea, selectarea şi prima invitaţie 

prin e-mail a eventualilor intermediari.  
3. Fiecare companie ar trebui să-şi editeze 
şi producă propriul dosar de vânzări 

4. Expedierea dosarelor vânzătorilor 
intermediarilor invitaţi. 

5. Organizarea atelierelor şi coordonarea 
interviurilor 

6. Monitorizarea gradului de satisfacţie a 
companiilor din România după desfăşurarea 
evenimentelor şi, de asemenea, 6 luni mai 
târziu, pentru a verifica contractile/acordurile 
efectiv încheiate 

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

În primul rând: primele cinci pieţe europene 
Dacă evenimentele se dovedesc a fi de 
succes, pot fi realizate in mai multe pieţe 
sursă, eşalonul doi european şi jucători de pe 
pieţe îndepărtate 

■ “Cumpără” România 
■ Itinerarii principale 
■ Atracţii principale 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT 
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul de contacte realizate 
■ Numărul de contracte realizate ulterior 
■ Satisfacţia companiilor implicate - 50% 20% 15% 15% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
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FACTORI DE SUCCES CHEIE 
■ Vor fi invitaţi doar acei intermediari cu un potenţial ridicat de a creşte numărul de pachete 

vândute de România. 
■ Numărul cumpărătorilor şi al vânzătorilor trebuie echilibrat pentru a reduce posibilul timp de 

aşteptare în timpul atelierului de negociere.  
CARE SUNT BENEFICIILE ACŢIUNII 
Companiile şi destinaţiile din România vor avea o oportunitate excelentă de a-şi demonstra 
calităţile şi capacităţile intermediarilor selectaţi, ceea ce le va plasa 
produsele/serviciile/destinaţiile pe piaţă. De asemenea, utilizarea aportului esenţial al TO va 
duce la o competitivitate crescută a sectorului turistic şi a destinaţiilor din România 

 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Autorităţi locale şi regionale din domeniul turismului 
 Companii şi asociaţii din România şi din pieţele sursă  
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15

Tactica de 
vânzări 

Stimularea concurenţei 
în domeniul vânzărilor 

Prioritate 
 

OBIECTIVE 
■ Creşterea volumului de vânzări 
■ Creşterea conştientizării României şi a atracţiilor 

sale de către agenţii de turism 
PUBLIC ŢINTĂ 

 

■ Agenţii de turism 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Această acţiune constă în recompensarea agenţiilor de turism pentru atingerea nivelurilor de 
vânzări stabilite. Această recompensă nu trebuie să fie neapărat financiară; ea poate consta în 
participarea la excursii de familiarizare sau programe de pregătire, weekenduri gratuite 
petrecute în România, cină pentru două persoane în oraş, merchandising, etc. Cu cât agentul 
de turism vinde mai mult, cu atât va fi mai valoros premiul pe care îl va primi: un sistem de 
punctaj va stabili premiile la care are acces agentul. 
Agenţii de turism pot primi premii speciale dacă primesc vizita unui Cumpărător Misterios 
(Mistery Shopper) şi menţionează România ca prima alternativă de vacanţă. 
Această activitate poate fi desfăşurată în colaborare cu turoperatorii sau poate fi limitată la 
reţele specifice de retail (agenţii de turism din cadrul unui anumit lanţ). 
Jucătorii de pe piaţa română vor avea un rol cheie în ceea ce priveşte premiile, contribuind cu 
cazare gratuită, bilete de avion gratuite, etc 
În mod ideal, pentru a spori eficienţa acţiunii, aceasta ar trebui concentrată în decursul unei 
perioade maxime de 2 ani: cu cât mai mare este presiunea, cu atât mai mare este eficienţa, 
chiar dacă nu este de durată.  

 
BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE  
În vederea bunei implementări a acestei 
tactici de vânzări, sunt necesare 
următoarele etape: 
■ Prezentarea acestei iniţiative 

jucătorilor de pe piaţa română pentru a 
obţine colaborarea lor (repetitivă sau 
unică) 

■ Elaborarea unui plan de 
stimulente cu diferite categorii de 
recompense depinzând de volumul de 
vânzări (stimulente financiare, participare 
la excursii de familiarizare, includerea în 
programe de pregătire specifice, 
weekenduri gratuite petrecute în România, 
merchandising exclusiv, discounturi, etc) 

■ Stabilirea unui sistem de punctaj 
legat de volumul de vânzări ce va 
determina recompensa corespunzătoare 

■ Trebuie creat software specific pentru 
a realiza un control fiabil al vânzărilor 
agenţiilor de turism.  

■ Delimitarea domeniului de aplicare al 
tacticii: doar pentru reţele specializate de 
agenţii de turism, agenţii de turism cu locaţii 
multiple, doar un anumit lanţ TO 

■ Difuzarea iniţiativei prin intermediul 
Unităţilor de Marketing Local (LMUs), care ar 
trebui să elaboreze un eveniment de 
prezentare pentru a permite agenţiilor de 
turism să cunoască existenţa şi modul de 
funcţionare al acestui sistem de recompense. 
LMU vor avea de asemenea sarcina de a 
colecta cererile de participare la acest 
program ale agenţiilor de turism 

■ Monitorizarea eficienţei prin 
intermediul acţiunilor de tipul “Cumpărătorul 
Misterios” 
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PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

În primul rând: primele cinci pieţe europene 
în ceea ce priveşte România (Germania, 
Regatul Unit, Franţa, Italia, Austria) 
Dacă acestea se dovedesc a fi de succes, 
continuarea implementării în eşalonul doi 
european şi la nivelul pieţelor îndepărtate 

■ Itinerare principale 
■ Atracţii principale 
■ “Vinde” România  

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT 
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Număr de agenţii participante 
■ Creşterea volumului vânzărilor în rândul 

agenţiilor participante 40% 30% 30% 30% 30% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 
■ Existenţa unor recompense atractive va stimula eficacitatea agenţiilor de turism care vând 

produse turistice româneşti. Aceste recompense legate în mod direct sau indirect de contul lor 
de profit si pierderi (de exemplu, bilete de avion gratuite / cazare la hotel gratuită oferită 
clienţilor) vor fi cele mai eficace 

■ Indicarea clară către agenţi a caracteristicilor de bază ale grupului ţintă căutat de România 
(turistul avizat, cu discernământ), căruia îi vor oferi destinaţii şi experienţe româneşti 

■ Lansarea unei campanii eficace care să genereze conştientizarea existenţei acestei iniţiative 
■ Monitorizarea eficienţei sale prin intermediul acţiunilor de tipul “Cumpărătorul Misterios” 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
■ Companiile îşi pot plasa produsele în mediul concurenţial şi dezvolta vânzările 
■ Destinaţiile şi companiile pot furniza preţurile pe destinaţii pentru excursia în România şi 

beneficia de un impact puternic la nivelul agenţilor câştigătoare  
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Oficiile Române de Turism din străinătate 
 Agenţii de turism din pieţele sursă  
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16
Tactica de 
vânzări Campanii prin email Prioritate 

 
OBIECTIVE 

■ Îmbunătăţirea poziţiei furnizorilor de pe pieţele nişă 
■ Îmbunătăţirea vânzărilor 
■ Stabilirea de relaţii B2C şi B2B  

PUBLIC ŢINTĂ 

 

■ Clienţi (vizitatori +  intermediari) din baza de date 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Această acţiune constă în transmiterea prin e-mail a ofertelor şi informaţiilor cu privire la oferte 
turistice segmentate exclusive potenţialilor clienţi incluşi în baza de date a clienţilor României. 
Corespondenţa va fi expediată lunar, acordându-se atenţie specială lunilor ce precedă vârfurile 
de sezon.  
Baza de date a clienţilor ar trebui să fie compusă din vizitatori anteriori şi persoane care au 
solicitat informaţii cu privire la călătorii spre destinaţiile din România şi din intermediari care au 
vândut anterior produse româneşti ca parte a portofoliilor lor sau care au fost prezenţi la oricare 
dintre evenimentele propuse de acest Plan de marketing (“Vinde”, “Cumpără”,  etc.). În special, 
în baza de date, informaţiile trebuie să se axeze pe : 
■ Persoane care contactează programul “Îngerul tău păzitor” sau care vizitează pagina de web a 

acestuia 
■ Persoane care solicită mai multe informaţii despre destinaţie la oficiile de turism române sau 

prin intermediul site-ului web 
■ Clienţi anteriori recenţi ale căror date de contact pot fi obţinute la punctele de ieşire din 

aeroport prin intermediul unor scurte interviuri/chestionare 
■ Intermediari care au contractat anterior servicii româneşti în vederea repetării vânzării 

 
Corespondenţa principală va conţine o scrisoare de prezentare ce va invita destinatarii să 
cumpere un pachet de vacanţă în destinaţii din România direct de la furnizorul pachetului sau 
prin intermediul paginii web turistice a României sau al “Îngerului păzitor”. Scrisoarea va 
comunica de asemenea frumuseţea şi marea varietate a experienţelor ce pot fi gustate în 
destinaţiile din România pe tot parcursul anului sau se va concentra pe un subiect specific 
(depinzând de publicul ţintă). De asemenea, se poate atrage atenţia asupra unor evenimente 
importante, o relansare a site-ului web sau alte ocazii similare, ce conduc doar indirect la 
vânzări viitoare. 

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
În vederea unei bune implementări a tacticii 
de “Marketing direct” sunt necesare câteva 
etape anterioare:  
■ Crearea unui profil personal al turiştilor 

potenţiali şi anteriori, cât mai complet 
posibil. Acest lucru va fi realizat prin 
crearea unui chestionar standard foarte 
scurt care va fi completat de fiecare dată 
când cineva abordează serviciul “Îngerii 
României”. De asemenea, chestionarele 
scurte distribuite în timpul de aşteptare la 
aeroport ar putea fi de folos. Sunt în 
special importante preferinţele legate de 

■ Căutarea de sponsori în sectorul turistic 
comercial şi în rândul operatorilor locali, care 
să fie incluşi în lista de oferte ce va fi 
expediată clienţilor potenţiali.  

■ O dată ce profilurile turiştilor sunt finalizate, 
pot fi alese oferte speciale pentru a fi 
expediate turiştilor potenţiali şi celor anteriori.  

■ Este important să fie transmise doar oferte 
segmentate, potrivit profilului turiştilor.  

■ Anual, ar trebui trimise chestionare de 
evaluare a satisfacţiei turiştilor din baza de 
date.  
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produse şi experienţe. 
 

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI CONEXE 

Toate pieţele sursă 
■ Portal de turism de ultimă generaţie 
■ Îngerii păzitori 
■ Baza de date a clienţilor 
■ “Cumpără” şi “Vinde” România 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

BUGET ANUAL ALOCAT 
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul de rezervări aferente  
■ Volumul şi calitatea informaţiilor despre 

clienţi conţinuţi în baza de date 40% 30% 30% 30% 30% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 
■ Realizarea unei campanii intense de comunicare pentru a promova iniţiativa în sectorul privat 

românesc 
■ Creşterea rapidă a volumului şi a posibilităţii de utilizare a bazei de date 
■ Facilitatea schimburilor reciproce de informaţii despre clienţi obţinute prin intermediul unor 

tactici diferite utilizate (în mod ideal, ar trebui creată o singură bază de date care să fie 
comună tuturor tacticilor) 

■ Companiile din România trebuie să poată crea oferte segmentate şi aproape “personalizate” 
şi să le publice  

■ Limitarea numărului de scrisori primite de o persoană la maxim una pe lună 
CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Parteneriatele oferă oportunităţi excelente în vederea acestei tactici: sectorul public permite 
accesul la clienţi segmentaţi (proveniţi din baza de date) iar companiile îşi pot segmenta oferta 
în schimbul sponsorizării întregului proces (sponsorizare directă, calitatea de membru, procent 
lunar, plată per click, etc.) 

 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
■ Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
■ Companii şi asociaţii din România 
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17
Tactica de 
vânzări Târguri specializate 

Prioritate 
 

OBIECTIVE 
■ Promovarea ofertei României către intermediari sau 

consumatori finali  
PUBLIC ŢINTĂ 

 

■ MDRT 
■ Organisme locale şi regionale din turism 
■ Companii din turism 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Destinaţiile continuă să investească sume mari din bugetele lor limitate de marketing pentru a 
lua parte în special la târguri importante de turism, cu caracter general, urmând principii 
greşite şi învechite precum influenţarea vizitatorilor sau încheierea de acorduri cu intermediarii 
care se presupune că sunt prezenţi la aceste târguri. De fapt, aceste evenimente ţin din ce în 
ce mai mult de divertisment si sunt mai puţin orientate spre afaceri. 
Deşi unele produse turistice ar putea fi promovate în cadrul unui târg de turism cu caracter 
general, târgurile specializate reprezintă cea mai bună opţiune pentru a  promova oferta 
României faţă de intermediarii şi turiştii care sunt deja interesaţi în mod special de aceste 
produse. 
Participarea la un târg specializat este o activitate ce consumă timp şi resurse şi care trebuie 
pregătită în prealabil pentru a putea profita la maxim. România are nevoie să pună în practică 
un sistem profesionist de selectare şi participare la târguri : întâlniri programate cu jucătorii 
cheie din industrie, design fizic al standului care să încurajeze întâlnirile de afaceri 
profesioniste în acel loc şi aşa mai departe. De asemenea, evaluarea ulterior evenimentului 
este extrem de importantă pentru a identifica târgurile care se bucură de cel mai mare succes 
şi a concentra eforturile asupra acestora. 
BAZELE DE IMPLEMENTARE A PROCESULUI  
1. Identificarea târgurilor specializate unde 

prezenţa României va fi eficace din 
punct de vedere al promovării faţă de 
ţintele specifice (intermediari specializaţi 
sau turişti cu discernământ) 

2. Planificarea primului an şi revizuirea 
planificării în funcţie de eficacitatea 
acestor acţiuni atunci când este 
planificat al doilea an 

3. Alocarea unui spaţiu cât mai mic posibil, 
asigurând în acelaşi timp o poziţie onorabilă 
în cadrul târgului 

4. Programarea întâlnirilor cu intermediarii 
specializaţi  

5. Monitorizarea acordurilor rezultate încheiate 
între agenţii din România şi intermediari  

PIEŢE SURSĂ UNDE ESTE 
APLICABILĂ ACŢIUNI AFERENTE 

Doar primele cinci pieţe sursă europene  
INDICATORI DE SUCCES DE 

MONITORIZAT 
BUGET ANUAL ALOCAT 

(% AN) 
2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul de întâlniri programate 

■ Numărul de acorduri încheiate 20% 40% 40% 40% 40% 

IMPLEMENTARE ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
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Execuţie           
FACTORI DE SUCCES CHEIE 
■ Identificarea târgurilor specializate unde sunt prezenţi intermediari relevanţi, capabili să 

atragă fluxuri de turişti în România  
■ Programarea întâlnirilor din cadrul târgului, pentru a evita ca personalul să se plimbe de ici 

colo încercând să obţină o întâlnire improvizată 
 

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTEI ACŢIUNI 
Companiile din România ar trebui să fie interesate de prezenţa la aceste târguri specializate. 
În acest scop, ele ar trebui să fie dispuse să îşi finanţeze parţial participarea.  
 Prezenţa puternică a României în cadrul segmentelor selectate 
 Legături bune cu turoperatori specializaţi, furnizori de servicii, asociaţii, etc. 

PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Companii din România 
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2.2.3. Brieful de comunicare şi tacticile 
 
Brieful de comunicare creativ 
 
Brief-ul de comunicare complet se găseşte într-un document separat iar in 
capitolul ce urmează facem o trecere în revistă a ideilor principale relevante 
pentru brieful creativ si cel de comunicare. Ministerul poate utiliza brief-ul 
anexat la sfârşitul documentului pentru iniţierea licitaţiei în vederea alegerii unei 
agenţii internaţionale care să gestioneze campania internaţională de publicitate 
a turismului românesc. 
 
Situaţia actuală 
 
Cercetarea de piaţă aprofundată arată că puterea brandului turistic al României este, 
la ora actuală, destul de redusă: România ca destinaţie turistică este practic 
necunoscută călătorilor internaţionali, sau este percepută ca fiind mai degrabă 
neatractivă sau nesigură (principalele obstacole în calea vizitării României). De 
asemenea, rata de satisfacţie a vizitatorilor lasă loc de mai bine. 
 
Cu toate acestea, aceeaşi cercetare de piaţă arată şi faptul că România este 
percepută a fi o destinaţie mai degrabă nealterată şi autentică, şi că există o 
importantă predispoziţie a turiştilor spre a o vizita: România îşi poate propune să 
acceseze o piaţă potenţială evaluată la 40 milioane de turişti, în cadrul celor 8 pieţe 
cercetate, şi anume Germania, Marea Britanie, Franţa, Austria, Italia, Rusia, Ungaria 
şi SUA. Aceasta înseamnă o cotă medie de călători potenţial interesaţi de România de 
23% (aşa-numitul grup potenţial de bază), in timp ce jumătate din populaţia 
potenţialilor călători ştim ca nu ar exclude România, ca o posibilă viitoare destinaţie de 
vacanţă (grupul potenţial mai larg). 
 
De asemenea, tot din cercetarea de piaţă aflăm că sectoarele turistice cele mai 
promiţătoare pentru dezvoltarea pe termen scurt a  României ca o destinaţie turistică 
sunt:). 
 
 

• Circuitele 
• Natura sălbatică şi parcuri 

naturale 
• Turismul rural 

• Activităţi şi aventură 
• Wellness şi sănătate 
• City break 

 
 
Descrierea campaniei 
 
Obiectivele campaniei 
 
Circumstanţele susmenţionate indică faptul că această campanie trebuie să 
urmărească două obiective: 
 
 Comunicarea elementelor care diferenţiază România ca destinaţie turistică 

(natura nealterată, autenticitatea şi unicitatea elementelor culturale) 
 Neutralizarea percepţiilor negative (lipsa atractivităţii, insecuritatea) 

 
Pentru a putea măsura gradul de atingere a acestor obiective, trebuie stabilite 
anumite elemente. Punctele forte ale României ca destinaţie turistică trebuie să fie 
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cunoscute de 75% din grupul-ţintă, în timp ce percepţiile negative trebuie să scadă la 
12-15% din populaţia – ţintă (de la 25%, în prezent). 
 
Poziţionarea brandului 
 
Pentru a atinge obiectivele, trebuie definite câteva aspecte strategice: 
 
a. Grup-ţintă 
 
Grupul-ţintă este reprezentat din aşa numiţii turişti cu discernământ, informaţi şi 
inteligenţi, care pun mare preţ pe experienţele turistice satisfăcătoare şi cheltuiesc 
multă energie cu informarea, înainte de a lua o decizie de  călătorie. Principalul lor 
interes în legătură cu România ar fi de a descoperi o destinaţie neexplorată încă in 
Europa (acest grup-ţintă este descris în detaliu într-un capitol anterior). 
 
b. Cadrul de referinţă 
 
România este o destinaţie pentru cei împătimiţi de călătoriile în zone neexplorate, cu 
natură sălbatică şi cultură autentică, care se deplasează dintr-un loc în altul în 
căutarea de experienţe de călătorie recompensatoare. 
 
c. Diferenţiatori de bază 
 
Există trei diferenţiatori de bază, care conferă unicitate României ca destinaţie 
turistică: natura nealterată şi aproape virgină, viaţa rurală autentică şi un mediu 
cultural unic în lume.  
 
Diferenţiatorul de bază numărul 1 – natura nealterată 
 
 Natura şi parcurile naturale bine protejate 
 Peisajele sălbatice minunate 
 Zone cu floră şi/sau faună rară 
 Ecosisteme sănătoase 
 Infrastructuri turistice încă nu excesiv de dezvoltate 
 etc. 

 
În România, zonele cele mai spectaculoase se găsesc în şi în jurul munţilor Carpaţi, 
în zonele de deal intra-carpatice şi în Delta Dunării. 
 
Diferenţiatorul de bază numărul 2 – viaţa rurală autentică 
 
 Tradiţii străvechi încă vii 
 Viaţa rurală simplă şi sănătoasă 
 Alimentele locale organice 
 Arhitectura locală tipică  
 Sărbători populare locale 
 etc. 

 
Aceste elemente se găsesc, practic, în majoritatea zonelor rurale ale ţării. Unele zone 
ies însă în evidenţă, ca, de exemplu, Maramureş sau Bucovina, Transilvania. Aceste 
elemente se regăsesc mai ales în sate şi în micile oraşe din aceste regiuni şi sunt 
promovate, în principal, de mici întreprinzători locali, de regulă, afaceri de familie, 
constând din hoteluri/pensiuni, restaurante sau turoperatori locali. 
 
Diferenţiatorul de bază numărul 3 – Cultura unică în lume 
 Site-uri declarate Patrimoniu Universal UNESCO 
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 Moştenirea istorică latină şi bizantină 
 Castele/cetăţi, mănăstiri şi biserici 
 Locuri de patrimoniu cultural cu origine germanică 
 Centrele vechi bine păstrate ale oraşelor  
 etc. 

 
Există, de asemenea, centre  culturale speciale, absolut extraordinare, care reflectă o  
moştenirea culturală unică, cum ar fi mănăstirile pictate, cetăţile dacice şi bisericile de 
lemn, dar şi câteva oraşe vechi, cum ar fi Sibiul si Sighisoara care intră în această 
categorie. 
 
 
d. Argumente 
 
 Tradiţiile conservate ale uneia dintre cele mai rurale societăţi din Europa 
 Un amestec unic de cultură latină, cultură bizantină şi tradiţii 
 Numeroase locuri declarate patrimoniu UNESCO 
 Un procent mare de spaţii ecologice protejate, inclusiv cea mai mare deltă din 

Europa 
 
 
Promisiuni şi avantaje 
 
a. Promisiunea pe care România trebuie să o facă şi să  onoreze faţă de turişti 
 
România, ca destinaţie turistică, oferă un grad mare de satisfacţie călătorilor ei şi 
atrage recunoaşterea din partea prietenilor acestora, pentru experienţele cu adevărat 
speciale şi pentru posibilitatea de a vizita zone încă neexplorate, într-un cadru natural 
intact şi un mediu cultural şi tradiţional autentic aflat în inima Europei. 
 
b. Comunicarea următoarelor avantaje ale unei circuite în România 
 
Avantaje raţionale 
 Descoperire 
 Bucuria de a trăi simplu şi sănătos 
 Peisajul şi natura sălbatică 
 Evadare şi relaxare 
 Asistarea şi participarea la o viaţă culturală autentică 

 
Avantaje emoţionale 
 Trăirea unor experienţe pozitive 
 Conectarea la natură 
 Sănătate şi relaxare 
 Contactul cu localnicii 
 Recunoaşterea meritului de a fi vizitat România 
 Experienţa de a fi trăit o aventură şi de a te simţi ca un adevărat explorator 
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Firul călăuzitor al campaniei 
 
Campania trebuie să convingă... 
 
…TURIŞTII CU DISCERNĂMÂNT DE PE PIEŢELE SURSĂ… 
 
Aşa cum am arătat, călătorii cu discernământ turistic sunt un tip special de turişti, care  
utilizează media şi au aşteptări speciale de la destinaţia unde călătoresc. Prezentăm 
mai jos câteva caracteristici de bază, care definesc această categorie de turişti, din 
perspectivă demografică şi psihologică, precum şi din perspectiva comportamentului 
lor turistic tipic. 
 
Profil: 

 Vârste: 25-34 şi 50-64 (familii ale căror 
copii au plecat deja de acasă) 

 Studii superioare 
 Venituri medii spre mari 
 Potenţial de cheltuieli mare 
 Călători frecvenţi 
 Locuitori ai unor mari/medii oraşe 

Călătoresc mai ales: 
 pentru a trăi experienţe şi emoţii noi 
 pentru a-şi satisface un anume interes 
 pentru a se implica şi interacţiona 
 în medii plăcute 
 cu grad mare de siguranţă 
 în grupuri mici sau în cuplu 

 

Ce apreciază şi cum trăiesc: 
 duc o viaţă sănătoasă şi activă 
 sunt deschişi la minte şi toleranţi 
 caută riscuri şi provocări 
 aleg destinaţii cu valori pe care le înţeleg şi le împărtăşesc 
 respectă mediul natural, social şi cultural 
 apreciază recunoaşterea din partea egalilor lor 
 utilizatori experimentaţi în utilizarea diverselor tehnologii 
 citesc mult, atât acasă, cât şi în călătorie 
 caută informaţii detaliate despre destinaţia unde călătoresc, pe 

Internet, în ghiduri turistice şi urmează recomandările 
 

 
Cu privire la pieţele sursă, eforturile publicitare trebuie să se concentreze pe 
următoarele ţări: Anglia, Germania, Italia, Franţa, Rusia, Austria şi Ungaria. În cazurile 
în care geo-marketingul trebuie să fie mai exact precizat (mai ales în presa scrisă), 
trebuie urmărite principalele oraşe din pieţele sursă menţionate. 
 
…CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ… 
 
România este capabilă să ofere experienţe variate şi speciale, într-un mediu nealterat 
şi sigur, spre satisfacţia profundă a turistului şi recunoaşterea din partea cunoscuţilor. 
 
România  ( ca ţară şi ca destinaţie turistică) păstrează anumite valori, mergând de la 
cele spirituale şi până la aprecierea avantajelor oferite de un stil de viaţă simplu şi 
sănătos. 
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…PRIN MODIFICAREA ANUMITOR ATITUDINI ŞI PERCEPŢII 
 
Precum cele menţionate mai sus: 
 

Comunicarea diferenţiatorilor: 
 Calitatea mediului natural încă sălbatic 
 Autenticitatea reală, prezentă în multe 

aspecte ale vieţii de zi cu zi 
 Moştenirea culturală latină şi bizantină 

Neutralizarea atitudinilor negative 
 “România este nesigură” 
 “Nu ai ce face şi ce vedea în România” 
 “Nu ştiu nimic despre România” 

 

 
 
Scopul final este acela de a întări brandul turistic dar indirect de ţară al României. 
Prezentăm mai jos cele mai importante elemente ale acestui brand. 
 
 
 

 
Strategia canalelor de comunicare 
 
Este extrem de important ca toate activităţile media să fie armonizate între ele, pentru 
a atinge o masă critică la nivelul întregii medii şi a realiza obiectivele de comunicare 
ce au legătura mare unele cu celelalte. Televiziunea este o modalitatea puternică dar 
costisitoare prin care România poate fi promovată ca destinaţie turistică. Însă, 
televiziunea nu este cea mai eficientă cale de a informa călătorii despre România sau 
de a le explica diversele activităţi la care pot participa şi experienţele pe care le pot 
trăi în această ţară. 
 
Odată stârnită curiozitatea consumatorului, este important să-i uşurezi acestuia 
accesul la informaţii despre România. Cea mai logică şi mai penetrantă cale de 
informare îl va determina pe consumatorul interesat, care a urmărit  reclama TV, spre 
websitul de promovare a turismului naţional. Este, prin urmare, important ca reclamele 
televizate să ofere acest indiciu / adresă şi ca websitul să fie pregătit să satisfacă 
dorinţele potenţialilor vizitatori.  
 
În acelaşi timp, publicitatea în presa scrisă, relaţiile cu publicul (PR) şi documentarele 
din revistele de specialitate destinate grupului-ţintă sunt necesare, pentru a spori 
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impactul activităţilor publicitare TV şi online şi pentru a întipări realmente România în 
conştiinţa grupului-ţintă. 

 
 

 
 

Planificare generală 
 
Anul 1 – 2011 
După finalizarea brief-ului creativ, trebuie lansată o licitaţie pentru angajarea unor 
servicii de concepere şi realizare a unei campanii originale şi de cumpărare de media 
de mare impact. Până la finalizarea conceptelor creative câştigătoare (tot ce ţine de 
TV, presa on şi off line), vor trece câteva luni. Perioada cea mai propice pentru 
publicitate în România este perioada primelor 6 luni ale anului, dat fiindcă produsele-
cheie sunt, în principal, produse pentru sezonul estival. 
 
Deoarece aceste prime 6 luni din anul unu nu pot fi acoperite integral, bugetul de 
comunicare include toată partea de creaţie si producţie a câştigătorului, şi în 
consecinţă puţine costuri de difuzare publicitate.   
 
Anul 2 – 2012 
Toate campaniile /materialele sunt complet realizate. Nu mai sunt cheltuieli de 
creaţie/producţie, drept pentru care primele 6 luni ale anului pot fi dedicate exclusiv 
publicităţii. Pentru a maximiza impactul comunicării în această perioadă, bugetul de 
comunicare se va majora. Acesta este anul-cheie pentru activităţile de comunicare.  
 
Anul 3 – 2013 
În acest ultim an, campania este deja cunoscută publicului. Nu se vor mai înregistra 
costuri de creaţie şi producţie. Ca atare, bugetul poate fi diminuat, din nou, deoarece 
România este deja mai bine cunoscută, astfel că este mai uşor să ridici gradul de 
conştientizare şi interes. 
 
 

 

 

 Creşterea conştientizării  

Îmbunătăţirea înţelegerii   

Îmbunătăţirea imaginii  

Explicarea atributelor şi 
beneficiilor 

 

Crearea preferinţei  

Stimularea vânzărilor  

Stimularea repetării  

Stimularea recomandării  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Informează 

Motivează 

Acţionează 

Media Obiective de comunicare 

TV 

Online 
+ 

Print 
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de van-
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Agenţia trebuie să propună cel puţin trei direcţii creative, pentru diverse canale media: 
 
 Televiziune: o reclamă de 10-20” axată pe un singur obiectiv: principala 

promisiune 
 

 Presa scrisă: 6 advertoriale (un text de 1000 de cuvinte, cu 2-4 imagini 
captivante şi cu harta României), axate pe fiecare din produsele menţionate mai 
devreme in acest document 

 
 Internet: Un website destinat campaniei, care să fie nu numai informativ şi 

distractiv, ci şi foarte interactiv, dând posibilitatea consumatorilor să ia contact cu 
România. În plus, trebuie create metode de publicitate online şi de interacţiune cu 
consumatorul. 
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Tactici-cheie de comunicare 
 
Există câteva tactici de comunicare esenţiale, care trebuie aplicate în toate cazurile. 
Prezentăm mai jos aceste tactici, în detaliu, pentru a garanta implementarea lor 
profesionistă. 
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Tactici de 
comunicare Marketing online 

Prioritate 
 

OBIECTIVE 
■ Creşterea numărului de vizitatori ai portalului web 
■ Creşterea cunoştinţelor despre oferta turistică a 

României 
ŢINTĂ 

 
■ Consumatori 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Creşterea vizibilităţii online şi a traficului web printr-o combinaţie de motoare de căutare 
optimizate, bannere video/interactive, mesaje promoţionale, campanii bazate pe cuvinte-cheie 
şi alte instrumente similare. 
Bannerele interactive se vor plasa  în cele mai utilizate motoare de căutare; linkuri active pe 
websituri ale intermediarilor, mesaje promoţionale etc. sunt din ce în ce mai importante, 
deoarece turiştii sunt utilizatori constanţi ai Internetului. 
Această acţiune va duce la creşterea nivelului de conştientizare, va atrage consumatorii ţintă 
spre portalul web al Turismului Românesc şi va alimenta  baza de date de  clienţi. 

Unele din acţiunile asociate cu această tactică sunt: 
■ Cercetarea comportamentului online: înţelegerea profundă a clienţilor, pieţei şi a 

oportunităţilor. Aceste analize conduc la crearea de programe de marketing reuşite şi includ 
analize cum ar fi profilul lingvistic (a înţelege ce limbaj folosesc efectiv clienţii), monitorizarea 
concurenţei (investigarea unui set de competitori şi aflarea modului în care aceştia încearcă 
să acapareze cotă de piaţă în cadrul peisajului de căutare), cartare experienţială (pentru a 
ilustra procesul de luare a deciziei de cumpărare, identificarea barierelor şi atragerea 
oportunităţilor),  sondaje electronice etc. 

■ Analiza poziţiei competitive: analizarea modului în care portofoliul de cuvinte cheie al 
României se comportă în peisajul de căutare natural, şi cum anume evoluează concurenţa  

■ Optimizarea pt. motoarele de căutare (SEO): analiza paginilor individuale şi a formatelor, 
cercetarea avansată a cuvintelor cheie, elaborarea listelor de cuvinte cheie, pentru creşterea 
şi diversificarea acoperirii, strategii de linking destinate creşterii popularităţii, crearea de 
coduri de site optimizate şi prietenoase etc. 

■ Marketingul pe motoarele de căutare (SEM): include plata pe clic (cumpărare de cuvinte 
cheie care duc la afişarea de reclame în poziţii privilegiate  faţă de listingurile de căutare 
normale, pentru a facilita contactul cu clienţii care caută produse şi servicii, includeri plătite 
(anumite motoare de căutare permit includerea de pagini în cadrul rezultatelor naturale) 

■ Strategie web: proiectarea websitului turismului, ţinând cont de rezultatele cercetării, pentru 
creşterea vizibilităţii şi stimularea clickurilor din motoarele de căutare 

■ Publicitate online. Bannere interactive, „pop-ups“, „curtains“ etc. , plasate în pagini de web 
ce ţintesc clienţi cu profil similar şi pentru inter-linkuri cu websiturile intermediarilor. Campania 
de publicitate online trebuie desfăşurată într-o anumită perioadă a anului, cu precădere atunci 
când turiştii caută informaţii pentru a lua o decizie privind destinaţia lor de vacanţă (primul 
semestru al anului). 

■ Cele mai frecvent utilizate  instrumente de marketing online sunt: 
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(i) Bannere web 
(web banners): 
reclame 
incorporate într-
o pagină web. 
Aceste sunt 
menite să 
atragă traficul 
către un anume 
website, oferind 
linkuri către 
websitul 
autorului 
reclamei 

(ii) Clip publicitar 
(Video ad): 
similare bannerului, cu diferenţa că, în locul unei imagini statice sau animate, sunt 
difuzate clipuri video reale. Este tipul de publicitate cel mai frecvent întâlnit în 
televiziune, şi mulţi autori de publicitate obişnuiesc să folosească  aceleaşi clipuri atât 
pentru publicitatea televizată, cât şi pentru cea online. 

(iii) Interstiţiale (Interstitials): reclame care apar într-o fereastră browser separată, în timp 
ce aştepţi să se încarce o pagină web 
(pagină web “in between” - intermediară) 

(iv) Reclame pe hartă (Map ad): text sau imagini 
grafice anunţate de pe şi apărute în sau 
peste o locaţie pe o hartă electronică ca, de 
exemplu, pe Google Maps. 

(v) Publicitate mobilă (Mobile ad): un mesaj 
SMS text sau mesaj multimedia vizualizat pe 
telefonul mobil. 

(vi) Reclamă plutitoare (Floating ad): Un spot 
publicitar care se mişcă pe ecranul 
utilizatorului sau pluteşte deasupra conţinutului.  

(vii) Reclamă extensibilă (Expanding ad): O reclamă care îşi modifică dimensiunea şi care 
poate modifica conţinutul paginii web. 

(viii) Reclamă politicoasă (Polite ad): o metodă prin care o reclamă voluminoasă este 
descărcată în porţiuni mai mici, pentru a întrerupe cât mai puţin vizualizarea conţinutului 
curent de către utilizator 

(ix) Reclamă tapet (Wallpaper ad): Reclama care schimbă fundalul pagini pe care 
utilizatorul o vizualizează. 

(x) Pop-up  fereastră nouă, care apare în faţa celei deja deschise, şi care afişează un anunţ 
publicitar sau o întreagă pagină web 

(xi) Pop-under: similar cu Pop-Up, cu diferenţa că fereastra se încarcă sau se trimite în 
spatele ferestrei deja deschise, astfel că utilizatorul nu o vede decât când închide una 
sau mai multe ferestre active. 

■ Media de socializare (Social media). În ziua de astăzi, Organizaţiile Naţionale de Turism 
sunt foarte active pe mediile de socializare (vezi Visit Britain). Principiul călăuzitor este “să 
participi la conversaţie”. Aceasta este, evident, una din principalele sarcini rezervate echipelor 
online din cadrul companiilor. Câteva instrumente vor trebui monitorizate şi gestionate de o 
manieră profesionistă; între acestea, prioritare sunt Youtube, Facebook şi Twitter. Dar şi 
paginile generate de utilizator trebuie monitorizate (Trip advisor, Trivago etc.). Organizaţia 
naţională de turism din România trebuie  să devină un blogger activ, care propune în 
permanenţă noi alternative şi opţiuni.  
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BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
O echipă de online va gestiona toate 
acţiunile destinate creşterii traficului pe 
portalul oficial al MDRT şi pentru a colabora 
cu alte websituri româneşti, în scopul 
creşterii vizibilităţii şi a dimensiunii site-ului. 
1. Selectarea principalelor instrumente care 

urmează a fi implementate (SEO, SEM 
etc.) 

2. Negocierea cu principalii agenţi online 
(Google, Booking.com, linii aeriene, 
lanţuri hoteliere etc.), pentru a stabili 
tarifele, spaţiile şi timpii cei mai 
convenabili 

3. Asocierea presiunii comunicării online făcute 
la timp cu campaniile offline, pentru a 
maximiza presiunea şi a rentabiliza investiţia 

4. Monitorizarea impactului fiecărei acţiuni pe 
fiecare piaţă, pentru reglarea  următorului 
val. Posibilităţile de cuantificare a activităţilor 
online sunt nenumărate şi nu foarte 
costisitoare 

PIEŢE SURSĂ, UNDE ESTE CAZUL ACŢIUNI  CONEXE 

Toate pieţele sursă vizate în planul de 
marketing operaţional 

■ Portal web 
■ Sistem de rezervare online 

INDICATORII DE SUCCES CARE 
TREBUIE MONITORIZAŢI 

ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ  
(% ANUAL) 

2011 2012 2013 2014 2015 
■ Numărul de vizite suplimentare pe 

portalul web 30% 35% 35% 35% 35% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 
■ Adaptarea continuă la mişcările şi ultimele tendinţe ale pieţei, pentru a ajusta sau schimba 

instrumentele utilizate 
■ Maximizarea presiunii, prin desfăşurarea simultană a campaniilor de publicitate TV, de presă 
şi online pe pieţele ţintă 

■ Oferirea de conţinuturi online atractive, utile şi atotcuprinzătoare, pe care orice turist ar dori 
să le recomande altor turişti 

■ Culegerea datelor de contact ale vizitatorilor portalului web, pentru mărirea bazei de date 
CUM SĂ BENEFICIEZI DE ACEASTĂ ACŢIUNE 
Companiile din România îşi  promovează direct unele produse şi servicii pe unul din canalele 
predilecte ale consumatorilor ţintă: canalul online. Recurgând în special la acţiuni în 
cofinanţare, companiile şi organizaţiile pot exploata la maximum oportunităţile online. Aceste 
cooperări trebuie intens promovate de MDRT. 

PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Autorităţile de turism regionale 
 Companii române 
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Tactici de 
comunicare Relaţii publice (PR) Prioritate 

 
OBIECTIV 

■  Promovarea imaginii ţării, ca destinaţie turistică, atât 
pentru industria turismului, cât şi pentru turişti 

ŢINTE 
■ Turoperatori 
■ Grupuri de agenţii de voiaj 
■ Furnizori de pachete turistice speciale 
■ Prescriptori: asociaţii, cluburi etc. 
■ Consumatorii finali (turişti) 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Pentru a crea şi întreţine imaginea ţării ca destinaţie turistică, trebuie angajată o agenţie 
internaţională de top, capabilă să gestioneze întreaga acţiune în plan local şi, în acelaşi timp, să 
implementeze o strategie globală de la ţară la ţară. Aceste agenţii sunt capabile să furnizeze 
agenţii cei mai potriviţi pentru fiecare tip de eveniment, întrunire sau seminar pe care îl 
organizează. MDRT nu va trebui decât să stabilească tipul evenimentului, cui se adresează şi 
când trebuie să aibă loc, iar agenţia va face din eveniment o reuşită.  
De obicei, relaţiile cu publicul presupun contractul cu presa, gestionarea crizelor, comunicarea 
cu angajaţii sau gestionarea mediilor de socializare. Toate aceste aspecte trebuie asigurate de 
agenţia angajată. 
Câteva din agenţiile cu acoperire internaţională sunt: 
■ Burston- Marsteller 
■ Edelman 
■ Waggener Edstrom 
■ APCO Worldwide 
■ Etc.  
 
IMPLEMENTAREA PROCESULUI 
1. Cerere de oferte internaţionale, adresată 

agenţiilor PR cu prezenţă pe toate 
piesele sursă selectate 

2. Desemnarea unui coordonator PR în 
cadrul MDRT 

3. Definirea mesajelor de comunicat 
4. Alegerea, eventual împreună cu agenţia 

selectată,  a momentului care garantează 
eficienţa maximă a acţiunilor 

5. Repartizarea de materiale colaterale între 
unităţile locale ale agenţiei 

6. Monitorizarea impactului acţiunii pe fiecare 
piaţă-sursă în parte 

PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 
Toate pieţele de top selectate (Europene, 
Îndepărtate, Vecine) 

■ “Vinde” România 
■ Producţie de materiale  colaterale 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
(% ANUAL) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Numărul participanţilor la evenimente 
■ Numărul comentariilor favorabile din presă 

(neplătite)  20% 50% 30% 50% 30% 
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IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 
■ Alegerea agenţiei potrivite: o agenţie care asigură acţiuni coordonate (în baza unei strategii 

globale), dar care cunoaşte, totodată, caracteristicile locale distinctive 
■ Definirea unei strategii de PR solide, cu aplicabilitate globală şi adaptabilitate locală 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
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Tactici de 
comunicare 

Campanie publicitară 
TV 

Prioritate 
 

OBIECTIVE 
■ Promovarea României ca destinaţie turistică 
■ Motivarea oamenilor de a accesa website-ul de turism 

naţional şi să caute mai multe informaţii 

ŢINTE 

 

■ Intermediari 
■ Consumatori finali 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Spotul trebuie să fie extrem de atrăgător şi captivant, invitând telespectatorii să afle mai mult şi 
îndrumându-i clar către portalul web pentru mai multe detalii. 
Este suficient un singur spot, difuzat pe canale internaţionale care să-şi propună doar să 
conştientizeze masiv publicul şi să atragă vizitatori spre website, unde destinaţia prezentată va fi 
apoi descrisă mai amănunţit celor interesaţi. 
Spotul trebuie difuzat şi pe canale TV specializate sau, chiar mai bine, în cadrul unor programe 
specializate transmise de canalele respective. Acest lucru presupune o analiză  şi o planificare 
inteligentă şi aprofundată a media, pentru a surprinde momentele cele mai propice difuzării 
spotului, astfel ca Punctajul brut de audienţă (Gross Rating Points) şi Punctajul brut de audienţa 
targhetată (Gross Rating Targeted points) să crească cu fiecare difuzare. 
Pentru a atinge rata optimă de recuperare a investiţiei, companiile de media  trebuie angajate să 
planifice şi să armonizeze perfect mixul de media şi să garanteze rata maximă de recuperare a 
investiţiei.  Marile companii de planificare a mediei au programe computerizate, capabile să 
optimizeze mixul de media, un proces foarte complex şi foarte diferit de la ţară la ţară, şi care are 
mecanisme foarte sofisticate de calcul al preţului. 
În general, pentru a eficientiza investiţiile, fiecare anunţ publicitar trebuie transmis intensiv, pe 
perioade scurte de timp, şi să fie însoţit de activităţi conexe on sau offline. 
Ca un proiect special, şi pentru a debuta cu notorietate mare pe termen scurt, ar fi pozitiv să se 
realizeze activităţi promoţionale şi publicitare utilizând personalităţi bine cunoscute la nivel 
naţional şi internaţional din diferite sectoare de activitate (artistic, cultural, sport, ştiinţă etc) ca 
vectori de promovare ai brandului turistic al României care ar putea garanta personal acest turism 
din punct de vedere al siguranţei, culturii, produselor etc. dar ţinând cont în acelaşi timp şi de 
publicul ţintă – călătorul cu discernământ. 
BAZELE  PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
Măsuri recomandate pentru anunţul publicitar 
de 10-20 secunde: 
1. Definirea  brief-ului creativ pentru crearea 

conceptului campaniei 
2. Cerere internaţională de oferte, cu 

participarea agenţiilor de publicitate, care 
să vină cu idei despre cum anume să fie 
livrat, înainte de toate, acel UNIC  mesaj 
important 

3. realizarea a două sau trei versiuni beta ale 
spotului, din care se va alege unul singur 

4. Identificarea celor mai potrivite canale şi 
programe de pe canalele respective, menite 
să maximizeze impactul spotului, prin 
intermediul agenţiei  

5. Agenţia negociază cu canalele de televiziune 
pentru anumite spaţii publicitare 

6. Monitorizarea impactului acţiunii pe fiecare 
piaţă sursă în parte  
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PIEŢE SURSĂ, DACĂ ESTE CAZUL ACŢIUNI CONEXE 

Germania, Austria, Anglia, Franţa, Italia 
■ Portal web 
■ Sistem de rezervare online 

INDICATORI DE SUCCES DE MONITORIZAT ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ  
(% ANUAL) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Număr de vizitatori ai portalului, după 
campania TV 

■ Număr de rezervări online făcute prin 
intermediul portalului, după campania TV 

15% 50% 35% - - 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 
■ O poziţionare şi definire clară a grupului ţintă 
■ Angajarea unei agenţii de publicitate de prim rang, care vine cu idei novatoare şi penetrante, 

capabilă să maximizeze gradul de conştientizare a publicului 
■ Concentrarea eforturilor pe pieţele geografice vizate 
■ Selectarea unei agenţii de cumpărare spaţiu media, de prim rang, care să identifice mixul de 

canale şi programe potrivit pentru grupul ţintă 
■ Monitorizarea impactului 
CUM SĂ BENEFICIEZI DE ACEASTĂ ACŢIUNE 

 Doar beneficii indirecte pentru companiile de turism şi destinaţiile turistice, deoarece niciuna 
dintre acestea nu vor fi expres promovate prin spotul publicitar TV. Acestea vor “intra în joc” 
doar în etapa de după publicitatea TV, online sau offline 

PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
 Ministerul  Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Agenţie creativă 
 Agenţie media 
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Tactici de 
comunicare 

Publicitate în presa 
scrisă 

Prioritate 
 

OBIECTIV 

■ Seducerea grupului ţintă şi informarea acestuia cu 
privire la România 

ŢINTĂ 

 
■ Consumatori 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Forma recomandată de publicitate tipărită este introducerea unor advertoriale extraordinar de 
explicite în presa de specialitate scrisă. 
Un advertorial este o reclamă scrisă în forma unui articol obiectiv, de obicei, proiectat să arate 
ca o ştire legitimă şi de sine stătătoare, care face parte din publicaţia în ansamblu.
Sunt recomandabile advertoriale scurte: 1-2 pagini redacţionale - doar în presa de specialitate, 
conţinând texte  de 1200-1500 de cuvinte,  imagini ilustrative  sau chiar hărţi, care explică şi 
oferă informaţii de călătorie şi informaţii logistice de bază destinate grupului ţintă dornic de 
informaţii. Advertorialele trebuie să trimită întotdeauna la portalul web, pentru mai multe 
informaţii, logistică si descrieri complete ale destinaţiilor turistice sau pentru informaţii despre 
orice alt subiect. Câteva exemple sunt: 

Trasee turistice în Irlanda Turismul în New Hampshire 

  
Turism în North Carolina  Staţiuni turistice în Manila 
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BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
Procesul de definitivare a acestor materiale 
de comunicare tipărite se bazează pe: 
1. Identificarea tipului  de presă în care să 

fie publicat anunţul. Publicaţia nu poate fi 
una de tip general, ci una specializată 
(sport, aventură , stil de viaţă etc.). 

2. Pregătirea unei cereri de oferte 
internaţionale, pentru conceptul creativ. 
Ţineţi cont întotdeauna că obiectivul final 
al acestui instrument este să furnizeze 
informaţii despre România, limitând, de 
aceea, dimensiunea şi prezenţa 
elementelor de seducţie 

3. Definirea mesajelor de transmis  
4. Selectarea, tot prin cerere de oferte, a unei 

agenţii media capabilă să ofere consultanţă 
de calitate despre presa scrisă de pe fiecare 
piaţă selectată 

5. Alegerea, împreună cu agenţia media, a 
momentelor celor mai potrivite, care să 
garanteze maximum posibil de eficienţă a 
acţiunilor 

6. Monitorizarea impactului acţiunii pe fiecare 
piaţă sursă în parte  

PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 

Pieţe europene de top (toate 11) şi pieţele de 
turism la mare distanţă “Long haul” (toate 3) 

■ 10 circuite turistice de TOP 
■ 20 atracţii turistice de TOP 
■ Bancă de imagini 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
(% AN) 

2011 2012 2013 S 2015 
■ Numărul estimat de citiri pe fiecare 

advertorial  20% 40% 40% 40% 40% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planifica
re 

          

Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 
■ Alegerea agenţiei media  potrivite, care ştie bine ce tip de media să folosească pe fiecare 

piaţă în parte 
■ Design-ul paginii şi textele aprobate spre publicare  trebuie să stârnească şi să informeze, 

deopotrivă, iar imaginile trebuie să fie descriptive şi, în acelaşi timp, să aibă un puternic 
impact vizual 

CUM SĂ BENEFICIEZI DE ACEASTĂ ACŢIUNE 
Companiile din România îşi promovează unele produse şi servicii pe canalele de presă scrisă 
preferate de grupul nostru ţintă. Cooperarea cu MDRT trebuie să se axeze pe proceduri şi 
opţiuni de cofinanţare 
 Educarea fiecărui grup ţintă pe produs 

PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, România 
 Companii din România 

 



 

169 

 

22

Tactici de 
comunicare 

Producţia de materiale 
colaterale 

Prioritate 
 

OBIECTIVE 

■ Realizarea unui set de materiale colaterale atractive, 
de promovare a României    

ŢINTE 

 

■ MDRT 
■ Direcţiile de turism locale şi regionale 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Materialele colaterale sunt concepute să servească drept suportul fizic, de diverse dimensiuni şi 
formate, al vizualului brandului.  
Eforturile se vor concentra pe realizarea următoarelor materiale: 

 Kit USB-Flash conţinând spotul TV, broşuri, bancă de imagini şi filme, muzică, texte 
preredactate pentru ziarişti, spre a fi utilizate în exemplarele lor, informaţii de contact etc. 

 Cinci ghiduri realizate editorii de ghiduri  de renume mondial. Pentru iniţiere (de agreat cu 
editorii) este să se cumpere primele 40,000 – 50,000  de exemplare, astfel ca editorul să 
rămână în marja de siguranţă cu această publicare 

 Broşuri emoţionale  editate ca suport pentru campania TV. Aceste  borşuri trebuie să fie 
extrem de emoţionale, seducătoare şi originale ca dimensiune şi aspect, dar să conţină foarte 
puţine cuvinte şi să facă trimitere, în toate cazurile, la portalul web naţional, pentru informaţii 
suplimentare 

 Planificator vacanţe/călătorie. Este vorba de o broşură de 40 – 60 de pagini, cu numeroase 
linkuri şi informaţii despre ţară, în general, despre produsele turistice disponibile, opţiunile 
turistice din fiecare regiune a României, şi câteva instrucţiuni de călătorie. Şi în acest caz, 
trimiterile, în permanenţă, spre portalul web sunt obligatorii. 

 Serii de postere numerotate, reînnoite anual, cu imagini absolut încântătoare din România 
 Hărţi 3D  ale României, încărcate pe portalul web şi gata de a fi descărcate pe cât mai multe 

platforme posibile (telefoane mobile, PC, tablete etc.)  
 Suveniruri şi materiale comerciale, realizate conform Manualului de Brand, care folosesc 

simbolurile identificate şi au o anumită valoare pentru utilizator. 
Ideal ar fi ca aceste materiale să fie fabricate în România sau, dacă 
nu, trebuie să fie  cât mai originale. Acest concept este valabil 
pentru suveniruri ca mănuşi, pălării, eşarfe, busole, port-USB, 
fulgarine, cutii cu seminţe de plante din Ro, sticluţe cu nisip din 
România sau cu apă din Dunăre, kituri de supravieţuire etc.  

 
 

Materialele promoţionale pot fi distribuite la evenimente ca “Vinde” sau 
“Cumpără” România, sau la târgurile specializate sau la alte puncte de contract cu turiştii sau cu 
intermediarii. 

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
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Fiecare tip de material publicitar colateral 
trebuie realizat de un producător specializat, 
dar procesul realizării lui  este aproximativ 
acelaşi în toate cazurile şi include 
următoarele etape: 
1. Lansarea unei cereri de oferte 

internaţionale, care să aibă ca obiectiv 
atragerea de idei creatoare pentru fiecare 
articol promoţional, sau o combinaţie de 
mai multe astfel de articole (broşură, 
planificator de vacanţe, kituri USB etc.). 
Aceleaşi companii vor trebui să 
stabilească şi conţinutul şi formatul 
materialelor respective 
Verificarea capacităţii ofertantului de a 
furniza producători de înaltă calificare şi 
cu idei originale, pentru ca materialele 
realizate să se facă remarcate 

Aceasta va presupune, probabil, oferirea 
unui buget cu 15% mai mare faţă de media 
bugetului alocat pe piaţă pentru acest tip de 
muncă 

2. Atribuirea de contracte pe termen scurt 
încheiate cu câştigătorul licitaţiei, evitând 
relaţiile contractuale pe termen lung cu acest 
gen de companii 

3. Monitorizarea atentă a calităţii produselor, 
înainte de a fi lansate pe piaţă, cu accent pe 
utilitatea şi relevanţa lor. 

PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 

Toate 
Buget alocat României 

■ 20 de atracţii de TOP 
■ 10 de circuite turistice de TOP 
■ Portal web 
■ “Cumpără” sau “Vinde” România 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
(% AN) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Acceptarea materialelor de către 
intermediari şi turişti 

■ Folosirea materialelor în presă 30% 35% 35% 35% 35% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 
■ Gradul de utilitate al materialelor oferite 
■ Calitatea procesului de confecţionare 
■ Caracterul unic şi autentic românesc al materialelor selectate 
■ Gradul de inventivitate 
■ Înţelegerea reacţiilor clienţilor 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Autorităţile de turism locale şi regionale 

 
Tacticile de comunicare pot fi grupate în următoarele patru categorii 

 Interne Externe 

Personale 
  Relaţii publice 

Impersonale 
 Marketing Online 
 Colaterale 

 Reclamă tipărită 
 Reclamă TV 
 Online marketing 
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2.3. Planurile operaţionale pe produse turistice 

2.3.1. Ghid de marketing operaţional pe produs 
Prezentăm mai jos o schemă a planului de marketing operaţional pe produs, pe care îl 
vom explica în detaliu în capitolul următor. 

Stabilirea României ca destinaţie turistica rurală

Dezvoltarea 
produsului pe baza 

experienţelor şi 
stilului de viaţă 

rural

Creşterea 
prezenţei pe 
Internet şi în 
portofoliile 

intermediarilor

Transmiterea  
imaginii  

destinaţiei - 
experienţe rurale 

autentice

1. Îmbunătăţirea 
organizării 
generale

2. Creşterea 
calităţii şi 
specializării 
serviciilor turistice

3. Dezvoltarea 
experienţelor 
rurale

1. Încurajarea 
rezervărilor 
directe online

2. Crearea unui 
sistem de suport al 
vânzărilor

3. Dezvoltarea 
unui program de 
recomandare a 
comerţului

1. Creşterea 
conştientizării la 
nivelul 
segmentelor

2. Îmbunătăţirea 
informării online

3. Concentrarea 
comunicării pe 
comerţul 
specializat

 
 
 

Tactics/actions and their impacts on sales

Pro.

Sal.

Com.

Mkt. Inf.

Labelling (4/5), Identifiying top 20 attractions (4/5), Romania angels (4/5), "We 
care" program (4/5), Top 10 touring circuits (3/5), Sign posting (4/5), Service 
Excellence (2/5), Romania welcomes you! (3/5), Romania tourism awards (n.a.)

Last generation web portal (5/5), National online reservation system (5/5), "Buy" 
Romania (2/5), "Sell" Romania (3/5), Pushing sales (2/5), Specialized fairs (4/5), 
Target mailings (3/5)

Online marketing (5/5), Public relations (4/5), TV advertising campaign (n.a.), 
Printed advertising (4/5), Collaterals production (3/5)

Customer database (5/5)

 
 

Tactici/acţiuni şi impactul asupra vânzărilor 

Produs 

Vânzări 

Comuni-
care 

Info. 
Mkt. 

Etichetare (4/5), Identificarea top 20 atracţii (4/5), „Îngerii păzitori” (4/5), 
„Ne pasă” (4/5), Top 10 circuite (3/5), Semnalizare (4/5), Excelenţă în 
servicii (2/5), România –Bun venit! (3/5), România – Gala premiilor 
turismului (n.a) 

Portal web de ultimă generaţie (5/5), Sistem naţional online de rezervări  
(5/5), „Cumpără” România (2/5), „Vinde” România (3/5), Stimularea 
vânzărilor (2/5), Târguri specializate (4/5), Emailing direct (3/5)  

Marketing online (5/5), Relatii publice  (4/5), Campanie TV (n.a), Publicitate 
tipărită (4/5), Producerea de materiale colaterale (3/5)  

Baza de date de clienţi (5/5) 
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Generarea de notorietate pentru România ca destinaţie pentru natură 
sălbatică şi parcuri naturale

Crearea de 
programe 

integrate pentru a 
îmbunătăţirea 
experienţei

Furnizarea de 
informaţii 

complete clienţilor 
interesaţi

Crearea sistemului 
de distribuţie şi 

vânzări

1. Crearea 
structurii 
produsului

2. Specializarea 
anumitor zone 
naturale

3. Îmbunătăţirea 
experienţei şi o 
influenţă mai mare 
a resurselor

1. Crearea unei 
baze de date a 
tuturor 
organizaţiilor 
implicate

2. Demararea 
cercetării de piaţă 
şi a informării

3. Dezvoltarea 
unui program de 
recomandari 
comerciale

1. Îmbunătăţirea 
prezenţei pe 
internet

2. Crearea 
sistemului de 
suport al 
vânzărilor

3. Concentrarea 
comunicării pe 
comerţul 
specializat

 
 

 

Tactics/actions and their impacts on sales

Pro.

Sal.

Com.

Mkt. Inf.

Labelling (4/5), Identifiying top 20 attractions (4/5), Romania angels (4/5), "We 
care" program (4/5), Top 10 touring circuits (3/5), Sign posting (4/5), Service 
Excellence (2/5), Romania welcomes you! (3/5), Romania tourism awards (n.a.)

Last generation web portal (5/5), National online reservation system (5/5), "Buy" 
Romania (2/5), "Sell" Romania (3/5), Pushing sales (2/5), Specialized fairs (4/5), 
Target mailings (3/5)

Online marketing (5/5), Public relations (4/5), TV advertising campaign (n.a.), 
Printed advertising (4/5), Collaterals production (3/5)

Customer database (5/5)

 
 

 
 

Tactici/acţiuni şi impactul asupra vânzărilor 

Produs 

Vânzări 

Comuni-
care 

Info. 
Mkt. 

Etichetare (4/5), Identificarea top 20 atracţii (5/5), „Îngerii păzitori” (3/5), 
„Ne pasă” (3/5), Top 10 circuite (4/5), Semnalizare (3/5), Excelenţă în 
servicii (2/5), România –Bun venit! (3/5), România – Gala premiilor 
turismului (n.a) 

Portal web de ultimă generaţie (5/5), Sistem naţional online de rezervări  
(4/5), „Cumpără” România (2/5), „Vinde” România (5/5), Stimularea 
vânzărilor (2/5), Târguri specializate (4/5), Emailing direct (3/5)  

Marketing online (5/5), Relatii publice  (4/5), Campanie TV (n.a), Publicitate 
tipărită (4/5), Producerea de materiale colaterale (3/5)  

Baza de date de clienţi (5/5) 
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Crearea interesului pentru un produs original românesc Sănătate si 
Wellness

Dezvoltarea 
produsului din 

punct de vedere al 
personalului, al 
proceselor, etc.

Creşterea 
prezenţei în 
portofoliul 

intermediarilor şi 
în vânzări

Concentrarea 
comunicării pe 

segmente de nişă 
ale cererii

1. Dezvoltarea 
ofertelor Balneo si 
Wellness

2. Definirea 
destinatiilor

3. Sprijinirea 
inovaţiei în 
domeniul 
tratamentelor şi 
produselor  
wellness 

1. Crearea de 
materiale care să 
susţină vânzările

2. Dezvoltarea 
unui program de 
stimulente pentru 
sistemul de 
vânzări

3. Crearea unui 
program de 
loialitate

1. Dezvoltarea 
unui program de 
recomandări

2. Definirea unui 
program de 
parteneriat

3. Dezvoltarea 
unei strategii 
media specializate

 
 

Tactics/actions and their impacts on sales

Pro.

Sal.

Com.

Mkt. Inf.

Labelling (4/5), Identifiying top 20 attractions (4/5), Romania angels (4/5), "We 
care" program (4/5), Top 10 touring circuits (3/5), Sign posting (4/5), Service 
Excellence (2/5), Romania welcomes you! (3/5), Romania tourism awards (n.a.)

Last generation web portal (5/5), National online reservation system (5/5), "Buy" 
Romania (2/5), "Sell" Romania (3/5), Pushing sales (2/5), Specialized fairs (4/5), 
Target mailings (3/5)

Online marketing (5/5), Public relations (4/5), TV advertising campaign (n.a.), 
Printed advertising (4/5), Collaterals production (3/5)

Customer database (5/5)

 
 

Tactici/acţiuni şi impactul asupra vânzărilor 

Produs 

Vânzări 

Comuni-
care 

Info. 
Mkt. 

Etichetare (4/5), Identificarea top 20 atracţii (3/5), „Îngerii păzitori” (2/5), 
„Ne pasă” (4/5), Top 10 circuite (1/5), Semnalizare (2/5), Excelenţă în 
servicii (5/5), România –Bun venit! (3/5), România – Gala premiilor 
turismului (n.a) 

Portal web de ultimă generaţie (5/5), Sistem naţional online de rezervări  
(4/5), „Cumpără” România (4/5), „Vinde” România (4/5), Stimularea 
vânzărilor (2/5), Târguri specializate (4/5), Emailing direct (4/5)  

Marketing online (5/5), Relatii publice  (4/5), Campanie TV (n.a), Publicitate 
tipărită (3/5), Producerea de materiale colaterale (1/5)  

Baza de date de clienţi (5/5) 
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Definirea României ca o destinaţie autentică şi incitantă pentru vacanţe 
active şi pline de aventură

Crearea de 
programe 

integrate pentru 
imbunatatirea 
experienţei

Creşterea 
prezenţei pe 
internet şi în 
portofoliile 

intermediarilor

Construirea 
notorietatii pe 

baza experientelor 
autentice in natura

1. Crearea unei 
structuri de 
calitate a 
produsului

2. Specializarea 
zonelor naturale 
selectate

3. Dezvoltarea 
experienţelor - 
activi şi aventură

1. Asigurarea 
prezenţei 
puternice pe 
internet

2. Asigurarea 
rezervării directe 
online 

3. Dezvoltarea 
unui program de 
recomandari 
comerciale

1. Construirea 
notorietatii pe 
pieţele ţintă

2. Dezvoltarea 
strategiei PR 

3. Concentrarea 
comunicării pe 
comerţul 
specializat

 
 
 

Tactics/actions and their impacts on sales

Pro.

Sal.

Com.

Mkt. Inf.

Labelling (4/5), Identifiying top 20 attractions (4/5), Romania angels (4/5), "We 
care" program (4/5), Top 10 touring circuits (3/5), Sign posting (4/5), Service 
Excellence (2/5), Romania welcomes you! (3/5), Romania tourism awards (n.a.)

Last generation web portal (5/5), National online reservation system (5/5), "Buy" 
Romania (2/5), "Sell" Romania (3/5), Pushing sales (2/5), Specialized fairs (4/5), 
Target mailings (3/5)

Online marketing (5/5), Public relations (4/5), TV advertising campaign (n.a.), 
Printed advertising (4/5), Collaterals production (3/5)

Customer database (5/5)

 
 

 

Tactici/acţiuni şi impactul asupra vânzărilor 

Produs 

Vânzări 

Comuni-
care 

Info. 
Mkt. 

Etichetare (3/5), Identificarea top 20 atracţii (4/5), „Îngerii păzitori” (3/5), 
„Ne pasă” (1/5), Top 10 circuite (3/5), Semnalizare (4/5), Excelenţă în 
servicii (2/5), România –Bun venit! (3/5), România – Gala premiilor 
turismului (n.a) 

Portal web de ultimă generaţie (4/5), Sistem naţional online de rezervări  
(3/5), „Cumpără” România (2/5), „Vinde” România (4/5), Stimularea 
vânzărilor (1/5), Târguri specializate (4/5), Emailing direct (3/5)  

Marketing online (4/5), Relatii publice  (4/5), Campanie TV (n.a), Publicitate 
tipărită (4/5), Producerea de materiale colaterale (3/5)  

Baza de date de clienţi (5/5) 
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Destinaţie europeană favorită a călătorilor independenţi iubitori de 
circuite

Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea 
sistemului de 
experienţe 

turistice pentru 
călătorul 

independent

Creşterea 
prezenţei pe 
internet şi în 
portofoliile 

intermediarilor

Creşterea 
notorietatii pe 

baza conservarii 
autenticităţii

1. Extinderea 
produsului şi a 
ofertei de 
experienţe

2. Îmbunătăţirea 
informării online

3. Creşterea 
calităţii şi 
specializării 
serviciilor turistice

1. Crearea unui 
program de suport 
al vânzărilor 
pentru comerţul 
specializat

2. Dezvoltarea 
unui program de 
stimulente pentru 
comerţ

3. Imbunatatirea 
canalului de 
rezervări directe

1. Desfăşurarea 
unei strategii de 
comunicare online 
bazată pe 
autenticitate

2. Dezvoltarea 
unei strategii PR 

3. Dezvoltarea 
unei strategii 
media specializate

 
 

Tactics/actions and their impacts on sales

Pro.

Sal.

Com.

Mkt. Inf.

Labelling (4/5), Identifiying top 20 attractions (4/5), Romania angels (4/5), "We 
care" program (4/5), Top 10 touring circuits (3/5), Sign posting (4/5), Service 
Excellence (2/5), Romania welcomes you! (3/5), Romania tourism awards (n.a.)

Last generation web portal (5/5), National online reservation system (5/5), "Buy" 
Romania (2/5), "Sell" Romania (3/5), Pushing sales (2/5), Specialized fairs (4/5), 
Target mailings (3/5)

Online marketing (5/5), Public relations (4/5), TV advertising campaign (n.a.), 
Printed advertising (4/5), Collaterals production (3/5)

Customer database (5/5)

 
 

Tactici/acţiuni şi impactul asupra vânzărilor 

Produs 

Vânzări 

Comuni-
care 

Info. 
Mkt. 

Etichetare (4/5), Identificarea top 20 atracţii (5/5), „Îngerii păzitori” (5/5), 
„Ne pasă” (3/5), Top 10 circuite (5/5), Semnalizare (5/5), Excelenţă în 
servicii (4/5), România –Bun venit! (3/5), România – Gala premiilor 
turismului (n.a) 

Portal web de ultimă generaţie (5/5), Sistem naţional online de rezervări  
(4/5), „Cumpără” România (4/5), „Vinde” România (3/5), Stimularea 
vânzărilor (3/5), Târguri specializate (n.a), Emailing direct (4/5)  

Marketing online (5/5), Relatii publice  (5/5), Campanie TV (n.a), Publicitate 
tipărită (5/5), Producerea de materiale colaterale (3/5)  

Baza de date de clienţi (5/5) 
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Destinaţii europene City break "de ne ratat"

Îmbogăţirea 
sistemului de 
experienţe 

turistice pentru 
oaspeţii City 

breaks 

Crearea şi 
comunicarea  unei 

imagini de 
destinaţie pentru 

experienţe 
autentice City 

breaks

Creşterea 
prezenţei pe 

internet şi crearea 
unui sistem de 
distribuţie şi 

vânzări

1. Extinderea şi 
îmbogăţirea 
produsului şi a 
experienţelor  
(tematizare, focus, 
etc.)

2. Definirea 
oraselor potrivite

3. Creşterea 
calităţii şi 
specializării 
ofertei turistice şi 
de servicii

1. Îmbunătăţirea 
notorietatii pe 
pieţele ţintă

2. Dezvoltarea 
unei strategii PR 
puternice

3. Dezvoltarea 
unei strategii 
media specializate

1. Asigurarea 
prezenţei 
puternice pe 
internet

2. Încurajarea 
rezervărilor 
directe online

3. Crearea unui 
sistem de suport al 
vânzărilor

 
 

Tactics/actions and their impacts on sales

Pro.

Sal.

Com.

Mkt. Inf.

Labelling (4/5), Identifiying top 20 attractions (4/5), Romania angels (4/5), "We 
care" program (4/5), Top 10 touring circuits (3/5), Sign posting (4/5), Service 
Excellence (2/5), Romania welcomes you! (3/5), Romania tourism awards (n.a.)

Last generation web portal (5/5), National online reservation system (5/5), "Buy" 
Romania (2/5), "Sell" Romania (3/5), Pushing sales (2/5), Specialized fairs (4/5), 
Target mailings (3/5)

Online marketing (5/5), Public relations (4/5), TV advertising campaign (n.a.), 
Printed advertising (4/5), Collaterals production (3/5)

Customer database (5/5)

 
 

 
 

Tactici/acţiuni şi impactul asupra vânzărilor 

Produs 

Vânzări 

Comuni-
care 

Info. 
Mkt. 

Etichetare (3/5), Identificarea top 20 atracţii (4/5), „Îngerii păzitori” (3/5), 
„Ne pasă” (4/5), Top 10 circuite (2/5), Semnalizare (3/5), Excelenţă în 
servicii (3/5), România –Bun venit! (3/5), România – Gala premiilor 
turismului (n.a) 

Portal web de ultimă generaţie (5/5), Sistem naţional online de rezervări  
(5/5), „Cumpără” România (3/5), „Vinde” România (2/5), Stimularea 
vânzărilor (4/5), Târguri specializate (n.a), Emailing direct (4/5)  

Marketing online (5/5), Relatii publice  (5/5), Campanie TV (n.a), Publicitate 
tipărită (4/5), Producerea de materiale colaterale (1/5)  

Baza de date de clienţi (5/5) 
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2.3.2. Tactici operaţionale şi buget pe produs 
În planul operaţional de marketing pe produse, în faza de implementare, fiecare 
produs a fost cuplat cu anumite tactici operaţionale. 
 
Trebuie evidenţiat că nu toate tacticile sunt implementate pe fiecare produs, şi ca 
aceasta este doar o privire de ansamblu (aproximare) asupra felului în care bugetul 
de marketing ar trebui cheltuit atunci când se iau în considerare produsele. Atenţia de 
bază în ce priveşte cheltuirea bugetului trebuie orientată către pieţele sursă. 
 
Din aceste tactici şi bugetele recomandate, o privire de ansamblu: 
 

Costul estimate pe tactică şi produs. în milioane € 

 TOTAL Turism Rural
Parcuri şi 

natură 
sălbatică 

Sănătate şi 
wellness 

Activ şi 
aventură Circuite City 

break 

Etichetare 1,60 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,30 

Top 20 atracţii turistice  0,15 0,025 0,065 0,01 0,025 0,025 0,065 

Îngerii păzitori 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 

Programul “Ne pasă”  1,80 0,35 0,25 0,35 0,25 0,35 0,25 
Identificarea principalelor 
circuite 0,50 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 0,05 

Semnalizare 1,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25 

Excelenţă în servicii 1,20 0,175 0,175 0,25 0,20 0,20 0,20 
România îţi urează Bun 
Venit! 0,60 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Portal ultimă generaţie 3,50 0,55 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65 
Sistem naţional online de 
rezervări 2,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 

“Cumpără” România 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

“Vinde” România 2,00 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Stimularea vânzărilor 0,90 0,075 0,075 0,075 0,075 0,30 0,30 

Târguri specializate 1,50 0,375 0,375 0,375 0,375 n.a. n.a. 

Corespondenţă ţintită 2,50 0,375 0,375 0,375 0,375 0,50 0,50 

Marketing online 10,00 1,68 1,68 1,68 1,6 1,68 1,68 

Relaţii publice 4,80 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 

Publicitate tipărită 8,50 1,30 1,80 1,00 1,30 1,30 1,80 

Materiale colaterale 0,50 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 

Bază de date clienţi 1,10 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,20 

TOTAL 46,095 7,425 7,865 7,135 7,170 7,995 8,505 
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2.4. Plan operaţional pe pieţe sursă 

2.4.1. Sistematizarea pieţei 
Există un număr mare de pieţe sursă relevante pentru turismul internaţional. Cu toate 
acestea, date fiind restricţiile bugetare ale MDRT, trebuie stabilite priorităţile. 
 
Pieţele sursă trebuie împărţite în următoarele trei mari categorii: 
 Primele 11 pieţe sursă europene. Din punctul de vedere al cheltuielilor lor de 

turism extern şi al ratei lor medii de creştere pe ultimii 5 ani (conform datelor 
disponibile), cele mai interesante pieţe pentru România sunt: Germania, Marea 
Britanie, Franţa, Italia, Rusia, Olanda, Spania, Belgia, Suedia, Austria şi Polonia. 

 
Cheltuielile şi rata de creştere a primelor 11 pieţe sursă europene  

 Cheltuieli 
(miliarde €) 

Creştere (medie 
compusă 2004-2008) 

Germania  91,0 1,8% 
Marea Britanie  68,5 0,6% 
Franţa  41,4 6,1% 
Italia 30,8 6,1% 
Federaţia Rusă  23,8 8,3% 
Olanda 21,7 2,8% 
Spania 20,3 9,1% 
Belgia 19,7 3,3% 
Suedia 14,7 6,1% 
Austria  11,4 0,8% 
Polonia 9,9 14,2% 

     Sursa: UNOMC 

Printre aceste pieţe europene de top, există cinci pieţe unde, conform cercetării de 
piaţă întreprinse pentru crearea brandului, cererea potenţială de bază a demonstrat a 
fi mai pregnantă: aceste pieţe sunt Germania, Marea Britanie, Italia, Franţa şi Austria. 
Acestea vor fi considerate pieţele sursă prioritare pentru România în următorii trei 
până la cinci ani in ce priveşte acţiunile de marketing.  
 Pieţe îndepărtate relevante pentru Europa. Japonia, China şi SUA, unde 

România este actualmente prezentă prin reţeaua de reprezentanţe , şi care, 
evident, reprezintă oportunităţi excelente de piaţă şi marketing pentru România. 

 Ţările vecine. Aşa cum am menţionat deja, acestea reprezintă fluxuri mari, care 
nu au legătură cu turismul: Aceste pieţe sunt Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Serbia şi 
Moldova, unde însă se vor lua în calcul doar capitalele, dacă se vor întreprinde 
acţiuni offline 

 
Marketingul turistic însă nu se mai bazează pe concepte aplicabile la nivel de ţară, 
mai ales acolo unde există populaţii foarte variate şi unde targhetingul devine o 
acţiune de-a dreptul eroică. Ca atare, recomandarea este ca strategia de marketing 
să se rafineze, mergând spre regiuni sau, dacă se poate, spre oraşe. Aceasta 
presupune stabilirea ca priorităţi principale a următoarelor pieţe geografice din fiecare 
din pieţele menţionate:  
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Ţara Regiune Oraşe de primă prioritate
Austria Toată ţara Viena 

Nordrhein-Westfalen Koln 
Baden-Württemberg Stuttgart 

Bayern Munchen 
Germania 

Hessen Frankfurt 
Nord Vestul Italiei Milano 

Estul Italiei Veneţia Italia 
Centrul Italiei Roma 

Olanda Toată ţara Amsterdam 

Centrul Angliei Manchester 
Marea Britanie 

Londra şi regiunea Sud Est Londra 

Parisul şi împrejurimile Paris 
Franţa 

Vestul Franţei Nantes 

Ungaria Zona Budapestei Budapesta 

Republica Cehă Toată ţara Praga, Brno 

Germania Berlin Berlin 

Italia Nord Vestul Italiei Torino 

Zona franceză Geneva 
Elveţia 

Zurich şi Centrul Elveţiei Zurich 

Regiunea Varşoviei Varşovia 
Polonia 

Sudul Poloniei Kracovia, Katovice 

Rusia Zona Centrală şi de Vest Moscova 

Japonia Capitala Tokio 

Estul – capitala Beijing 
China 

Sudul Chinei Shanghai 

SUA Coasta de Est New York, Washington DC, 
Miami 

Centrul Spaniei Madrid 
Spania 

Nord-estul Spaniei Barcelona 

Bulgaria Capitala Sofia 

Ucraina Capitala Kiev 

Serbia Capitala Belgrad 

Moldova Capitala Chişinău 
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Tactici operaţionale si bugete pe fiecare piaţă sursă 
 
În ceea ce priveşte defalcarea recomandată a tacticilor pe fiecare piaţă sursă, se 
cuvine să facem următoarele observaţii: în primul rând, nu tot bugetul disponibil va fi 
cheltuit pe pieţele sursă. Există o parte semnificativă din acţiunile de marketing (în 
special cele legate de produs, dar nu numai), care vor fi încredinţate unor firme 
româneşti şi specialişti locali, astfel încât bugetul va fi investit în ţară, dar vizând 
atragerea străinilor. În al doilea rând, există o serie de tactici valabile pentru toate 
pieţele sursă, ceea ce va influenţa întrucâtva sau chiar denatura calculele per 
ansamblu.  
 
Alocarea bugetelor de marketing pe piaţă sursa este influenţată de o diversitate de 
factori, dintre care unii nu pot fi controlaţi  de MDRT. Costurile locale pot varia în mod 
neaşteptat; tensiunile politice (constrângeri, acorduri etc.) pot, în cadrul execuţiei 
planului, determina redirecţionarea  anumitor bugete de la o piaţă spre o altă piaţă etc. 
Astfel, defalcarea bugetului pe pieţe sursă trebuie să fie luat ca un ghid orientativ, care 
arată unde anume să cheltuieşti bani  pentru a creşte eficienţa.  
 
Structura pieţelor sursă ale României are o oarecare particularitate, anume aceea că 
cele cinci ţări vecine generează 70% din sosirile de turişti, conform statisticilor oficiale. 
Aceste cifre includ, cu certitudine, "conaţionali rezident în străinătate", "vizitatori de o 
zi" şi toate celelalte colectivităţi "non-turistice”, într-o atât de mare măsură, încât 
aceste cifre nu trebuie avute în vedere în cadrul analizei ca fiind relevante pentru 
România. Acestea  vor primi o parte din buget, dar în niciun caz echivalentul a  70% 
din numărul persoanelor intrate în România. 
 
După cum s-a menţionat deja, unele tactici se aplică numai la anumite pieţele sursă, 
iar altele, la toate. Defalcarea recomandată a tacticilor (şi a bugetului) pe pieţele sursă 
este prezentată în tabelul de mai jos .  
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Defalcarea recomandată a tacticilor şi a bugetului pe pieţele sursă, în % 

 
Primele 5 

pieţe  
europene 

Următoarele 
6 pieţe 

europene 
Pieţe 

îndepărtate Vecini România 

TOTAL 47% 9% 8% 3% 31%
Etichetare  100%
Identificarea a 20 atracţii de top  100%
Identificarea simbolurilor naţionale  100%
Îngerii păzitori  100%
Programul “Ne pasă”  100%
Identificarea a 10 circuite de top  100%
Semnalizare  100%
Excelenţa în servicii  100%
România îţi urează bun-venit!  100%
Premii pentru turismul românesc  100%
Portal de ultimă generaţie  100%
Sistem de rezervare online  100%
“Cumpără” România 60% 30% 10% 
“Vinde” România 44% 36% 20%  
Concurs de vânzări 56% 24% 20%  
Târguri specializate 100%  
Email direct 58% 42%  
Marketing online 68% 5% 16% 7% 4%
Relaţii publice 36% 24% 25% 15% 
Campanii publicitare TV 90% 0,4% 3,3% 0,3% 6%
Publicitate tipărită 56% 26% 12% 0,6% 5,4%
Producţia de materiale publicitare 
colaterale  100%

Bază de date de clienţi  100%
Echipă internă online  100%
Bancă de filme  100%
Informaţii/cercetare de piaţă  100%
Bancă de imagini  100%
Marketing masters  100%
Newsletter MDTR  100%
Planul de regiuni (clustere)  100%
Congresul Turismului Naţional  100%
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Tactici şi buget pe fiecare piaţă sursă (in mii €) 
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2.4.2. Tactici operaţionale şi bugete pe pieţele sursă 
Dacă se respectă recomandările din tabelul de mai, numai  69% din buget se va 
distribui către pieţele sursă, iar restul de 31% va trebui cheltuit fie în România, fie pe 
tactici care vizează în mod egal toate pieţele. 
 

Tactici aplicate pe fiecare grup de pieţe sursă şi bugetul alocat 

Germania 
Italia 
Franţa 
Marea Britanie 
Olanda 
Spania 
Rusia 
Polonia 
Austria 
Belgia 
Suedia 

56,7% ; 
41,02 milioane € 

9 tactici 
“Cumpără” România; “Vinde” România; Concurs 
vânzări; Târguri specializate; Corespondenţă 
targhetată; Online marketing; Relaţii publice; 
Publicitate TV; Publicitate tipărită 

   
Japan 
China  

USA 

8,5%; 
6,13 milioane € 

5 tactici 
“Vinde România”; Concurs de Vânzări; Online 
marketing; Relaţii Publice; Publicitate tipărită 

   
Ungaria 
Bulgaria 
Ucraina 
Moldova 
Serbia 

2,15%; 
3,0 milioane € 

3 Tactici 
“Cumpără” România; Online marketing; Relaţii 
publice 

   

România 31,8%; 
23,05 milioane € 

 
23 tactici 
Etichetare; 20 atracţii de top; Îngerii păzitori; 
Program “Ne pasă”; Identificarea principalelor 
10 circuite; Signalistica; Excelenţa în servicii; 
România iţi urează bun venit!; Premii pentru 
turismul românesc; Portal web; Sistem 
rezervare online; Publicitate TV; Publicitate 
tipărită; Colaterale; Bază de date clienţi; Echipă 
online internă; Bancă de filme; Informaţii / 
cercetare de piaţă; Bancă de imagini; Marketing 
masters; Buletin informativ MDRT; Planul 
clusterelor; Congresul Turismului Naţional 
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2.5. Modele de cooperare 

2.5.1. Cooperare externă 
Modelul integrării părţilor interesate principale 
 
Cooperare naţional-regional 
 
Toţi actorii implicaţi în promovarea  României ca destinaţie turistică ar trebui să 
coopereze, cu scopul de a maximiza impactul acţiunilor lor pe piaţă. MDRT ar trebui 
să joace rolul de coordonator şi de lider al activităţilor de marketing.  

 
Regiunile pot continua, într-adevăr, cu activitatea lor de promovare, deşi, după cum 
arată imaginea de mai jos, efectul pe piaţă este mai mare atunci când îşi unesc forţele 
cu "noul" MDRT. Tot astfel, managerii de produse pot executa, de asemenea, 
activităţi de marketing, fapt care ar contribui la eficientizarea acţiunilor lor, atunci când 
acţionează împreună cu MDRT.  
 
Marketing în cooperare – naţional, regional şi pe produse 
 

 
 
 
Privire de ansamblu asupra organizaţiilor (cluburilor) de marketing şi 
competitivitate  
 
Organizaţiile(Cluburile) de marketing şi competitivitate sunt înţelese ca asociaţii de 
companii private şi organizaţii publice, care operează în acelaşi sector economic / pe 
acelaşi produs (Natură sălbatică şi parcuri naturale,  Circuite culturale, turism urban 
etc.), şi care sunt de acord să îşi unească forţele pentru a-şi dezvolta sau îmbunătăţi 
produsele , sistemele de comercializare, pentru a-şi optimiza cheltuielile etc. 
 
Obiectivul lor principal este de a îmbunătăţi condiţiile în care funcţionează 
întreprinderile de turism, prin participarea şi coordonarea iniţiativelor comune. Ele 
constituie un element fundamental pentru dezvoltarea puternică a turismului bazată 
pe participarea activă a tuturor actorilor implicaţi în activitatea de turism.  
 
Organizaţiile (cluburile) sunt o oportunitate de a împărtăşi experienţe, know-how, 
resurse etc. Înscrierea în aceste cluburi nu se limitează la o anumită arie geografică, 
ci urmăreşte interesul membrilor care lucrează împreună.  
 

Clustere Produse Pieţe 

MDRT 
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Apariţia  acestor organizaţii (cluburi) este justificată de faptul că, dată fiind 
dimensiunea  în general mică a companiilor româneşti de turism, acestora le este greu 
să acceseze cele mai noi tehnologii şi instrumente apărute în domeniile planificării, 
organizării şi executării activităţilor de marketing.  
 
Înscrierea în Club  
 
Înscrierea în organizaţiile de marketing şi competitivitate este liberă pentru 
reprezentanţii din sectorul privat şi public, direct sau indirect implicat în sectorul 
turismului.  
 
Reprezentanţii sectorului privat includ: hoteluri, staţiuni, alte unităţi de cazare private, 
restaurante, retaileri, companii de transport, rent-a-car, mass-media, turoperatori de 
intrări etc.  
 
Reprezentanţii sectorului public includ: administraţii regionale, locale, camere de 
comerţ, asociaţii profesionale etc. 
 
Structura şi operaţiunile 
 
Organizaţiile de Marketing şi Competitivitate sunt organizaţii non-profit, bazate pe 
voluntariat, care, în principiu, folosesc contribuţiile in forţă de muncă şi financiare 
aduse în club de către membri. 
 
Deşi organizarea internă a fiecărui Club de Competitivitate ar trebui decisă individual 
de către fiecare club, este recomandabil ca acestea să colaboreze strâns cu 
Managerul de Produs al MDRT şi să aibă o structură permanentă compusă dintr-un 
preşedinte (sau coordonator de grup) şi un director (care ar putea fi chiar Managerul 
de Produs), care vor:  
 

 Reprezenta organizaţia în faţa altor organizaţii 
 Elabora un Plan de Acţiune pentru organizaţie 
 Prezida şi scrie procesele verbale de şedinţă 
 Convoca şedinţe 
 Urmări aplicarea deciziilor luate 
 Facilita comunicarea permanentă cu membrii clubului 
 Scrie şi distribui rapoartele  de activitate ale Clubului 

 
Funcţia de competitivitate 
 
Competitivitatea industriei turismului românesc depinde nu numai de disponibilitatea 
resurselor turistice adecvate şi specifice, produse turistice bine structurate şi atractive 
şi sisteme de comercializare bine dezvoltate şi eficiente, ci şi, în acelaşi timp şi în 
primul rând, de cantitatea şi calitatea  condiţiilor în care au loc experienţele turistice. 
Ca urmare, îmbunătăţirea nivelului de competitivitate al unei destinaţii ar trebui să 
înceapă la nivel local, înainte de a trece la nivel naţional. 
 
Cluburile nu doar sugerează şi propun idei noi, dar ele iniţiază, de asemenea, 
mecanisme care să asigure că aceste idei devin realitate. Pe scurt,  Cluburile 
militează pentru îmbunătăţirea condiţiilor menite  să genereze bunăstare,  prosperitate 
şi să crească calitatea vieţii în clusterele româneşti. 
 
Funcţia de  marketing 
 
Obiectivele de marketing ale Cluburilor sunt: 
 
 Să contribuie la diversificarea ofertei turistice 
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 Să coordoneze activităţile de marketing 
 Să stimuleze structurarea produselor 
 Să crească eficienţa comercializării produselor turistice 
 Să promoveze colaborarea între companiile de turism 

 
Cluburile activează în următoarele 3 domenii de Marketing: 
 
Domeniul 1: Analiza 
 
 Mediului extern 
 Mediului de piaţă 
 Analize interne 

 
Domeniul 2: Planificare strategică 
 
 Diagnoză strategică 
 Proiectarea de strategii competitive generice 
 Definirea obiectivelor 
 Elaborarea strategiilor de dezvoltare 
 Proiectarea strategiilor de marketing 

 
Domeniul 3: Planificare, execuţie şi control operaţional 
 
 Planificarea acţiunilor de marketing 
 Implementarea activităţilor de marketing 
 Monitorizarea implementării marketingului 
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2.5.2. Cooperare internă 
 
Acţiuni de integrare a factorilor interesaţi 
 
Recomandăm iniţierea unor proiecte concrete, de sprijinire a abordării integrative şi 
cooperative a MDRT. 
 

Tactici de cooperare Marketing masters Prioritate 
 

OBIECTIV 

■ Formarea de specialişti cu funcţii de conducere şi a 
întreprinzătorilor din sectorul turismului 

ŢINTĂ 

 

■ Executivi din sectorul turismului din România 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Programe educaţionale menite să lărgească şi să actualizeze cunoştinţe de marketing ale 
specialiştilor executivi şi ale întreprinzătorilor români din turism. 
■ E-marketing 
■ Noi forme de abordare a turoperatorilor 
■ Identificarea de noi segmente de piaţă 
■ Noi tendinţe în pachetele turistice etc. 

“Marketing Masters” va lua forma cursurilor de 30 – 40  de ore, ţinute o dată la 6 luni. Fiecare 
curs se va axa pe un domeniu anume. Va fi invitat şi un specialist renumit în domeniu, care va 
ţine un curs standard. 

BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
Realizarea va impune îndeplinirea următoarelor sarcini:  
1. Identificarea executivilor din conducerea superioară şi de mijloc, dornici să participe la 

program. 
2. Obţinerea acordului din partea unor şcoli de turism renumite sau al unor specialişti de talie 

mondială, din fiecare domeniu, să contribuie la conţinutul cursului 
3. Localizarea infrastructurii de curs adecvate în România 
4. Diplome acordate de autorităţi din domeniul turismului, ca recunoaştere a efortului depus (şi 

pentru a demonstra efectele altor factori interesaţi) 
5. Monitorizarea gradului de satisfacţie al cursanţilor, legat de conţinut, durata, aplicabilitate, 

calitatea materialelor de curs etc. 
PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 

România - 

INDICATORI DE SUCCES DE MONITORIZAT ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
(% ANUAL) 

■ Număr de participanţi 2011 2012 2013 2014 2015 
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■ Număr de experţi internaţionali 
colaboratori 

■ Evaluarea participanţilor 
- 20% 30% 25% 25% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 

 Calitatea personalului didactic 
 Recunoaşterea publică a procesului, stimularea interesului pentru participări viitoare şi 

recomandarea procesului la nivelul sectorului 
CUM SĂ BENEFICIEZI DE ACEASTĂ ACŢIUNE 
Specialiştii români din sectorul turismului vor beneficia direct de această acţiune, la care pot 
contribui sub forma cofinanţării sau în natură (bilete de avion, cazare la hotel etc.). Cunoştinţele 
dobândite de executivi pot fi apoi transmise personalului  cheie din organizaţia lor. 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Companii şi organizaţii de turism din România 
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Tactici de cooperare 
Buletin informativ 

MDRT 
Prioritate 

 

OBIECTIVE 
■ Informarea actorilor români din sectorul turismului 

despre activităţile MDRT (promoţionale şi nu numai) şi 
despre rezultate aşteptate, sarcini principale, pieţe etc. 

■ Deschiderea unei platforme de discuţii pentru industria 
turismului din România 

ŢINTĂ 

 
■ Profesionişti români din sectorul turismului 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Acţiunea urmăreşte să trimită informaţii actualizate, pentru a ţine periodic la curent turoperatorii 
locali selectaţi cu acţiunile MDRT. Buletinul informativ va fi disponibil numai în versiune 
electronică, la secţiunea de pe portalul web dedicată specialiştilor români din domeniul turismului. 
Publicaţia va informa la zi actorii din sectorul turismului despre evenimentele curente din industria 
de resort: dezvoltarea de produse noi, apariţia unor companii, informaţii de piaţă, benchmarking 
etc. Buletinul va include informaţii despre evenimente şi personalităţi din industria românească a 
turismului, profilul actorilor principali din industrie etc. 
Conţinut al fiecărei ediţii 
■ Rezultatele activităţilor de marketing 
■ Acţiuni şi tactici de executat şi prognoze 
■ Informaţii despre principalele pieţe şi segmente de piaţă strategice 
■ Noi activităţi turistice, evenimente, prezentări etc. 
Buletinul se va publica trimestrial şi va conţine aprox. 10 pagini de informaţii destinate 
specialiştilor în turism din România, privitoare la acţiuni şi tactici prezente şi viitoare. 
Jucătorii din industria turismului, interesaţi să primească aceste buletine, vor trebui să se 
înregistreze pe site-ul de turism al României (alimentând  baza de date). 
În plus, ştiri provenind de la direcţiile de turism locale sau regionale pot fi, de asemenea, 
introduse în buletine, precum  şi ştiri legate de firmele de turism (numai dacă sunt relevante).
Spaţiul dedicat buletinului informativ pe website este completat de un forum de discuţii, astfel 
încât utilizatorii pot pune întrebări, discuta cu alţi utilizatori, comenta sau cere mai multe 
informaţii. 
BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
Publicarea buletinului informativ presupune următoarele sarcini:  
1. Crearea Comitetului redacţional, responsabil cu publicarea buletinului 
2. Stabilirea structurii conţinutului, asigurând suficient spaţiu prezentării activităţilor prezente şi 

viitoare ale MDRT 
3. Prezentarea acestei iniţiative celor din sectorul turistic din România, pentru a-i informa ce 

anume trebuie să facă pentru a primi buletinul trimestrial şi care va fi conţinutul acestuia 
4. Publicarea buletinului sub supravegherea organelor din conducerea superioară a MDRT, 

pentru a preveni divulgarea de informaţii confidenţiale sau strategice. 
5. Monitorizarea satisfacţiei cititorilor, după prima ediţie, pentru a obţine reacţia acestora pe 

fiecare secţiune şi a afla noi idei. 
PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 

România  

INDICATORI DE SUCCES DE MONITORIZAT ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
(% ANUAL) 
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2011 2012 2013 2014 2015 
■ Număr de abonaţi 
■ Număr de utilizatori (forum) 30% 20% 15% 20% 15% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 

 Calendarul de publicare este respectat 
 Conţinutul buletinului este apreciat de cei din sectorul de resort pentru caracterul lui detaliat şi 

cuprinzător şi pentru transparenţa manifestată de MDRT 
 Discuţia pe forum atinge o masă critică de utilizatori 

CUM SĂ BENEFICIEZI DE ACEASTĂ ACŢIUNE 
Specialiştii din industria turismului din România vor fi informaţi despre acţiunile şi planurile MDRT, 
trimestrial. Faptul că pot urmări evoluţia acestor planuri şi acţiuni îi ajută să înţeleagă care sunt 
acţiunile care asigură succesul şi ce acţiuni sunt planificate în viitor, ceea ce le va permite să-şi 
ajusteze propriile lor activităţi de marketing. 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Companii şi organizaţii de turism 
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Tactici de cooperare Planul clusterelor Prioritate 
 

OBIECTIVE 
■ Gruparea zonelor cu caracteristici omogene din punct 

de vedere al atracţiilor lor turistice 
■ Un cadru pentru optimizarea investiţiilor în turism 
■ Masterplanuri strategice şi operaţionale clare pentru 

fiecare cluster 
ŢINTĂ 

 
■ Actori din sectorul public şi privat din România 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Se va elabora un plan general  pentru fiecare cluster din România. Acesta presupune, printre 
altele: 
■ Definirea viitorului model de turism pentru fiecare cluster: către un turism de mai mare calitate, 

sau de mai mare cantitate? Specializare în câteva sectoare ale turismului, sau diversificare? 
Etc. 

■ Elaborarea unui plan de marketing pentru fiecare cluster, în consonanţă cu planul de marketing 
strategic naţional 

■ Clasificarea teritoriului din punctul de vedere al scopurilor turistice  
■ Priorităţile investiţionale 
Este necesară o cooperare intensă între MDRT şi organizaţiile regionale, care trebuie să conducă 
această acţiune, creând ateliere cu participarea tuturor actorilor cheie din regiune, într-o primă 
etapă,  urmate de elaborarea planului strategic general. 

PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 
România ■ Identificarea itinerarelor 

■ Identificarea principalelor atracţii 
INDICATORI DE SUCCES DE MONITORIZAT ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 

(% ANUAL) 
2011 2012 2013 2014 2015 ■ Contractarea unui specialist cu experienţă în 

planificarea clusterelor turistice 
■ Aprecierea pozitivă de către sectorul naţional 

al turismului a planului de clustere 
 100%    

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 

 Implicarea administraţiilor locale şi a factorilor interesaţi din sectorul de resort 
 Analiza aprofundată a tuturor regiunilor turistice majore 
 Înţelegerea profundă a Masterplanului Planului Naţional şi a Planului de Marketing Naţional 

 
PRINCIPALI ACTORI IMPLICAŢI 

 Organizaţiile de turism locale şi regionale din România 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Companii şi actori principali din România 
 Experţi externi 
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26

Tactici de cooperare 
Congresul De Turism 

Naţional Anual  
Prioritate 

 

OBIECTIVE 
■ Recomandări strategice şi orientări în domeniul 

turismului 
■ Creşterea motivaţiei actorilor din turism 
■ Schimbul de informaţii şi socializare 
■ Mediatizare largă, menită să conştientizeze publicul de 

importanţa sectorului turistic  
ŢINTA 

 
■ Actori ai industriei turismului românesc  

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Reuniunea tuturor părţilor interesate, pentru o zi întreagă, în aceleaşi loc, va da acestora  
posibilitatea de a discuta, dezbate şi de a ajunge la consens privind analiza situaţiei curente şi  
angajamentele şi intenţiile pentru anul viitor. Acest congres ar fi, de asemenea, ocazia perfectă 
de a înmâna Premiile pentru Turism Naţional menţionate mai devreme. 
Ideal ar fi ca purtătorii de cuvânt ai MDRT să deschidă dezbaterile, cu scurte prezentări, şi să dea 
apoi cuvântul reprezentanţilor sectorului. Este recomandat ca prezentările să fie scurte (de 
maximum 20 de minute); formatul tip discuţii in panel va permite experţilor într-un domeniu să 
dezbată simultan o anumită chestiune. 
De asemenea, este recomandat a invita câţiva experţi renumiţi pe plan internaţional, specializaţi 
pe tematici relevante (marketingul destinaţiei, gestionarea  veniturilor, cele mai bune practici 
online, nevoile şi cerinţele educaţionale etc.), pentru a conferi evenimentului un impact mai mare, 
atât în România, cât şi în străinătate. 
Intermediarii pieţelor sursă ar trebui informaţi despre existenţa acestui eveniment şi chiar invitaţi 
să participe, ceea ce va contribui la construirea unei imagini mai bune despre ţară şi despre 
profesioniştii săi din domeniul turismului. 
BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
Ca la orice mare eveniment, celebrarea unui Congres Naţional de Turism presupune:  
1. Crearea unui comitet, cu participarea reprezentanţilor din sectorul privat de resort (asociaţii, 

companii principale, sindicate etc.), care să planifice şi să supervizeze în cooperare întregul 
eveniment. Ideal ar fi ca toate părţile să participe cu cofinanţare sau, cel puţin, MDRT să nu fie 
unicul finanţator: sectorul privat se va simţi mult mai implicat şi mai interesat, dacă îşi va 
asuma şi el o parte din responsabilitate legată de organizarea congresului 

2. Găsirea locaţiei adecvate, care să îndeplinească toate cerinţele tehnice (spaţiu, lumină, acces, 
sonorizare etc.) şi care să transmită o imagine pozitivă a sectorului întregii societăţi 

3. Lansarea unei licitaţii pentru companiile de organizare de evenimente, cu experienţă dovedită 
în organizarea de evenimente de anvergură ca acesta 

4. Definirea structurii conţinutului evenimentului. Congresul nu ar trebui să dureze mai mult de o 
zi întreagă. Această limitare presupune o selecţie riguroasă a vorbitorilor, pe fiecare subiect în 
parte 

5. Comunicarea datei evenimentului, atât sectorului de resort, cât şi presei, urmată de 
comunicarea concluziilor congresului. 

6. Monitorizarea satisfacţiei sectorului, după prima ediţie a congresului 
 

PIEŢE SURSĂ  ACŢIUNI CONEXE 
România ■ Premii pentru turism naţional 
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INDICATORI DE SUCCES DE MONITORIZAT ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
(% ANUAL) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Număr de participanţi 
■ Nivelul de satisfacţie privind evenimentul 
■ Gradul de Mediatizare 40% 30% 30% 50% 50% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 

 Primul congres va fi esenţial: de succesul acestuia va depinde gradul de participare la 
congresul următor 

 MDRT este capabil să motiveze principalii actori din sectorul privat să participe la congres 
(şi/sau să ia cuvântul) 

 Evenimentul va fi unul deschis tuturor  profesioniştilor din turism, de la cel mai mare investitor, 
la cel mai mic turoperator de incoming  

 Locaţie şi organizare perfectă 
CUM SĂ BENEFICIEZI DE ACEASTĂ ACŢIUNE 
Turismul românesc va fi susţinut ca fiind un sector extrem de important, prin evenimente ca 
acesta, în faţa întregii societăţi româneşti, ceea ce va îmbunătăţii percepţia publicului privind 
activităţile din turism şi actorii din acest sector 
Companiile pot contribui la eveniment, propunând vorbitori, şi toate companiile vor avea acces la 
prezentări de înaltă ţinută, pe care le vor putea împărtăşi cu toată echipa 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Principalii actori şi organizaţii din sectorul privat  
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2.6. Planul de implementare 

2.6.1. Acţiuni şi actori 
Filozofia organizaţională 
 
Rolul, funcţiile şi utilitatea MDRT ar trebui înţelese din perspectiva unei noi filozofii. 
 
Obiectivele MDRT ar trebui să fie următoarele:  
 
Obiectivul 1  
Promovarea dinamismului economic al sectorului, facilitând satisfacerea turistului / 
consumatorului şi sprijinind conservarea mediului natural şi a identităţii culturale, ca 
elemente asociate cu dezvoltarea turismului durabil.  
 
Obiectivul 2  
Învestirea  MDRT cu rolul de organ reprezentativ al intereselor întregului sector şi de 
coordonator şi manager de activităţi şi servicii cerute de către entităţile din turismul 
romanesc.  
 
Obiectivul 3  
Dotarea MDRT cu instrumente de planificare şi de management, care îi vor permite 
să:  
- Concentreze interesele si dorinţele actorilor publici şi privaţi implicaţi în activitatea de 
turism din România.  
- Apară în mod eficient interesul sectorului. 
Promovarea şi consolidarea competitivităţii întreprinderilor din sectorul turismului 
românesc, bazată pe varietatea şi bogăţia de resurse şi atracţii turistice  din România. 
 
MDRT ar trebui să îşi concentreze activitatea pe 3 principii de management  esenţiale, 
în vederea atingerii obiectivelor menţionate mai sus:  

Principii de management 
A. 

Focalizare funcţională 
B. 

Leadership & Orientare 
C. 

Eficienţă 
Adâncirea şi extinderea  
ariilor sale de activitate, 
acţionând sistematic şi 
simultan în următoarele trei 
domenii de bază: 
• Competitivitatea destinaţiei 
• Marketing extern 
• Marketing intern 

Înţelegerea rolului său de 
forţă motrice a procesului de 
stabilire a unei noi culturi de 
marketing şi competitivitate. 
Să acţioneze ca sursă de 
inspiraţie pentru toate 
organizaţiile interne şi 
conexe şi să stimuleze 
cooperarea tuturor actorilor 
din sectorul turismului 

O mai bună, mai eficientă şi 
mai raţională utilizare a 
resurselor financiare, tehnice 
şi umane. Aceasta 
înseamnă acţiuni 
concentrate pe următoarele 
direcţii: 
•     Redefinirea funcţiilor 
• Consolidarea structurii 

operaţionale, cu o 
utilizare mai mare a 
resurselor externe 
(outsourcing) 

• Adecvarea resurselor 
economice la nevoile 
derivate din noua 
politică  

• atragerea de noi resurse 
financiare  
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Domenii de activitate 
 
Fiind permanent conştienţi de faptul că scopul final al MDRT va fi de a contribui la 
crearea de bogăţie şi prosperitate pentru România, domeniile de activitate ale MDRT 
vor acoperi trei domenii principale: marketing extern, marketing intern şi  
competitivitate 
 

Domeniile de activitate ale MDRT 

 
 
Marketingul şi competitivitatea sunt două concepte strâns legate între ele, care trebuie 
abordate în mod simultan. Marketingul eficient creşte competitivitatea, dar, în acelaşi 
timp, fără un nivel minim de competitivitate, nu este posibil să faci un marketing  
eficient.  
 
Competitivitatea destinaţiei  
Competitivitatea trebuie înţeleasă ca fiind capacitatea de a optimiza eficienţa 
sistemului turismului românesc într-un cadru de dezvoltare sistematică şi echilibrată, 
astfel încât activitatea de turism să poată contribui, în mod durabil, la a creşte calitatea 
vieţii şi la distribuţia  bogăţiei la nivelul tuturor membrilor societăţii.  
Acţiunile de ameliorare a competitivităţii, aflate sub responsabilitatea MDRT, se vor 
traduce în:  
▪ Dezvoltarea resurselor umane 
▪ Asistenţă tehnică pentru companiile private şi agenţii economici, în domeniul 

dezvoltării de produse, implementării sistemelor de calitate, etc. 
▪ Promovarea competitivităţii, prin intermediul unor stimulente pentru cercetare şi 

dezvoltare şi pentru inovare permanentă. 
 
Marketing extern  
O organizaţie orientată spre marketing acţionează dincolo de tradiţionala "promovare" 
şi stabileşte metodologii de marketing şi tehnologii concepând strategiile şi acţiunile 
MDRT 
Orientarea pe marketing ar trebui să:  
▪ Asigurare permanenta adaptare a ofertei turistice la schimbările în tendinţele 

pieţei, motivaţiilor şi comportamentelor.  
▪ Asigure loialitatea clienţilor, prin oferirea de servicii de calitate personalizate şi 

diferenţiate, evitând degradarea produselor şi serviciilor turistice.  
▪ Crească considerabil eficienţa în comercializarea produselor turistice. 
▪ Conducă la creşterea eficienţei în comunicare în domeniul turistic, atingând 

niveluri mai ridicate de coordonare şi cooperare între diferiţii actori, publici şi 
privaţi, implicaţi în sectorul turismului românesc.  

▪ Promoveze colaborarea dintre diferite organizaţii şi entităţi din sectorul turismului.  

Competitivitatea 
destinaţiei 

Marketing 
intern 

Marketing 
extern 
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Marketing intern 
Activităţile în domeniul Marketingului Intern au ca scop îmbunătăţirea capacităţii 
sistemului turismului românesc, pentru a crea o atitudine pozitivă şi mai multă 
consideraţie pentru relevanţa turismului şi a contribuţiei sale la sistemul economic şi 
social. Această atitudine pozitivă trebuie promovată în rândul agenţilor sociali, liderilor 
politici, mass-mediei, profesioniştilor din domeniul turismului şi, pe scurt, la nivelul 
societăţii în ansamblu.  
 
Acest nivel sporit de recunoaştere şi consideraţie faţă de importanţa socială a 
turismului ar trebui să se traducă în creşterea reputaţiei întregului sistem al turismului 
românesc, fapt care ar avea efecte pozitive, cum ar fi, capacităţi superioare de  
influenţare, care să contribuie la satisfacerea intereselor întregului sistem de turism, şi 
la creşterea capacităţii de a atrage înspre acest sector profesionişti mai mulţi  şi mai 
buni. 
 
Serviciile cheie ale MDRT  
MDRT ar trebui să fie direct responsabil pentru punerea în aplicare a activităţilor de 
marketing, dar va fi nevoie ca şi alte entităţi să execute acţiuni de marketing şi să le 
execute într-un mod coordonat.  
 
În consecinţă, MDRT ar trebui să aibă un dublu rol: 
▪ Să execute nemijlocit activităţi de marketing. 
▪ Să motiveze, faciliteze şi să coordoneze acţiunile de marketing întreprinse de alţi  

actori, publici şi privaţi, din sistemul turismului românesc.  
 
Schimbările în mediul concurenţial, cu care se confruntă companiile de turism din 
România, nevoia de a corecta deficienţele şi de a crea noi avantaje competitive pentru 
a beneficia de oportunităţile de piaţă, impun ca MDRT să treacă printr-o restructurare 
profundă în ce priveşte modul în care îşi înţelege rolul, precum şi în ceea ce priveşte 
conţinutul şi stilul acţiunilor sale . Dar aceasta presupune, totodată, ca această nouă 
filozofie şi acest rol nou să fie răspândite la nivelul întregii industrii a turismului 
românesc. Prin urmare, rolul MDRT ar trebui înţeles ca fiind acela al unei organizaţii în 
măsură să furnizeze servicii practice, utile şi specifice, companiilor de turism şi 
turoperatorilor din România, după cum arată figura de mai jos.  
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Rolul MDRT ca organizaţie prestatoare de servicii 
 

 
 
A. Servicii de Marketing Extern 
Marketingul eficient este rezultatul combinării mai multor ingrediente, care pot fi 
clasificate în următoarele 3 categorii: 
 
I. Planificarea marketingului 
II. Organizarea mixului de marketing 
III. Managementul marketingului 
 
I. Planificarea marketingului 
Planificarea marketingului înseamnă identificarea de noi ocazii de afaceri şi alegerea 
domeniului de activitate, selectarea şi ierarhizarea pe priorităţi a pieţelor geografice şi 
a segmentelor de piaţă, structurarea produselor şi ofertelor, conceperea strategiilor de 
comercializare şi comunicare etc.  
 
O planificarea de succes şi eficientă depinde de două condiţii de bază:  
▪ Stăpânirea perfectă a tehnologiei de planificare 
▪ Calitatea  informaţiilor de marketing  utilizate  

 
O bună cunoaştere a tehnologiilor şi tehnicilor de planificare este la îndemâna 
majorităţii companiilor şi agenţiilor româneşti de turism. Cu toate acestea, informaţiile 
de marketing relevante şi utile sunt costisitor şi dificil de obţinut, chiar şi pentru 
companiile mai mari. Prin urmare, MDRT ar trebui să stabilească mecanisme de 
cooperare, care să faciliteze stabilirea unui sistem de Marketing Intelligence, pentru a 
colecta, analiza şi disemina: 
 
 informaţii despre pieţele turistice sursă 
 informaţii despre concurenţă 

 
II. Organizarea mixului de marketing 

 
Organizarea mixului de marketing implică structurarea de o manieră sistematică şi 
logică a serviciilor oferite de MDRT şi organizarea eficientă a furnizării de astfel de 
servicii, stabilirea preţurilor de lansare,  politici de vânzări şi de comunicare, pentru a 
asigura furnizarea de servicii de înaltă calitate într-un mod eficient.  
 
Organizarea cu succes şi eficient a mixului de marketing necesită trei instrumente de 
bază:  
 Tehnologia structurării produsului 
 Tehnologia comercializării 

Servicii către industria 
turismului din Romania

A. Servicii 
Marketing Extern

B. Servicii de 
competitivitate

C. Servicii de 
marketing intern 

 Planificarea si organiza-
rea marketingului 

 Managementul 
marketingului 

 Instruire 
 Asistenţă tehnică 
 Promovarea 
competitivităţii 

 Construcţia notorietăţii 
 Lobby 
 Informatie 
 Calitate 
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 Tehnologia calităţii 
 
Tehnologia structurării produsului şi tehnologia calităţii sunt uşor accesibile, prin 
intermediul literaturii de specialitate existente şi al programelor de formare 
specializată.  
 
Cu toate acestea, o tehnologie bună a comercializării este mult mai complicat de 
introdus şi stabili, dat fiind, mai cu seamă, faptul că tehnologia de marketing se 
schimbă şi se dezvoltă rapid, iar marketingul direct şi marketingul indirect "below the 
line" şi tehnologia informaţiei câştigă o poziţie tot mai proeminentă în mixul de 
marketing. Succesul integrării de noi instrumente disponibile va avea o influenţă 
directă asupra competitivităţii companiilor din turismul românesc.  
 
Acesta este motivul pentru care MDRT ar trebui să-şi intensifice eforturile de a oferi 
sectorului turismului 2 servicii care răspund acestor noi provocări:  
 
 Servicii de baze de date  
 Servicii de consultanţă pentru organizarea de activităţi de comercializare  

 
III. Managementul marketingului   
Se referă la gestionarea implementarea de acţiuni anterior planificate şi se 
concentrează în principal asupra activităţilor de comercializare. 
 
În practică, acest lucru presupune stabilirea unei politici de tarifare, un sistem de 
vânzări şi executarea unei game diverse de acţiuni în domeniile management de 
brand, reclamă, "publicitate", publicaţii, ateliere, seminare în vânzări, merchandising, 
promoţii speciale, vânzări directe  etc. 
 
Dar, managementul marketingului, implică, de asemenea, punerea în aplicare a unei 
serii de activităţi menite să asigure că acţiunile sunt executate conform planului şi că 
sunt controlate din punct de vedere al calităţii. 
Prezentăm câteva exemple de servicii de management în domeniul marketingului, pe 
care MDRT ar trebui să le ofere: 
 
 Servicii de consultanţă pentru activităţi de comunicare  
 Servicii de infrastructură de vânzări 
 Servicii de infrastructură de comunicaţii 
 Etc. 

 
In plus, MDRT va continua să gestioneze reţeaua de agenţii de pe pieţele sursă 
operative în prezent, pentru a valorifica eforturile depuse până în prezent. Acţionând 
ca unităţi locale de marketing, acestea vor continua să:  
 
 Monitorizeze concurenţa, prezinte rapoarte periodice cu informaţii de piaţă şi să 

construiască baze de date 
 Continuarea marketingului relaţional şi lobby-ului cu intermediari, mass-media şi 

partenerii strategici  
 Aplice tacticile de vânzări în zona lor geografică 
 Stabilească acorduri comerciale cu intermediarii serviciilor de turism 
 Identifice ocazii de sponsorizare şi de marketing în cooperare 
 Coordoneze şi să pună în aplicare acţiuni de comunicare  
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B. Servicii de competitivitate  
 
Pe lângă activitatea  în domeniul marketingului extern, MDRT ar trebui să activeze şi 
în domeniul competitivităţii, cu scopul  de a îmbunătăţi condiţiile cererii de piaţă şi ale 
companiilor (resurse de turism, infrastructură şi echipamente, resurse umane, resurse 
financiare, resurse tehnologice etc.).  
 
Ca rezultat, MDRT trebuie să lucreze la dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor şi să 
stabilească mecanisme de cooperare între sectorul privat şi public.  
 
Pentru consolidarea competitivităţii, MDRT ar trebui să activeze pe următoarele 3 
domenii specifice:  
 
I. Formare profesională 
II. Asistenţă tehnică  
III. Promovarea competitivităţii  
 
I. Formare profesională 
Instruirea este cea mai bună contribuţie şi, în acelaşi timp, cea mai bună garanţie de 
dezvoltare a unui turism de succes şi durabil. Obiectivul principal al formării în 
domeniul  competitivităţii este de a instrui companiile din turism în utilizarea 
tehnologiei şi know-how-ului de planificare,  gestionare, comercializare etc. 
 
Activităţile de formare ar putea lua forma unor seminare scurte, cursuri şi exerciţii de 
benchmarking.  
 
O propunere de subiecte de inclus în activităţi de formare este următoarea:  
 
 Marketing strategic 
 Calitate şi inovaţie 
 Dezvoltarea produsului 
 Cooperarea în marketing 
 Marketing operaţional  

 
 
II. Asistenţă Tehnică  
 
Serviciile de asistenţă tehnică au scopul de a sprijini antreprenorii din turism în 
dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiilor lor comerciale şi de îmbunătăţire a 
produsului.  
 
Rentabilitatea companiilor de turism este puternic influenţată de nivelul lor de 
competitivitate. Acesta este motivul pentru care MDRT ar trebui să-şi intensifice 
eforturile de a stabili acorduri de cooperare cu asociaţii, specialişti şi experţi, pentru a 
furniza servicii destinate îmbunătăţirii rezultatelor planificării şi a rezultatelor globale 
ale companiilor şi organizaţiilor publice din industria turismului. 
 
Serviciile de creştere a competitivităţii se vor axa pe: 
 
 Diversificarea şi extinderea gamei de produse turistice.  
 Creşterea nivelului de structurare a produsului. 

 
Câteva exemple de servicii de asistenţă tehnică care ar putea fi oferite de MDRT: 
 
 Servicii de consultanţă pentru identificarea şi evaluarea resurselor turistice, cu 

obiectivul de a crea noi produse turistice.  
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 Crearea de "manuale de dezvoltare a produsului", care să standardizeze tehnicile 
şi  procedurile de creare,  structurare, dezvoltare şi management de noi produse 
turistice. 

 Crearea de Cluburi de marketing: cu participarea antreprenorilor interesaţi să 
promoveze acelaşi produs. 

 Etc  
 
III. Promovarea competitivităţii  
 
MDRT ar trebui să pună în practică activităţi menite să încurajeze competitivitatea din 
sectorul turismului romanesc, prin stabilirea de programe de asistenţă şi de 
cooperare, care să sprijine dezvoltarea de proiecte specifice adaptate la noile politici 
de dezvoltare de produse, diversificarea pieţelor de desfacere etc. 
 
C. Servicii de marketing intern 
Activităţile de marketing intern ale MDRT se vor concentra pe construirea unei 
atitudini pozitive faţă de activităţile de turism şi pe promovarea unui nivel crescut de 
consideraţie faţă de importanţa şi contribuţia economică şi socială a acestora,  în 
rândul agenţilor sociali, liderilor politici, mass-mediei, profesioniştilor din domeniul 
turismului şi al societăţii în ansamblu.  
 
Obiectivul este creşterea reputaţiei şi consideraţiei publice faţă de activităţile de  
turism şi, implicit, creşterea puterii de influenţă a acestei autorităţi, fapt care va asigura 
condiţii propice dezvoltării activităţilor turistice.  
 
Cu acest obiectiv în minte, MDRT poate îmbunătăţi, cantitativ şi calitativ, informaţiile 
cu privire la sectorul turismului, adresate către diferiţi actori sociali, prin:  
 
Servicii de informare adresate acelor persoane direct sau indirect legate de activitatea 
de turism: politicieni, funcţionari publici, lideri de opinie etc. 
Implementarea de campanii de sensibilizare a cetăţenilor, care să sublinieze impactul 
economic şi social şi relevanţa turismului. 
 
Principalele activităţi  
 
Toate recomandările incluse în Planul de Marketing Strategic al României implică 
faptul că trebuie făcută o schimbare în cultura de marketing a industriei turismului. 
Câteva acţiuni cheie trebuie neapărat puse în aplicare, ca o reflectare a noii culturii de 
marketing în domeniul turismului românesc. 
 
Activitatea cheie 1: Îmbunătăţirea percepţiei privind valoarea destinaţiei  
Pentru a satisface consumatorul, este important să gestionezi capacitatea sistemului 
de turism de a oferi valoare, măsurată în termeni de elemente intangibile, cum ar fi 
sentimentele şi experienţele, precum şi de a obţine rezultatele din activitatea turistică.  
 
Valoarea percepută de către vizitator va fi influenţată de factori cum ar fi calitatea 
mediului, aspectul mediului urban, atitudinea localnicilor faţă de vizitatori, oferta de 
experienţe autentice şi unice etc. 
 
De asemenea, sistemul turismului românesc trebuie să gestioneze şi presiunea 
resimţită de turişti, generată de nesiguranţă, disconfort şi preţul pe care trebuie să-l 
plătească pentru experienţa lor de vacanţă. Aceste presiuni pot fi o consecinţă a 
calităţii slabe a infrastructurii şi a serviciilor publice şi de întreţinere a echipamentelor 
de bază, precum şi de fluctuaţia preţurilor, zgomot, criminalitate etc. 
 
Activitatea cheie 2: Acţiune la nivel local  
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Acest lucru este strâns legat de gestionarea percepţiei despre valoare, care poate fi 
realizată numai la nivel local. Fiecare destinaţie trebuie să-şi asume responsabilitatea 
pentru îmbunătăţirea competitivităţii sale proprii.  
 
Fiecare regiune şi localitate trebuie nu doar să fie conştientă de potenţialul şi  
oportunităţile sale turistice, dar şi de greşelile pe care le face, şi să aplice măsuri 
corective, acolo unde este nevoie, astfel încât să crească valoarea ofertei propuse  
clienţilor şi, acelaşi timp reducând presiunile impuse acestora. 
 
Activitatea cheie 3: Concentrarea pe şase produse româneşti principale 
Clienţii sunt atraşi spre o destinaţie de experienţele / activităţile pe care le pot trăi sau 
desfăşura acolo. Sistemul turismului românesc ar trebui să pună accent pe 
dezvoltarea şi pe calitatea produselor cheie selectate, precum şi pe structurarea 
pachetelor turistice atractive si flexibile. Obiectivul central al acestor acţiuni trebuie să 
corespundă cu cele şase produse cheie definite ale României,  pentru a asigura 
utilizarea cu maximum de eficienţă a resurselor şi a genera un impact semnificativ pe 
piaţă.  
 
Rolul managerilor de produs în cadrul MDRT va fi un rol central pentru dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea produselor turistice. Managerii de produs din cadrul MDRT ar trebui să-
şi asume responsabilitatea pentru anumite sectoare şi toate acţiunile lor să fie 
orientate către îmbunătăţirea competitivităţii României în sectoarele respective.  
 
Învăţarea din experienţele destinaţiilor care aplică  "bunele practici", precum şi 
stabilirea mecanismelor de cooperare cu parteneri de dezvoltare de produse, vor 
contribui la îmbunătăţirea bazei de produse turistice româneşti. 
 
Activitatea cheie 4: Crearea unei abordări orientate cu preponderenţă pe vânzări  
Scopul final al organizaţiilor de marketing din România este acela de a creşte 
profiturile obţinute din activităţile de turism: de a vinde mai mult, la un preţ mai mare, 
şi mai des. Toate activităţile întreprinse de către sistemul românesc de marketing ar 
trebui să aibă un singur obiectiv comun: generarea de noi vânzări.  
 
 
Este important să se lucreze în strânsă cooperare cu intermediari care controlează 
canalele de distribuţie, în timp ce în acelaşi timp investind în dezvoltarea de sisteme 
de vânzări directe prin Internet, marketing direct etc. 
 
Activitatea cheie 5: Investiţia in dezvoltarea resurselor umane 
Oamenii sunt cheia succesului turismului românesc, având în vedere că, pentru 
produsele selectate cheie, duce încă lipsă de know how de ultimă oră şi de personal 
instruit. Prin urmare, eforturi speciale trebuie dedicate îmbunătăţirii competenţelor 
profesionale ale angajaţilor turism.  
 
Actele normative privitoare la ocuparea forţei de muncă în domeniul turismului sunt  
astfel concepute încât constituie un factor de descurajare a intrării în sector a unor 
angajaţi cu înaltă calificare în industria turistică. Nivelurile şi structura salarizării, 
percepţia generală publică referitoare la nivelul scăzut de competenţă, lipsa de statut 
social a angajatului din industria turismului, precum şi raritatea locurilor de muncă 
permanente în domeniu sunt câteva din aspectele problematice care afectează 
calitatea resurselor umane din turism.  
 
Industria turismului din România trebuie să investească în dezvoltarea resurselor sale 
umane, acţionând pe 3 niveluri diferite:  
 
 îmbunătăţirea capacităţilor resurselor umane din cadrul MDRT  
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  Îmbunătăţirea capacităţilor resurselor umane din cadrul birourilor de turism 
regionale şi locale 

  Îmbunătăţirea capacităţilor resurselor umane din cadrul sectorului privat  
 

Activitatea cheie 6:  Stimularea parteneriatelor de marketing  
 

Sistemul de turism implică multe şi diverse entităţi, fiecare având propriile sale 
interese şi obiective. Cu toate acestea, dacă vrem ca turismul să se dezvolte 
armonios,  părţile implicate trebuie să găsească un teren comun, să ajungă la 
consens şi să urmărească obiective colective.  
 
Cooperarea autentică şi competitivă trebuie să fie orientată spre ajungerea la un 
acord comun cu privire la strategia de turism din România, pentru a îmbunătăţi gradul 
de atractivitate al destinaţiei, a pune în acţiune un stil de marketing nou, a crea un 
sistem puternic de experienţe, a creşte substanţial productivitatea resurselor, şi pentru 
a gestiona sistemul de turism al ţării într-un mod eficient.  
 
Aceste iniţiative de cooperare sunt structurate prin intermediul unor parteneriate: 
public-privat, public-public şi privat-privat. 
 
Exemple internaţionale 
 
S-a efectuat o analiză a sistemelor de turism competitive din destinaţiile turistice cele 
mai competitive la nivel mondial, precum şi a structurilor  organizatorice şi a 
caracteristicile cheie ale acestora, ale cărei rezultate sunt prezentate mai jos: 
 

A. Australia 
 

 
Comisia pentru turism australian 

• Parte din administraţia statului 
• Funcţionează ca parte a guvernului federal 
• Finanţată, în principal, de guvernul australian (STOs şi companiile 

contribuie u aprox. 20% din bugetul total) 
• Direct subordonată Ministerului întreprinderilor mici şi turismului  

Cooperare 
• ATC (Oficiul Naţional de Turism) a semnat contracte cu toate 

organizaţiile de turism federale (STOs)  
• Cooperează şi cu companiile de management al destinaţiei 
• Cooperează cu Comisia pentru Comerţ şi Departamentul Educaţiei – 

toate, cu scopul de asigura legătura dintre informaţii, comerţ şi turism 
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Alte informaţii 
• 220 de oameni din 13 ţări 
• Răspunde de activităţile de marketing ale turismului australian 

 
B. Noua Zeelandă 

 

 
Turism Noua Zeelandă 

• Parte a administraţiei de stat 
• Finanţat de guvernul Noii Zeelande 
• Organizaţiile regionale sunt finanţate din taxele locale 
• Subordonat direct Ministerului Turismului 
• Funcţionează ca agenţie de marketing pentru promovarea Noii Zeelande 

ca destinaţie turistică de top – agenţie de marketing turistic 
• 11 Birouri internaţionale 

 
Cooperare 

• Turism New Zealand cooperează cu 28 de BT regionale şi locale 
 
Alte info 

• 120 de oameni în birouri naţionale şi locale 
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C. Franţa 
 

 
 
ATOUT France 

• Parte din administraţie 
• Funcţionează sub Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice , 

Turismului şi Apelor 
• Finanţare combinată (operatori turism locali/regionali şi companii) 
• Raportează direct Secretarului de stat pentru turism  

 
 
Cooperare 

• Ca unic operator, contribuind la implementarea politicilor de stat în 
domeniul turismului. Cooperează cu BT locale şi regionale 

• 1300 de membri – specialişti, instituţii locale, politicieni, asociaţii 
industriale etc.  

 
 

Alte info 
• În 2009, din fuziunea dintre ODIT France şi Maison de la France a 

rezultat ATOUT France 
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D. Spania 
 

 
 
 
Tour Espana 

• Parte din administraţie 
• Subordonată Ministerului Turismului şi Comerţului 
• Secretarul de stat pentru Turism şi Comerţ este şi Preşedintele 

Tourespana 
• Finanţare: guvern 
• Raportează direct Secretarului de Stat pentru Turism 

 
Cooperare 

• Strânsă cooperare cu Paradores si SEGITUR  
 
 
Alte informaţii 

• Aprox. 500 angajaţi 
• Aprox. 40% din ei fac parte din forţele civile (soldaţi) 
• Peste 30 de birouri în străinătate 
• Puternic orientată pe marketing   
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E. Italia 
 

 
 
 

ENIT 
• Parte a administraţiei de stat 
• Consiliul de administraţie din cadrul Ministerului Administraţiei răspunde 

de funcţionarea agenţiei 
• Raportează direct Ministerului Turismului din Italia 
• Finanţare: majoritar de stat 
• Controlată de consiliu de evaluare independent 

 
 
Cooperare 

• Strânsă cooperare cu birourile locale şi regionale 
 
 
Alte informaţii 

• 27 birouri în lume  
• Puternic orientată pe marketing 
• Aprox. 220 angajaţi 
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F. Ungaria 
 

 
 
 

HNTO 
• Parte a administraţiei de stat 
• Cabinetul primului-ministru răspunde de funcţionarea agenţiei 
• Raportează direct prim-ministrului 
• Finananţare: majoritar de stat (donaţii şi contribuţii ale BT şi a altor 

organisme) 
• Cabinetul prim-ministrului este unicul acţionar 
• Reţeaua naţională formată din direcţii de marketing regionale 

 
 
 
Cooperare 

• Cooperare strânsă cu birourile locale şi regionale 
• Reţeaua Torinform  
 

 
 
Alte informaţii 

• Reţea internaţională de birouri 
• 22 birouri în străinătate 
• 9 birouri naţionale (directorate de marketing regionale ale HNTO) 
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G. AUSTRIA 
 

 
 
 

ANTO 
• Structura proprietăţii: 
• 25% Camera de Economie 
• 75% Ministerul Economiei 
• Subordonată direct Ministerului Economiei şi Camerei de Economie  
• Finanţare: majoritar de stat, plus Camera de Economie 
 

 
 
Cooperare 

• 10 pieţe globale (regiuni) la nivel mondial – 30 birouri internaţionale 
• Puternic orientată pe marketing  
• Aprox. 230 angajaţi 
 

 
 
Alte informaţii 

• Cooperarea strânsă cu birourile de turism regionale independente 
(subordonate guvernelor federale) 
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H. CROAŢIA 
 

 
 
 

HTZ 
• Parte a administraţiei de stat 
• Membri sunt BT teritoriale, BT Zagreb şi BT regionale (dacă există)  
• Organizaţia este finanţată de la bugetul de stat, bugetele de taxe locale, 

cotizaţii ale membrilor, donaţii etc. 
• Raportează direct Ministrului Turismului – preşedintele HTZ 

 
 
 
Cooperare 

• Cooperează cu diverse organizaţii locale şi regionale, companii etc., în 
funcţie de specificul fiecărui proiect 
 

 
 
Alte informaţii 

• 18 birouri internaţionale 
•  120 angajaţi la birourile naţionale şi internaţionale 
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Cadrul organizatoric intern 
 
Luând în considerare descrierea de mai sus referitoare la managementul 
marketingului, şi având în vedere că turismul şi sistemul de comercializare românesc 
s-au angajat într-un proces de schimbări profunde, care vizează dezvoltarea şi 
restructurarea,  nu este posibil să recomandăm, în această etapă, o organizare a unei 
maşinării de marketing care fie operaţională imediat. Prin urmare, ne putem aştepta 
ca structura actuală să se reorganizeze şi să se restructureze în viitorul apropiat, 
pentru a-şi asuma noul rol de promotor al dezvoltării turismului şi al marketingului 
turistic. 
 
Situaţia actuală 
 
Aşa cum am arătat în capitolele  de mai sus, sistemul actual de dezvoltare şi 
marketing al turismului funcţionează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu  următoarea structură:  
 
Direcţia Generală Turistică are, astăzi, 80 de angajaţi, repartizaţi pe cinci 
departamente / direcţii cheie şi colaborează cu Direcţia Gestionare Fonduri 
comunitare pentru Turism. Responsabilităţile cheie pe direcţie sunt:  
 
1. Direcţia Dezvoltare Turistică este responsabilă cu planificarea dezvoltării 
infrastructurii turistice şi, de asemenea, cu investiţiile în turism. 
 
Direcţie are un director, un şef de serviciu, opt consilieri, doi experţi şi un referent.  
 
2. Direcţia Control Verificare si Monitorizare Turistică este responsabilă pentru 
controlul activităţilor şi serviciilor de turism şi de agrement, în conformitate cu legile, 
normele şi regulamentele în materie. 
 
3. Direcţia Autorizare răspunde de acordarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 
staţiunilor, companiilor de turism, personalului din turism, turoperatorilor, de clasificare 
unităţi cazare şi pârtii de schi şi a rutelor de drumeţie, a şcolilor de turism, ratingul 
plajelor, de activităţile de agrement, şi de centrele naţionale de informare şi 
promovare. 
 
Atât Direcţia Control Verificare si Monitorizare Turistică, cât şi Direcţia Autorizare au, 
un director, un şef de serviciu, şaisprezece consilieri, treizeci de experţi, doi referenţi 
şi un secretar.  
 
4. Direcţia Promovare Turistică organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte 
acţiuni similare, în România şi străinătate, pe teme legate de turism; organizează şi 
desfăşoară activitatea de promovare turistică a României, atât pe plan intern, cât şi 
internaţional, prin activităţi specifice organizate de birourile de reprezentare turistică; 
participă în târguri de turism din România şi din străinătate, organizează vizite 
educaţionale şi informaţionale, precum şi evenimente şi acţiuni destinate stimulării 
circulaţiei turistice în România şi promovării României ca o destinaţie turistică, atât în 
România cât şi în străinătate; participă la târguri în calitate de co-organizator în 
colaborare cu asociaţiile patronale profesionale şi non-guvernamentale din domeniul 
turismului, autorităţi publice locale şi centrale; organizează activităţi de promovare prin 
producţia şi co-producţia de emisiuni TV sau radio.  
Direcţia are un director, doi şefi de serviciu, şapte consilieri, doi experţi şi un referent.  
 
5. Direcţia Privatizare şi Post-privatizare asigură administrarea procesului de 
privatizare şi post-privatizare a societăţilor comerciale din turism la care statul este 
acţionar.  
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Viitorul 
 
Structura descrisă mai sus şi distribuirea rolurilor pe fiecare direcţie în cadrul 
Ministerului indică faptul că organizarea şi gestionarea turismului în România 
funcţionează într-un cadru tradiţional, şi, ca atare, necesită schimbări semnificative.  
Aceste schimbări sunt absolut necesare pentru a avea garanţia că România poate 
concepe şi gestiona eficient procesul de dezvoltare a turismului naţional şi că este 
capabilă să creeze şi să gestioneze un sistem de marketing dinamic şi eficace, proces 
care necesită timp şi dăruire.  
 
Deşi echipa noastră a efectuat o analiză a unei structuri de turism existente din 
România,  durata scurtă a proiectului nu a permis şi o evaluare amănunţită a 
capacităţilor interne ale Direcţiei Generale Turistice. 
 
În conformitate cu cele de mai sus, sugestia noastră, pentru o primă fază a procesului 
de reorganizare şi restructurare a actualei Direcţii pentru turism,  este următoarea: 
 

  
Sursa: Horwath HTL, 2011 
 
 În prima etapă a procesului de reorganizare şi restructurare, este de aşteptat ca 

Direcţia de Administrare a fondurilor UE destinate turismului să îşi continue 
operaţiunile, în special cele legate de proiectele de dezvoltare prezente şi viitoare,  
finanţate de  Uniunea Europeană.  

 
 Direcţia Dezvoltare Produse Turistice şi Competitivitate este de aşteptat să-şi 

asume un rol nou, axat pe competitivitate, lucrând la îmbunătăţirea condiţiilor 
cererii şi ale companiilor (resurse de turism, infrastructură şi echipamente, resurse 
umane, resurse financiare, resurse tehnologice etc. ). În plus, acest departament 
ar trebui să-şi asume responsabilitatea pentru dezvoltarea şi perfecţionarea 
produsului, precum şi pentru stabilirea mecanismelor de cooperare între sectorul 
privat şi public. Principalele domenii pe care acest departament ar trebui să se 
concentreze, din perspectiva competitivităţii, sunt formarea profesională, asistenţa 
tehnică şi promovarea competitivităţii (descrise în detaliu în secţiunile anterioare).  

 
 Direcţia Control şi Monitorizarea Turismului  şi Direcţia de Autorizare îşi vor 

comasa activităţile operaţionale, ale căror operaţiuni sunt strâns interconectate. 

MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII 
REGIONALE şi 
TURISMULUI

Direcţia 
Gestionare 
Fonduri 
comunitare 
pentru Turism

 
Direcţia Generală 

Turistică 

 
Direcţia Dezvoltare 
produse turistice 
şi Competitivitate 

 
Direcţia Control 

Turism, 
Monitorizare si 

Autorizare 

Direcţia 
Promovare 
Turistică 

(marketing 
extern şi intern) 

Direcţia 
Investiţii 
Turistice 
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Urmând practica la nivel mondial în domeniul turismului şi managementul de 
marketing, acest departament este, în esenţă, un departament administrativ, care 
se ocupă cu clasificarea pe categorii, inspecţii şi controale, emiterea de 
autorizaţii, precum şi cu legislaţia, politicile, normele şi reglementările în domeniul 
turismului, cu scopul de a crea un mediu propice şi de calitate companiilor de 
turism.  

 
 Direcţia Promovare Turistică trebuie să devină mai puternică, pentru a-şi îndeplini 

cu succes noua sa misiune, şi va avea o nouă responsabilitate, aceea de institui o 
abordare sănătoasa a activităţii de marketing şi promovare, incluzând activităţile 
de marketing intern şi extern. Activităţile de marketing extern se concentrează pe 
trei segmente: 1. Planificarea marketingului - care include identificarea de noi 
oportunităţi de afaceri, alegerea şi stabilirea ordinii de prioritate a pieţelor 
geografice şi a segmentelor de piaţă, structurarea  produselor si ofertelor, 
conceperea de strategii de comercializare şi de comunicare şi alte acţiuni 
similare. 2. Organizarea mixului de marketing vizează structurarea sistematică şi 
logică a serviciilor oferite de Direcţia Generală Turism / Minister,  stabilirea 
preţurilor de lansare pe piaţă, vânzările şi politicile de comunicare, cu scopul de a 
asigura servicii de înaltă calitate. 3. managementul de marketing include punerea 
în aplicare a acţiunilor planificate anterior, şi se concentrează în principal pe 
activităţi de comercializare (politicile de tarifare, sisteme de vânzări, management 
de brand, publicitate, reclamă publicaţii, ateliere, seminare de vânzări, 
merchandising, promoţii speciale, vânzări directe şi altele asemenea). 

 
 Activităţile de marketing intern se concentrează pe construirea unei atitudini 

pozitive faţă de activităţile de turism şi a creşterii gradului de consideraţie şi de 
conştientizare faţă de importanţa şi contribuţia economică şi socială a turismului, 
în rândul agenţilor sociali, liderilor politici, mass-mediei, profesioniştilor din 
domeniul turismului şi al societăţii în ansamblu. Obiectivul cheie este de schimba 
în bine mentalitatea privind industria turismului şi a activităţilor sale, care la rândul 
ei, va asigura un mediu mai propice pentru dezvoltarea turismului.  

 
 Direcţia Investiţii în turism poate fi privită ca un compartiment care cuprinde 

operaţiunile şi activităţile celor două departamente menţionate mai sus 
(Privatizare şi post-privatizare şi Dezvoltarea Turismului), iar obiectivul său 
principal va fi investiţia în turism (atât în proiectele de investiţii, cât şi în  
infrastructură de turism). Având în vedere că procesele de tranziţie se apropie de 
sfârşit, este logic ca actuala Direcţie pentru privatizare şi post-privatizare să 
trebuiască să se transforme în cele din urmă, astfel încât această includere în 
cadrul noului departament îi conferă o nouă viziune. 

 
 Având în vedere stadiul incipient al dezvoltării turismului în România, după 

această restructurare şi reorganizare iniţială a departamentului pentru Turism din 
cadrul Ministerului, este posibilă înfiinţarea Agenţiei de Dezvoltare a Turismului la 
nivel naţional. Această Agenţie va putea apoi prelua sarcina de dezvoltare a 
turismului şi a investiţiilor în turism.  

 
În plus faţă de crearea organizaţiei (a se vedea capitolul anterior) capacităţile de 
marketing trebuie consolidate prin măsuri dedicate exclusiv infrastructurii de 
marketing. Există patru activităţi-cheie care trebuie urmărite, destinate creării reţelei 
de bază a marketingului, pe care tot personalul-cheie de la MDRT ar trebui să fie 
capabil să o utilizeze. Deoarece o mare parte din această infrastructură este sensibilă 
ca utilizare sau interpretare, deciziile privind manipularea şi distribuţia trebuie să  
rămână întotdeauna o preocupare centrală. 
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Detalierea activităţilor cheie 

Tactici de 
infrastructură de 
marketing 

Bancă de imagini Prioritate 
 

OBIECTIV 
■  Crearea unei bănci  cu imagini de cea mai bună 

calitate, ilustrând destinaţii, atracţii şi oameni din 
România 

ŢINTE 

 

■ Publicaţii din România 
■  Turoperatori şi mass media care cooperează cu 

România 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Crearea unei biblioteci de fotografii, care conţine o selecţie a celor mai bune imagini din 
România. Toate imaginile incluse ar trebui să transmită mesajul apelând la emoţii, sentimente şi 
experienţe. Principala diferenţă între o bancă Foto şi o arhivă fotografică tradiţională constă în 
faptul că toate imaginile incluse în banca foto au un mesaj clar de comunicare: imaginile sunt 
concepute să atragă privitorii şi să-i convingă să viziteze România şi să vadă cu ochii lor 
destinaţiile prezentate.  
Banca foto devine, prin urmare, un instrument indispensabil pentru: 1) sprijinirea activităţilor de 
marketing întreprinse de România şi de sectoarele sale de turism; 2) controlul imaginii 
destinaţiei, comunicate de către terţi (intermediari de turism şi de mass-media, broşuri şi 
articole). 
Banca Foto oferă o perspectivă profundă asupra valorilor, experienţelor şi atracţiilor din 
România, incluzând imagini de locaţii, produse şi oameni. 
Este recomandabil ca banca Foto să fie împărţită în 2 secţiuni: 
■ Una care conţine imagini "instituţionale" sau  generice 
■ Una care conţine imagini legate de produs, care vor fi utilizate în promovarea produselor 
specifice  
Banca de Filme va fi accesibilă pe portalul web, cu acces restricţionat gestionat de echipa de 
online a MDRT. 
În plus, banca Foto trebuie parţial actualizată cu imagini noi, cel puţin o dată pe an. 
BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 
Etapele pre-producţie sunt esenţiale pentru 
dezvoltarea Băncii foto şi includ următoarele 
faze: 
■ Identificarea temelor de ilustrat în imagini 
şi a locaţiilor. 
■ Selectarea de imagini neprotejate de 
drepturi de autor 
■ Achiziţionarea de imagini interesante 
existente  
■ Pozele care vor fi folosite în campania de 
publicitate vor fi descrise în detaliu, inclusiv 
schiţe, descrierea personajelor care apar în 
imagine etc.  
 

Realizarea băncii Foto presupune următoarele: 
1. Identificarea locaţiilor care vor fi fotografiate 
2. Selectarea temelor şi a scenariului 
3. Selectarea şi cumpărarea de fotografii 
interesante ilustrând România 
4. Realizarea de fotografii noi 
5. Selectare, digitalizare şi manipulare în 
Photoshop 
6. includerea de imagini selectare în principalul 
motor de căutare, pentru a asocia România cu 
respectivele imagini. 

PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 
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Utilizarea băncii de imagini va fi disponibilă 
specialiştilor din toate pieţele sursă, în 
special agenţiilor de turism din România 

Bancă de Filme 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
(% ANUAL) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Număr de imagini produse 
■ Gradul de accesare a imaginilor de 

companiile de turism şi de mass media 50% 15% 10% 20% 15% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 

 Calitatea echipei creative şi capacitatea acesteia de a realiza imagini sugestive şi 
atrăgătoare despre punctele de atracţie din România, pentru turiştii cu discernământ 

 Monitorizarea rezultatului din punct de vedere al calităţii fiecărei imagini şi al utilităţii acesteia 
 
BENEFICIILE ACŢIUNII 
Companiile româneşti din turism vor avea acces liber la o mare parte din imaginile de primă 
clasă din ţară, pentru materiale lor de comunicare, fără nici o taxă. Prin selectarea cu 
discernământ a imaginilor folosite, de exemplu, pe site-ul sau broşurile lor, câştigul de imagine 
al fiecărei astfel de companii poate fi foarte mare. 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
Furnizorii de servicii turistice (şi de premii la concursuri) 

 
 



 

215 

 

Tactici de 
infrastructură de 
marketing 

Banca de Filme Prioritate 
 

OBIECTIVE 
■ Crearea unei bănci de primă clasă, cu imagini video, 

rapoarte audiovizuale şi documentare  
ŢINTE 

 

■ Material publicitar şi filme despre România 
■ Intermediari şi mas-media care cooperează cu 

România 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Bancă de Filme reprezintă infrastructura de bază pentru producţia de materiale video pentru 
campanii publicitare şi de  promovare. O bancă de Filme este un fişier cu aproximativ 50 de 
situaţii extrem de emoţionale şi captivante din România, deja clasificate pe teme majore. 
Banca Filme ar trebui împărţită în două secţiuni: 
■ Una conţinând situaţii generice, din destinaţii turistice din România (30 de cadre) 
■ Una conţinând filme legate de produs şi de ţinte (20 cadre). 
Banca de Filme va fi accesibilă pe portalul web, cu acces restricţionat gestionat de MDRT. 
Banca de Filme va fi, de asemenea, parţial încărcată pe un canal oficial Youtube destinat 
Turismului din România, care ar trebui  creat şi gestionat de către echipa de online a 
Ministerului. 

BAZELE IMPLEMENTĂRII PROCESULUI 
Realizarea Băncii de Filme va necesita realizarea următoarelor sarcini: 
1. faza de pre-producţie, incluzând căutare temei. 
2. Scrierea scenariului de film şi a scenariului tehnic. 
3. Gestionarea logisticii de producţie video. 
4. Filmare. 
5. Post-producţie şi editarea masterului. 

PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 
Banca de Filme va fi disponibilă specialiştilor 
din toate pieţele sursă, în special agenţiilor 
de turism româneşti 

■ Bancă Foto 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
(% anual) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Număr de clipuri video realizate şi 
încărcate pe portal 

■ Numărul de clipuri video urmărite 
pe Youtube 

■ Reacţia spectatorilor 

50% 15% 10% 20% 15% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 
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 Calitatea echipei creative şi capacitatea acesteia de a realiza filme sugestive şi atrăgătoare 
despre punctele de atracţie din România, pentru turiştii informaţi 

 Monitorizarea rezultatului din punct de vedere al calităţii fiecărui film şi a utilităţii acestuia 
 
CUM SĂ BENEFICIEZI DE ACEASTĂ ACŢIUNE 
Companiile româneşti de turism vor avea acces liber la o mare parte din filmele  video de primă 
clasă din ţară, fără nici o taxă. Prin selectarea cu discernământ a imaginilor folosite, de 
exemplu, pe site-ul sau broşurile lor, câştigul de imagine al fiecărei astfel de companii poate fi 
foarte mare. 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 Furnizorii de servicii turistice (şi de premii la concursuri) 
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Tactici de 
infrastructură de 
marketing 

Cercetare şi informaţii 
din piaţă 

Prioritate 
 

OBIECTIV 
■ Identificarea  oportunităţilor de afaceri pentru 

companiile româneşti, printr-o mai bună cunoaştere a 
grupurilor ţintă 

ŢINTĂ 

 

■ Pieţele de turism din zonele geografice selectate. 
■ Turoperatori şi agenţii de voiaj din zonele geografice 

selectate 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Pe măsură ce piaţa creşte în complexitate şi sofisticare, nevoia de informaţii devine mai 
stringentă. România trebuie să adopte o atitudine proactivă faţă de toate aceste schimbări, 
reacţionând cu mult timp înainte. Cercetarea şi informaţiile de marketing sunt un instrument 
perfect pentru a obţine date utile, relevante şi la zi despre piaţă, care vor contribui semnificativ 
la eforturile de marketing direct şi la luarea de decizii de înaltă calitate.  
 
Cercetare de piaţă se va concentra pe trei domenii: 
1. Interviuri cu turoperatori şi agenţii de voiaj, Mystery shopping etc. 
2. Cercetarea de piaţă sistematică în pieţele sursă 
3. Urmărirea tendinţelor 
BAZELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE   
1. Procesul de cercetare calitativă al tur-operatorilor si agenţiilor de turism: elaborarea de 
chestionare şi identificarea interlocutorilor ţintă în fiecare piaţă; executarea de anchete de 
specialitate, de către managerii de produs sau de către unităţile locale de marketing; elaborarea 
şi analiza rezultatelor anchetei şi difuzarea rezultatelor părţilor interesate din România. 
 
2. Procesul de elaborare a Rapoartelor Informative despre piaţă: conceperea conţinutul 
raportului, compilarea de date de piaţă, scrierea de note informative despre piaţă, distribuirea 
rapoartelor către părţile interesate în România. 
 

PIEŢELE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 
Date despre principalele pieţe sursă: 
Germania, Austria, Ungaria, Marea Britanie, 
Italia şi Rusia 

 

INDICATORI CHEIE DE SUCCES ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
(% ANUAL) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Număr de rapoarte întocmite 
■ Număr de chestionare la care  s-a 

răspuns 
■ Reacţia companiilor 

20% 40% 20% 20% - 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
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FACTORI CHEIE DE SUCCES 
Profunzimea şi acurateţea obiectivelor de cunoaştere definite 
Calitatea procesului de cercetare:  de la compunerea chestionarului, la procesarea datelor 
Pertinenţa rapoartelor produse pentru sector 

 
BENEFICIILE ACŢIUNII 
Companiile de turism româneşti vor dobândi cunoştinţe despre caracteristicile turistice ale 
grupului ţintă şi evoluţia acestora în timp, comparativ cu tipuri de călători, ceea ce va ajuta la 
depistarea ocaziilor de afaceri  
 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului România 
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Tactici 
infrastructură de 
marketing 

Baza de date clienţi Prioritate 
 

OBIECTIV 
■ Organizarea şi centralizarea informaţiilor despre 

contate (industrie şi consumatori) 
■ facilitarea implementării de activităţi de marketing 

segmentate 
ŢINTA 

■ Consumatori finali 
■ Intermediari turism: tur+operatori, agenţii de turism, 

SITP etc. 
■ Mass media şi ziarişti selectaţi 
■ Asociaţii federaţii şi cluburi 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Crearea unei baze de date care conţine 2 secţiuni principale: B2B şi B2C. 
Baza de date va conţine informaţii despre: 
consumatorii Finali 
Turoperatori 
Agenţii de turism 
Media si jurnaliştii 
asociaţii / federaţii şi alţii (trebuie determinate) 
 
În vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru această acţiune, pe lângă informaţii generale cu 
privire la organizaţiile de consumatori, baza de date va preciza motivaţia lor principală / dorinţa 
de a călători şi interese specifice de călătorie. Aceasta va creşte valoarea de marketing a bazei 
de date, permiţând punerea în aplicare a activităţilor de marketing segmentate. Cu alte cuvinte, 
va fi posibil, de exemplu, să trimiţi o broşură de lux pentru operatorii de turism, reviste, asociaţii 
şi agenţii de turism de lux. 
Baza de date de marketing va conţine informaţii privind foşti şi potenţiali vizitatori ai României, 
adunate din toate sursele posibile, fiind  portalul web cu cel mai mare potenţial, dar nu singurul: 
fiecare acţiune de comunicare trebuie să aibă un obiectiv secundar , acela de a culege cât mai 
multe detalii de contact posibile, pentru a alimenta baza de date (atât despre consumatorii finali, 
şi despre intermediari). 

 
Tip de date (exemplu) 

 
Turoperatori 
- Datele generale ale companiei 
- Produse/pieţe 
- Broşuri (număr, nume şi 

frecvenţă) 
- Destinaţii 
- Pagini&Pachete 
România 
- Pagini şi Pachete: concurenţi 
- Reţele de vânzări 
- Observaţii 
- Detaliile de contact ale 

decidenţilor 

Agenţii de turism 
- Date generale companie 
- Reţeaua de sucursale 
- Produse şi pieţe 
- Volumul vânzărilor 
- Detaliile de contact ale 

decidenţilor 
- Observaţii 
 

Consumatori 
- Nume 
- Adresă 
- Caracteristici 

demografice 
- Motivaţie şi interese 
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IMPLEMENTAREA PROCESULUI 
Măsurile de  punere în aplicare a acestei acţiuni vor fi: 
1. Achiziţionarea de software de baze de date. 
2. Personalizarea aplicaţiei prin crearea de formulare de înregistrare, formulare de cerere etc. 
3. Traducere în limba română / engleză 
4. Dezvoltarea unui sistem de încărcare şi accesare a datelor prin Internet. 
5. Introducerea de date (de către birourile de turism locale, Îngerii păzitori, managerii de 
website). 
6. Instruirea personalului român care se ocupă de gestionarea bazei de date 

PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 
Niciuna/toate ■ Portal web 

■ Sistem naţional de rezervări online 
■ Îngerii păzitori 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

ALOCARE BUGETARĂ ANUALĂ 
% anual 
2011 2012 2013 2014 2015 

■ Număr de înregistrări utile în baza de date 20% 30% 20% 20% 10% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planif           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 

 Alocarea de resurse suficiente (umane şi tehnologice) 
 Definirea unor proceduri simple dar solide de alimentare a bazei de date cu detalii de 

contact 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 MDRT 
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Tactici 
infrastructura de 
marketing 

Echipa de online internă Prioritate 
 

OBIECTIV 

■ Internalizarea gestionării tuturor activităţilor online 

ŢINTĂ 

 
■ MDRT 

DESCRIEREA ACŢIUNII 
Aceasta este o tactică de maximă prioritate, dat fiind faptul că echipa de online va fi 
responsabilă cu o serie de aspecte-cheie: 
- Gestionarea portalului web, atât din perspectiva conţinutului, cât şi al aspectului. Acest lucru 
va constitui o sarcină majoră, având în vedere volumul de lucru vast legat de administrarea 
constantă a bazei de date de oferte 
- Coordonare  acţiunilor de marketing online pe toate pieţele, în colaborare cu agenţiile locale 
- Gestionarea canalelor de Socializare Media deschise. Scopul va fi "participarea la  
conversaţie" şi anunţarea consumatorului că România este la celălalt capăt al liniei telefonice. 
Va trebui angajat un Manager al Comunităţii în acest scop 
- Gestionarea băncilor foto şi de  filme 
BAZELE IMPLEMENTĂRII PROCESULUI 
Această echipă va fi în mod necesar 
compusă din tehnicieni şi, de preferinţă,  din 
tineri. Tinerii cunosc mult mai bine toate 
constrângerile, tendinţe şi probleme 
principale legate de web. 
Competenţele pe care le au îi face eligibili 
pentru multe posturi, deci condiţiile de 
muncă trebuie să fie favorabile, pentru a 
putea păstra personalul cheie valoros şi, 
adesea, foarte greu de găsit. 

În acest sens, trebuie să li se pună la dispoziţie 
infrastructuri tehnice şi tehnologice excelente, 
de la spaţiul fizic, la servere şi conexiuni de 
ultimă generaţie. 

PIEŢE SURSĂ ACŢIUNI CONEXE 

Niciuna 
■ Portal web 
■ Bănci foto şi video 
■ Sistem naţional de rezervări online 
■ Marketing online 

INDICATORI DE SUCCES DE 
MONITORIZAT 

ALOCARE BUGETARĂ ANUALA 
(% ANUAL) 

2011 2012 2013 2014 2015 ■ Număr de angajaţi în anul 2 şi anul 3 
■ Atingerea indicatorilor de succes la toate 

tacticile online  30% 30% 20% 20% 20% 

IMPLEMENTAREA ÎN TIMP (SEMESTRE) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Planificare           
Execuţie           
FACTORI CHEIE DE SUCCES 
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■ Angajarea de profesionişti de primă clasă, în fiecare domeniu  
■ Asigurarea celor mai noi tehnologii 
■ Oferirea de condiţii contractuale excelente, pentru menţinerea personalului cu înaltă 

calificare 
PRINCIPALII ACTORI IMPLICAŢI 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România 
 
Strategie bugetară 
 
Deşi planul de marketing oferă orientările strategice pentru perioada de până în 2015, 
este recomandat ca bugetul disponibil să fie cheltuit în perioada cuprinsă între 2011 şi 
2013. Concentrarea bugetului pe perioade mai scurte garantează o presiune mai 
mare asupra grupului ţintă şi, astfel, o mai mare eficienţă şi randament al investiţiilor. 
Următoarele pagini oferă o imagine de ansamblu a evoluţiei în bugetul de marketing al 
MDRL, pe perioada 2011-2013.  
De-a lungul anilor, bugetul de marketing alocat pentru fiecare tip de tactică se 
schimbă şi se adaptează la strategia de ansamblu declarată, după cum arată tabelul 
de mai jos.  

Defalcarea bugetului pe tip de tactici, 2011-2013 
 

  2011 2012 2013 Total  
2011-2013 

  
€ 

(milioane) % 
€ 

(milioane) % 
€ 

(milioane) % 
€ 

(milioane) % 
Produs 2,3 10% 3,6 12% 2,5 12% 8,4 12%
Vânzări 3,3 15% 5,4 18% 4,7 22% 13,4 19%
Comunicare 13,2 61% 17,5 60% 13,0 61% 43,8 61%
Infrastructură 
Marketing 2,0 10% 2,0 7% 0,7 3% 4,8 7%

Cooperare 0,7 3% 0,8 3% 0,5 2% 2,0 3%
Total 21,5 100% 29,3 100% 21,5 100% 72,4 100%

 
Tacticile de comunicare primesc cea mai mare parte din buget (60%). Deşi cea mai 
mare parte din bugetul de comunicare este dedicată publicităţii, există un puternic 
conţinut online asociat comunicării, constând dintr-un portal web foarte modern, o 
echipă internă de on-line, sistemul de rezervare etc. Creşterea gradului de 
conştientizare a publicului că România ca o destinaţie turistică este o prioritate pentru 
următorii ani, aşa cum prevede foarte clar şi planul de marketing.  
 
Infrastructura destinată Produselor şi Marketingului reprezintă aproape o cincime din 
bugetul total disponibil, răspunzând  nevoilor şi cerinţelor stringente din aceste 
domenii pentru sectoarele turismului românesc. Un alt procent de 20% din buget 
trebuie alocat acţiunilor de Vânzări, de asemenea, relevante fiind principalele pieţe 
sursă atât de puternic populate de turoperatori. 
 
Trebuie constatat şi faptul că, deşi reprezintă doar 2% din buget, există 2 milioane de 
euro alocaţi stimulării cooperării, deci o cifră destul de consistentă, care, în plus, nu se 



 

223 

regăseşte în planurile de marketing ale majorităţii concurenţilor de piaţă ai României.  

21,5

29,2

21,5

2011 2012 2013

Budget per year

 
Cea mai mare parte din buget va fi cheltuită în al doilea an (2012), fiind primul an 
dedicat mai mult planificării (cheltuieli mai mici) şi mai puţin execuţiei. După al treilea 
an, cele mai multe din tacticile selectate vor necesita alocări bugetare de întreţinere.  
 
De aceea pentru anii 2014 şi 2015 propunem următoarea strategie de alocare a 
bugetului: 
 

Defalcare buget pe tip de tactici, 2014-2015 

  2013 2014 Total  
2014-2015 

  € (mil.) % € (mil.) % € (mil.) % 
Produs 2,0 8% 2,0 8% 4,0 8% 

Vânzări 4,0 17% 5,0 21% 9,0 19% 

Comunicare 14,0 63% 14,5 65% 28,5 62% 
Infrastructură de 
marketing 2,0 8% 1,0 4% 3,0 6% 

Cooperare 1,0 4% 0,5 2% 1,5 3% 

Total 23,0 100% 23,0 100% 46,0 100% 
 
Paginile de mai jos ilustrează modul în care resursele financiare ale MDRT ar trebui 
să fie investite în cele 31 de tactici de marketing diferite identificate în planul de 
marketing.  
 
Tabelele au fost concepute pentru a servi ca indicatori ai nivelurilor de investiţii şi de 
prioritate. Unele tactici vor trebui să aştepte ceva timp, până să li se aloce resurse, 
altele vor beneficia de alocări bugetare imediate şi în cantităţi mari. Câteva alte tactici 
vor primi investiţii unice, timp de un an doar, în timp ce altele vor beneficia de un flux 
permanent de resurse. 
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Cost estimativ pe tactică pe an. În milioane € 

  2011 2012 2013 TOTAL 

Prod Etichetarea 0,69 0,53 0,37 1,60
Prod Primele 20 atracţii turistice  0,15   0,15
Prod Simboluri naţionale 0,30   0,30
Prod Îngerii păzitori 0,50 0,30 0,20 1,00
Prod Programul “Nouă de pasă”   1,03 0,77 1,80
Prod Identificarea principalelor circuite 0,31 0,13 0,06 0,50
Prod Semnalizare  0,73 0,27 1,00
Prod Excelenţa în servicii  0,60 0,60 1,20
Prod România îţi urează bun venit! 0,30 0,15 0,15 0,60
Prod Premii pentru turismul românesc  0,10 0,10 0,20
Vânz Portal de ultimă generaţie 1,50 1,00 1,00 3,50
Vânz Sistem naţional de rezervări online 0,67 0,67 0,67 2,00
Vânz “Cumpărăm” România 0,20 0,40 0,40 1,00
Vânz “Vindem” România  1,00 1,00 2,00
Vânz Stimularea vânzărilor 0,10 0,40 0,40 0,90
Vânz Târguri specializate 0,24 0,66 0,60 1,50
Vânz Oferte segmentate 0,63 1,25 0,63 2,50
Comun Online marketing 2,27 4,09 3,64 10,00
Comun Relaţii publice 1,37 2,06 1,37 4,80
Comun Campanii publicitare TV 6,34 7,80 5,85 20,00
Comun Publicitate tipărită 2,72 3,60 2,18 8,50
Comun Producţie materiale colaterale 0,50   0,50
Mkt. Inf Bază de date clienţi 0,37 0,61 0,12 1,10
Mkt. Inf Echipă de online internă 0,27 0,27 0,27 0,80
Mkt. Inf Banca de filme 0,50 0,38 0,13 1,00
Mkt. Inf Informaţii / cercetare de piaţă 0,40 0,50 0,10 1,00
Mkt. Inf Bancă de imagini 0,51 0,26 0,13 0,90
Coop Maeştri în marketing  0,48 0,32 0,80
Coop Buletin informativ MDRT 0,10 0,10 0,10 0,30
Coop Planul clusterelor 0,50   0,50
Coop Congresul Naţional al Turismului 0,10 0,20 0,10 0,40

 TOTAL 21,55 29,28 21,53 72,35
 

Chiar dacă cea mai mare parte din buget va merge în comunicare, vor trebui depuse 
eforturi intense pentru activităţile de marketing tip  "below the line", necesar a fi  
întreprinse în următorii trei ani în România. Tactica privitoare la produs, în primul rând, 
va fi crucială pentru a menţine credibilitatea promisiunii asociată brandului. Dar şi 
acţiunile legate de vânzări vor necesita o atenţie deosebită şi o gestionare 
profesionistă. Desigur, se vor aplica şi tactici de marketing tip "above the line", dar 
specialiştii în marketing din MDRT ar trebui să fie în permanenţă deplin conştienţi de 
faptul că marketingul începe cu un produs, şi că acest produs are încă nevoie de 
îmbunătăţiri considerabile în România. 



 

225 

2.6.2. Sistem de monitorizare 
a) Evaluarea rezultatelor 
 
Ce este evaluarea? 
Simplu spus,  evaluarea activităţii MDRT în domeniul turismului este "încercarea de a 
măsura impactul activităţilor MDRT asupra performanţei turismului din România". Cu 
toate acestea, o evaluare serioasă este mult mai mult decât atât. Dacă este bine 
făcută, ea ar trebui să vizeze "măsurarea şi analiza modului în care orice politică în 
domeniul turismului îndeplineşte obiectivele economice şi sociale naţionale, şi să 
găsească modalităţi de a îmbunătăţi performanţele sale viitoare". Indiferent de cum 
este realizată, evaluarea implică o formă sau alta de analiză cost-beneficiu sau de 
analiză  a intrărilor-ieşirilor.  
 
Tipul cel mai simplu de evaluare constă în monitorizarea performantei unei destinaţii 
turistice, prin, de exemplu,  colectarea de date privind numărul de turişti sosiţi / 
cheltuielile acestora şi privind gradul de ocupare al unităţilor de cazare. De regulă, 
aceste date sunt analizate cu scopul de a identifica tendinţele globale ale turismului şi 
de a monitoriza activitatea pieţelor şi segmentelor specifice.  Se pot face estimări 
simple alte "Ratei de rentabilitate a investiţiei", comparând tendinţele turismului cu 
totalul cheltuielilor de promovare pe perioadele analizate. Problema este însă că, 
atunci când folosim datele despre performanţa turismului drept indicator al impactului 
promovării, se porneşte de la premisa că toate realizările în turism sunt, mai degrabă, 
rezultatul activităţii MDRT, şi nu rezultatul influenţei exercitate de o mulţime de alte 
variabile.  
 
Problema identificării impactului real este că activităţile pe care MDRT le desfăşoară 
în domeniul turismului se împart în 5 domenii cheie: 
 
 Distingerea efectelor separate asupra performanţelor  destinaţiei, pe care le au 

componentele individuale ale destinaţiei însăşi; de exemplu, separarea efectului 
activităţilor de promovare ale MDRT de impactul, să zicem, al creării de produse 
noi ca, de pildă, un punct de atracţie major nou 

 
 Distingerea efectelor separate asupra performanţelor destinaţiei, separat de 

componentele individuale ale mixului de marketing; de exemplu, separarea între 
efectele produse de PR, publicitate, distribuirea de broşuri, website-uri şi expoziţii 

 
 Separarea impactului variabilelor exterioare incontrolabile negative ( terorism, 

război, condiţii climatice, rate de schimb nefavorabile etc.) sau pozitive (un film de 
mare succes, care prezintă o destinaţie, cum ar fi "Stăpânul Inelelor", turnat în 
Noua Zeelandă), de impactul activităţii MDRT. 

 
 Izolarea efectelor activităţilor MDRT de cele ale acelor organizaţii din România, 

asupra cărora MDRT nu are nici un control, ca, de exemplu, activităţile de 
marketing direct ale turoperatorilor, hotelurilor, companiilor de transport etc. 

 
 Evaluarea efectelor reziduale ale activităţilor de MDRL şi ale altor organizaţii, 

după încetarea lor, adică a ceea ce se cheamă factorul de uzură. 
 

În timp ce problemele de mai sus pot masca adevăratul impact pe care activităţile 
MDRT îl au asupra performanţei destinaţiilor turistice româneşti, există tehnici 
încercate şi testate deja, care pot depăşi în mare măsură aceste obstacole.  
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De ce evaluăm activităţile MDRT?  
 
Ca organizaţie finanţată din fonduri publice, MDRT întâmpină tot mai multe presiuni 
legate de justificarea activităţilor şi bugetelor sale. Guvernele, contribuabilii şi furnizorii 
de turism vor să ştie ce beneficii primesc din partea organizaţiei lor naţionale de 
turism, în plus faţă de cele pe care le-ar fi primit oricum, adică, altfel spus, ce "valoare 
adăugată" le oferă ministerul. Acesta este motivul pentru cate MDRT este chemat să  
evalueze măsura în care influenţează prin acţiunile sale turismul naţional. 
 
La nivelul Guvernului României şi la alte niveluri se pun următoarele întrebări:  
 
 De ce trebuie alocate fonduri publice unei activităţi care este, în esenţă, o 

activitate comercială de turism?  
 În condiţiile actuale, de creştere a numărului acordurilor internaţionale de liber 

schimb şi de reducere a nivelului de subvenţii publice acordate altor sectoare 
industriale, de ce ar trebui turismul să continue să primească sprijinul 
contribuabililor?  

 Dacă într-adevăr turismul a înregistrat o creştere uriaşă în ultimii ani (şi 
previziunile UNPOMC pentru 2020 indică faptul că va continua să înregistreze o 
creştere sănătoasă) de ce ar trebui să MDRT să continue să ceară resurse de la 
guvern?  

 În condiţiile utilizării tot mai intense şi a disponibilităţii pe scară tot mai largă a 
Internetului, care pune cererea şi oferta turistică în contact direct şi instantaneu, 
de ce ar mai avea nevoie guvernul de MDRT ca intermediar?  

 
Oricare ar fi răspunsul la aceste întrebări, un lucru rămâne clar: esenţial este să se 
afle ce valoare adăugată poate oferi MDRT în schimbul investiţiilor din bugetul de stat.  
 
Răspunsul la această întrebare depinde de obiectivele guvernului privitoare la 
industria turismului naţional. De exemplu, unele administraţii doresc să maximizeze 
veniturile din turism, pentru a contribui la echilibrarea balanţei de plăţi prin generarea 
de venituri din străinătate. Altele doresc să utilizeze turismul pentru a crea locuri de 
muncă. Unele administraţii doresc să vadă că turismul contribuie efectiv la 
prosperitatea din zonele mai sărace ale ţării lor. Altele doresc să vadă că turismul este  
mai bine gestionat şi răspândit mai uniform, pentru a preveni deteriorarea mediului. Şi 
lista poate continua la nesfârşit.  
 
Dar ce vrea România? Este esenţial, prin urmare, ca guvernul român să  ştie foarte 
clar ce anume să aştepte de la MDRT, înainte de a-i aloca fonduri bugetare. Numai  
când guvernul va ştii foarte exact care sunt obiectivele MDRT, se poate trece la 
evaluarea măsurii în care aceste obiective sunt îndeplinite. 
 
Există acum măsuri de evaluare, capabile să ajute la estimarea valorii adăugate pe 
care o organizaţie naţională de turism o oferă din punct de vedere al îndeplinirii 
obiectivelor şi ţintelor sale strategice. Raportul UNWTO "Evaluarea activităţilor de 
marketing ale organizaţiilor naţionale pentru turism (ONT)" este prima încercare de 
acest gen de a pune laolaltă toate aceste măsuri şi de a oferi sfaturi cu privire la 
modul în care ele pot fi introduse. Soluţiile nu sunt infailibile, totuşi. Evaluarea nu este 
o ştiinţă exactă. Cu toate acestea, ea poate aduce satisfacţii mari, prin reducerea la 
minimum a riscului  guvernelor şi al partenerilor comerciali, legat de investiţiile 
acestora în ONT. 
 
Experienţa arată că  ONTurile care îşi evaluează sistematic activităţile sunt mai în 
măsură să furnizeze dovezi guvernului că banii contribuabililor şi ai "părţilor 
interesate" sunt cheltuiţi cu înţelepciune, ca, de exemplu:  
 
▪ dovezi referitoare la valoarea adăugată generată de activităţile lor 
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▪ dovadă că resursele sunt utilizate eficient  
▪ demonstrarea faptului că sprijinul financiar acordat de industria turismului este 

investit în parteneriat cu ONT şi folosit în modul cel mai eficient, respectiv că o 
ONT care funcţionează în parteneriat cu industria este mai productivă decât 
industria care operează pe cont propriu.  

 
De asemenea, nu trebuie uitat faptul că evaluarea nu înseamnă doar să demonstrezi 
părţilor interesate că activităţile MDRT asigură randamentul investiţiilor lor. Evaluarea 
mai înseamnă şi analiza din punct de vedere cost-beneficii a activităţilor, pentru a se 
asigura că acestea funcţionează la un nivel optim şi că resursele sunt folosite în mod 
rezonabil. Cu alte cuvinte, evaluarea este de dorit, cu scopul de furniza specialiştilor în 
marketing ai MDRT informaţii utile, care să-i ajute să îmbunătăţească impactul 
viitoarelor campanii şi activităţi ale MDRT şi pentru a fi în măsură să identifice:  
 
▪ pieţele sursă pe care MDRT are cea mai mare influenţă  
▪ activităţi şi metode care funcţionează  cel mai bine pe fiecare piaţă  
▪ nivelul optim de investiţii în fiecare piaţă  
 
Ce ar trebui evaluat? 
 
Ideal ar fi ca toate activităţile MDRT să fie evaluate şi rezultatele să fie consolidate, 
astfel încât să se obţină imaginea de ansamblu a prestaţiei acestei organizaţii. Totuşi, 
realist este să se stabilească acele activităţi prioritare, care consumă cele mai multe 
resurse. Este vorba, de regulă, de reprezentanţele din străinătate (sedii, promoţii şi 
personal) şi de campaniile publicitare internaţionale mari. Există însă tehnici care vor 
permite MDRT să evalueze majoritatea, dacă nu chiar toate, activităţile sale: 
 
Activităţi dedicate 
consumatorilor 

Activităţi comerciale Media/ presă & pr 

• Publicitate   
 TV 
 Billboard 
 Radio 
 Ziare/ Reviste 
 Broşuri 

• Internet   
• Corespondenţă directă 
• Expoziţii pentru 

consumatori 
• Centre de informare 
• Call Centres 

• Târguri /Expoziţii 
• Promovarea comerţului 
• Sprijinirea comerţului 
• Activităţi turistice comerciale 
• Vizite de familiarizare 
• Suport TV şi video 
• Dispecerate 

• Educative 
• Vizite ale jurnaliştilor 
• Brifinguri de presă 
• Plasarea produsului 
• Evenimente media 
• Ceremonii de premiere 
• Publicitate extremă 

Sursa: Manualul UNWTO Evaluarea Activităţilor de Marketing ale ONT 
 
Nu toate activităţile trebuie să fie evaluate în detaliu, în fiecare an, deşi unele ONT-uri 
preferă această abordare şi cheltuiesc resurse considerabile în acest sens. Un 
program continuu de studii de evaluare (întins pe 3-5 ani) este opţiunea aleasă de 
unele ONT-uri de dimensiune medie,  de exemplu, cele din Danemarca. Având o 
viziune pe termen lung cu privire la evaluare, se pot economisi resurse considerabile,  
însă există şi riscul de a întârzia în a da un răspuns cuprinzător, guvernului, cu privire 
la valoarea adăugată oferită de MDRT în schimbul banilor primiţi. 
 
Cum se poate face evaluarea?  
 
Pentru a evita capcana "cauzalităţii simple",  menţionată mai devreme, este necesar 
să susţii datele de bază referitoare la performanţa destinaţiei turistice cu măsuri 
comportamentale şi  comunicaţionale, care permit estimarea "cauzalităţii specificate" a 
efectului acţiunilor MDRT. 
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Cele mai importante dintre aceste măsuri suplimentare de evaluare sunt "conversia" şi 
"studii de urmărire", inclusiv anchete în rândul consumatorilor, care permit MDRT să 
lege schimbările în comportamentul consumatorilor (de exemplu, schimbări în 
intenţiile de călătorie / gradul de informare despre destinaţie) de activităţi specifice 
proprii.  
 
Dimensiunea evaluării depinde de tipurile de activităţi întreprinse, de obiectivele din 
spatele acestor activităţi şi, desigur, de bugetele disponibile. În unele cazuri, costul de 
evaluare a unor activităţi ar putea fi mai mare decât costul activităţii în sine. Aşadar, 
se impune ca evaluarea să "fie adecvată scopului final urmărit", deoarece evaluarea 
este o chestiune de alegere a acelor abordări, care răspund cel mai bine nevoilor, 
obiectivelor şi bugetelor MDRT.  
 
Procesul de evaluare poate fi împărţit în cinci etape de bază: 
▪ definirea clară a obiectivelor activităţilor de marketing specifice, cum ar fi 

creşterea veniturilor din turism sau conştientizarea cu privire la destinaţia turistică.  
▪ Monitorizarea intrărilor, adică monitorizarea resurselor investite în activităţi MDRT 

specifice.  
▪ Monitorizarea ieşirilor, adică a reacţiei la anumite activităţi ale MDRT, ca, de 

exemplu, numărul de răspunsuri la o campanie de publicitate.  
▪ Măsurarea impactului, adică cuantificarea beneficiilor activităţii şi a gradului în 

care obiectivele au fost atinse, cum ar fi, de exemplu, volumul cheltuielilor într-o 
anumită destinaţie turistică românească, cheltuieli stimulate direct de anumite 
activităţi de marketing. 

▪ Măsurarea impactului în raport cu intrările,  adică avantajele obţinute în raport cu 
costurile investite ("Rentabilitatea investiţiei") într-o anumită activitate de 
marketing. 

 
În mod ideal, performanţa MDRT ar trebui judecată în funcţie de impactul său asupra 
unei destinaţii în raport cu ceea ce cheltuieşte. Cu alte cuvinte, beneficiile rezultate 
din activităţile sale (impact) ar trebui privite în raport cu totalul cheltuielilor (intrări) - 
inclusiv costurile de personal, investiţii de capital, infrastructură, cheltuieli generale, 
suport administrativ, cercetare şi dezvoltare şi cheltuielile de promovare ca atare.  
 
Tehnicile de evaluare au permis unor ONT-uri, cum ar fi cele din Marea Britanie, 
Australia şi Olanda, să cuantifice veniturile "suplimentare" (denumite, uneori, 
"incrementale"),  generate de turism, pe care le generează pentru destinaţia lor în 
fiecare an, să  calculeze anual Rentabilitatea investiţiilor (RI) fondurilor primite de la 
bugetul de stat şi să estimeze procentul din totalul veniturilor din turismul de incoming, 
datorate nemijlocit activităţilor lor.  
 
Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că folosirea pe scară largă a tehnicilor 
de evaluare poate fi costisitoare şi consumatoare de timp. Principiul menţionat mai 
sus, al "adecvării la scopul final", chiar dacă nu este unul ideal, are avantajul de a fi 
mai accesibil şi mai uşor de gestionat. De exemplu, o ONT mai mare, care dispune de  
bugete semnificative, are tendinţa de a opta pentru evaluarea pe baza studiilor de 
conversie (a se vedea manual UNWTO), deoarece acestea tind să producă rezultate 
mai robuste. Cu toate acestea, aceste studii pot fi costisitoare şi necesită şi abilităţi 
analitice complexe. ONT-urile mai mici au tendinţa de a folosi modele mai puţin 
robuste şi de a jongla cu rezultatele evaluării, în sensul că încearcă să aplice 
rezultatele dintr-un anumit domeniu de activitate la un alt domeniu al activităţii lor. 
 
Opţiunile de evaluare ale MDRT  
 
MDRT desfăşoară o gamă largă de activităţi în întreaga lume. Există deja planuri de a 
crea o serie de campanii bazate pe diferite produse-cheie din România.  
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Există multe modalităţi de a evalua noile teme de campanie, precum şi a tuturor 
celorlalte activităţi ale MDRT, ca, de exemplu, Studii de urmărire, Studii de conversie, 
Sondaje de vizitatori, Anchete la punctul de intrare / ieşire etc. 
 
Prezentăm mai jos este un extras din Manualul UNWTO, care ierarhizează tehnicile 
de evaluare pe care MDRT le poate aplica. În general, ONT-urile mai sofisticate şi mai 
bine dotate cu resurse aplică toate tehnicile (1-7), la un moment dat. ONT-urile mijlocii 
folosesc adesea tehnicile 1-5, iar ONT-urile mai puţin sofisticate / mai slab finanţate 
tind să folosească doar tehnicile 1-3. Este la latitudinea MDRT să aleagă un portofoliu 
de tehnici de evaluare, care să corespundă propriilor cerinţe.  
 

Ierarhia Tehnicilor de evaluare 
 

1 
Monitorizarea Performanţei Turismului 

a. Sosiri turişti şi cheltuielile 
acestora  

b. Gradele de ocupare 
 

c. Nivelul de Investiţii în promovare 

2 
Analiza tendinţelor & analiza comparativă  

a. Tendinţe globale b. Tendinţe pe segmente c. Tendinţe pe pieţele sursă 
3 

Calcularea rentabilităţii investiţiei  
(Cauzalitate simplă) 

4 
Cercetare comunicaţională şi de atitudine 

(Cauzalitate specificată) 
a. Studii de conversie 

ex. Răspuns scris (cu cupon cu cod) 
ex. răspuns TV/radio (cu mecanism de răspuns prin telefon gratuit) 

 
b. Studii de pre-urmărire şi post-urmărire 

Reţinerea mesajului 
Conştientizarea şi înţelegerea destinaţiei 
Atitudini şi intenţii de vizitare a destinaţiei 

5 
Calcule de rentabilitate a investiţiei 

 
a) Vizitatori “suplimentari”  convertiţi 

şi/sau 
b) Schimbări în efectele pre- şi post- comunicare 

v  
Investiţii MDRT 

6 
Evaluare Publicitate & Media  

a. Evaluare mesaj 
 

• Pre-testare 
• Post-testare 

b. Date de evaluare media 
 

• Acoperire 
• Frecvenţă 
• Cost 
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7 
Evaluarea  tuturor activităţilor promoţionale ale ONT 

 
Publicitate 

Corespondenţă directă 
Relaţii cu presa 

Relaţii cu industria 
Evenimente remarcabile 

Târguri şi evenimente dedicate consumatorilor 
Sprijin şi evenimente dedicate turismului 

Website-uri 
Birouri internaţionale/Reprezentanţe 

Etc. 
Recomandări pentru MDRT 
Orice decizie cu privire la introducerea unui program de evaluare comprehensiv ar 
trebui analizată cu atenţie. Disponibilitatea resurselor, competenţele disponibile pentru 
punerea în aplicare a metodologiilor preferate, presiunea exercitată asupra MDRT să 
întreprindă o evaluare, claritatea obiectivelor etc., toate trebuie luate în considerare, 
înainte de alege un program de evaluare potenţial costisitor. 
a) decizii strategice 
Luând în considerare factorii de mai sus, conducerea superioară a MDRT trebuie să ia 
o decizie strategică cu privire la întrebarea dacă doreşte sau nu să investească timp, 
resurse şi energie corporativă în evaluarea eficienţei activităţilor. Dacă nu există nici o 
presiune, fie internă (din partea personalului), fie externă (din partea guvernului şi / 
sau părţilor interesate), care să oblige MDRT să se angajeze într-un un program de 
evaluare, atunci decizia ar putea părea a fi relativ simplă. Dar dacă MDRT nu este la 
un moment dat presat să-şi demonstreze eficacitatea, este foarte posibil să nu dureze 
prea mult până când se va confrunta cu astfel de presiuni. 
b) principalele etape  
În cazul în care MDRT decide că doreşte acum, sau la un moment dat în viitor, să 
pună în aplicare un program de evaluare, atunci există câţiva paşi utili pe care trebuie 
să îi întreprindă: 
 
(i) Să numească o persoană din conducerea superioară a  MDRT, care să răspundă 

de supravegherea programului de evaluare. De obicei, această persoană este fie 
Directorul de Marketing, fie Directorul departamentului Informaţii / Cercetare de 
Piaţă. Oricine ar fi, persoana respectivă va trebui să raporteze şefului direct toate 
aspectele legate de evaluare şi să furnizeze un rezumat la sfârşitul anului, cu 
rezultatele programului de evaluare. În mod normal, aceste rezultate ar trebui 
comunicate personalului, guvernului şi reprezentanţilor industriei turismului.  

(ii) Persoana desemnată ca responsabil cu programul de evaluare ar trebui să 
cunoască foarte bine Manualul de evaluare al UNWTO şi, ideal ar fi, să participe 
la un Seminar de evaluare al UNWTO. Opţiunea de a organiza un Seminar de 
Evaluare special pentru personalul MDRT poate fi, de asemenea, o variantă 
demnă de luat în calcul. 

(iii) Trebuie să ia în considerare diferitele opţiuni disponibile pentru evaluarea 
activităţilor MDRT şi să aleagă opţiunile cele mai adecvate şi mai rentabile pentru 
MDRT, ţinând cont de: obiectivele activităţii, cuantumul total al cheltuielilor cu 
activitatea respectivă (inclusiv toate costurile de personal, de exploatare şi de 
regie), şi bugetul de evaluare necesar, precum şi termenele estimative de 
raportare.  

(iv) Să decidă dacă programul de evaluare ar trebui administrat la nivel intern (de 
către personal MDRT) sau extern (de către experţi din afară, de exemplu de o 
universitate, o agenţie de publicitate sau de un consultant din sectorul privat). 
Dacă se optează pentru administrarea internă, atunci MDRT ar putea să fie 
obligat să recruteze personal nou, cu aptitudini şi experienţă corespunzătoare.  

(v) Să se asigure că resursele adecvate (umane şi financiare) sunt alocate pentru 
evaluarea activităţilor MDRT. Ca regulă de  bază, unele ONT-uri mari cheltuiesc 
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în jur de 2% din bugetul lor total pe evaluare, şi  subliniem, din bugetul "total", şi 
nu doar din "bugetul de marketing". De exemplu, VisitBritain cheltuieşte peste  
50m de £ în fiecare an (35.5m £ de la guvern şi 15m £ de la partenerii săi) şi 
aproximativ 1m de £ (cu personalul şi alte costuri), pentru evaluarea activităţilor 
sale.  

(vi) Odată resursele alocate, trebuie stabilit un program de activităţi de evaluare. 
Dacă resursele dedicate evaluării sunt semnificative, atunci se pot evalua mai 
multe activităţi în fiecare an, pentru a genera o serie de date temporale eficiente. 
Dacă resursele disponibile sunt modeste, atunci se poate opta ca unele activităţi 
să fie evaluate numai intermitent, să zicem, de exemplu, o dată la doi sau trei ani. 
Obiectivul final al evaluării este ca MDRT să înţeleagă  impactul său economic, 
social şi de mediu asupra stimulării turismului în România; în ceea ce priveşte 
guvernul şi alţii factori interesaţi, evaluarea le va permite să verifice dacă 
activitatea MDRT reprezintă o investiţie rentabilă pentru contribuabili. Experienţa 
arată că, cu cât se alocă mai multe resurse (şi se evaluează mai multe activităţi), 
cu atât mai fiabile pot fi rezultatele evaluării. 

(vii) La încheierea programului anual de evaluare, să adune datele şi să producă o 
sinteză, care să menţioneze rezultatele activităţii, pe tipuri de activitate, de 
exemplu, Publicitate, PR & Presă, Corespondenţă directă, Centrul de contact sau 
pe fiecare Sediu Central (pentru funcţii centralizate) şi pe fiecare Birou 
Internaţional. Agregarea rezultatelor, pentru a da imaginea clară a "valorii 
adăugate" totale generată de MDRT în raport cu totalul cheltuielilor MDRT.  

(viii) Să comunice rezultatele, personalului, guvernului şi altor părţi interesate şi să 
analizeze rezultatele. 

(ix) Să ia în considerare rezultatele evaluării în planificarea următoarei serii de 
activităţi ale MDRT şi la alocarea resurselor pentru pieţe specifice şi activităţi 
specifice în cadrul pieţelor respective, de exemplu, să stabilească obiective 
specifice, pe baza rezultatelor evaluării, ca punct de referinţă pentru performanţa 
curentă.  
 

Puncte de reţinut 
 

(i) Este esenţial ca, acolo unde este posibil, metodologia selectată pentru a evalua 
activităţile MDRT să fie stabilită înainte ca activităţile să aibă loc. Acest lucru este 
valabil mai ales atunci când vine vorba de campanii de publicitate pe scară largă 
şi de activităţi de sprijinire a sectorului, ca, de exemplu, participarea la târguri / 
expoziţii de turism. Motivul este că multe tehnici trebuie încorporate în campanie / 
activitate, încă din faza de proiectare. Să începi evaluarea odată ce campania / 
activitatea a fost demarată, ar putea fi imposibil şi, prin urmare, ocazia ar fi ratată. 
De exemplu, ar fi extrem de util ca evaluarea campaniilor sectoriale / de produs 
să se facă înainte de a fi lansate, dacă MRDT doreşte să măsoare impactul 
relativ al acestora în generarea de turism suplimentar în România.  

(ii) Experienţa arată că directorii generali şi şefii de Marketing găsesc că este util să 
aibă întotdeauna în vedere următoarele întrebări, atunci când analizează 
oportunitatea alocării de fonduri pentru o anumită activitate:  

 
Care sunt obiectivele şi ţintele pe care ne străduim să le atingem prin această 
activitate? 
Sunt aceste obiective clare şi măsurabile?  
Cum vom măsura succesul sau insuccesul?  
 
Şi, după obţinerea rezultatelor ... ... ... ... ... ... 
 
Am atins obiectivele specifice/ţintele specifice ale activităţi? 
Ce contribuţie a avut activitatea la obiectivele noastre corporative generale?  
Am fi putut cheltui resursele într-un mod mai eficient?  
Ce lecţii trebuie să învăţăm pentru activitatea viitoare?  
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b) Cercetare de marketing  
 
Obiectivele  cercetării de marketing  
 
O bună evaluare depinde de calitatea şi cantitatea datelor obţinute de MDRT. Înainte 
de a întreprinde orice activitate majoră de promovare, MDRT ar trebui să reflecteze la 
mecanismele de feedback pe care trebuie să le instituie, ca să obţină date privind 
impactul acesteia. 
 
În teoria cercetării de marketing, există două abordări principale generale ale evaluării 
inputurilor promoţionale, şi anume măsurătorile "comportamentale" şi 
"comunicaţionale". Cercetarea de piaţă sau "comportamentală" înseamnă evaluarea 
indicatorilor de turism în raport cu investiţiile în activităţi promoţionale. Acest tip de 
date ar trebui analizate, pentru a identifica tendinţele turismului şi a se concentra 
asupra performanţelor anumitor segmente de piaţă şi grupuri ţintă. Măsurătorile 
"comunicaţionale"  vor fi definite şi detaliate mai departe. 
 
Aceste monitorizări de bază ale performanţei se fac din mai multe motive: MDRT 
trebuie să cunoască nivelurile actuale totale ale turismului, din punctul de vedere al 
valorii economice, şi profilurile turiştilor care contribuie la aceste niveluri, pentru a 
putea vinde cu succes orice plan viitor. 
 
Urmărirea performanţei globale  şi pe segmente a turismului 
 
Urmărirea performanţelor globale şi pe segmente a turismului ar trebui să fie punctul 
de pornire în monitorizarea impactului în marketingul şi promovarea turismului în 
România. Performanţa turismului se monitorizează, tradiţional, cu 3 seturi de date: 
 
▪ Cuantificarea numărului total şi a profilului turiştilor inbound (intraţi) 
▪ Suma de bani generată de cheltuielile turistice  
▪ Procentul de ocupare al cazării care include servicii  

 
Odată realizat un studiu pe vizitatori sau un studiu de ocupare, acestea pot fi 
analizate,  pentru a evalua:  

 
▪ tendinţele globale raportate la anii precedenţi  
▪ Prognoza viitoarelor tendinţe 
▪ Observarea pieţelor şi segmentelor de piaţă ţintă 
▪ Tendinţele de dezvoltare ale pieţei ţintă 
▪ Poziţia relativă a României raportată la destinaţii concurente 
  
 
Anchetă în rândul vizitatorilor  
 
Sondajul privind vizitatorii este un studiu cantitativ, care, în mod normal, se efectuează 
anual, pe un eşantion reprezentativ de turişti care vizitează sau au vizitat o ţară, cu 
consemnarea principalelor caracteristici ale călătoriei lor şi ale trăsăturilor personale 
ale vizitatorilor ca atare. 
 
Cea mai ambiţioasă şi costisitoare anchetă de opinie în rândul vizitatorilor, care pate fi 
efectuată de către MDRT, este sondajul la punctele de ieşire (în aeroporturi, puncte 
de trecere a frontierei etc.), pe baza unui eşantion suficient de mare (ca număr de 
interviuri şi timp), pentru a furniza date privind toate principalele naţionalităţi şi tipuri de 
turişti care vizitează România.  
 
Sondajele în rândul vizitatorilor includ, de obicei, întrebări de mai multe categorii de 
întrebări, legate de: 
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▪ informaţii socio-demografice şi informaţii necesare segmentării: 

naţionalitate, vârstă, sex, stare civilă etc.  
▪  Structura şi detalii despre călătorie: durata şi scopul călătoriei, forma de  

rezervare, mijlocul de transport folosit pentru a ajunge la destinaţie, principalele 
activităţi şi locuri  vizitate etc. 

▪  Surse de informare: Internet, agenţii de turism, prietenii şi familia, mass-media 
etc. 

▪ Cheltuielile efectuate: cheltuielile de zi cu zi, defalcarea cheltuielilor pe cazare, 
pachete turistice, atracţii etc. 

 
Cu cât chestionarul conţine mai multe întrebări, cu atât vor fi mai mari costurile şi 
timpul de gestionare şi analizarea a acestuia. 
 
Toate chestionarele ar trebui testate ca pilot, pe un eşantion mic de 
respondenţi, înainte de ancheta finală, pentru a afla dacă întrebările sunt clare, 
uşor de înţeles şi uşor de răspuns. 
 
Dacă bugetul nu ajunge pentru a efectua un studiu complet bazat pe un eşantion 
statistic reprezentativ de călători, există două metode alternative mai ieftine de a 
obţine informaţii despre turişti:  
 
▪ Autochestionare, pe care turiştii le pot completa la locul de cazare. Problemele 

cu acest tip de chestionare sunt: rata de răspuns  mică, subiectivismul 
eşantionului şi faptul că unele tipuri de turişti vor fi excluşi în mod inevitabil (cei 
care vizitează Prieteni şi Rude, excursionişti de o zi etc.)  

 
▪  Sondaje pe bază de chestionar prin posta, email, telefon, Internet, către 

managerii unităţilor de cazare, la  sfârşitul sezonului, folosindu-le ca surse cheie 
de informare privind turiştii. 

 
Urmărirea comunicării şi a imaginii 
  
Toate bunele practici susmenţionate implică măsurarea comportamentală a efectelor 
promovării turismului, din punct de vedere al comportamentului efectiv sau pretins al 
vizitatorilor. A doua  metodologie importantă de evaluare a impactului activităţii 
promoţionale constă din utilizarea  studiilor de comunicare şi de urmărire.  
 
Măsurarea comunicării  se bazează pe urmărirea efectelor  publicităţii şi promovării, 
prin monitorizarea gradului în care acestea ating obiectivele strategice de comunicare 
pe care sunt menite să le atingă. Aceasta presupune dezvoltarea unui model de 
rezultate de comunicare dorite şi măsurarea, apoi, a realizării rezultatelor respective 
din punct de vedere al răspunsului consumatorului. 
 
Urmărirea comunicării este considerată ca o alternativă valoroasă la măsurarea 
comportamentală, deoarece conţine evaluarea proceselor de comunicare specificate 
(de obicei, nivelul de sensibilizare cu privire la o destinaţie, atracţia faţă de o 
destinaţie, angajamentul şi intenţia de a vizita), care pot fi eşantionate înainte, în 
timpul şi după activitatea promoţională, astfel încât să se determine schimbările în 
influenţa exercitată de respectiva acţiune. 
 
Cum se face?  
 

i. Definirea grupurilor ţintă ale căror reacţii trebuie urmărite în termeni de 
conştientizare şi atitudine faţă de România 

ii. Proiectarea unui chestionar care solicită informaţii cu privire la 
dimensiuni-cheie, necesare pentru a măsura obiectivele de promovare, 
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iii. Chestionarul poate fi transmis publicului prin telefon, poştă, faţă în faţă, e-
mail etc. 

iv. Este important să existe cel puţin două chestionare: primul, înainte de a 
începe campania de promovare, iar al doilea, la terminarea campaniei,  
încât modificările efectuate să poată fi măsurate.  

 
Urmărirea campaniei este costisitoare şi la îndemâna doar ONT-urilor mari, care 
dispun de resursele şi mijloacele financiare pentru punerea în aplicarea a acestei 
metode.  
 
Evaluarea publicităţii  
 
Evaluarea impactului publicităţii (TV, radio, postere, ziare, reviste etc.) constă din 
activităţi menite să evalueze eficacitatea planificării publicităţii din punctul de vedere a 
al următoarelor două sarcini funcţionale principale:  
 
• Planificarea Creativă 
Care poate fi rezumată ca fiind succesul cu care mesajele selectate a fi comunicate 
prin intermediul mass-mediei alese a) transmit mesajul strategic corect, convenit de 
către MDRT pentru publicitate; b) într-o formă adecvată şi creativă, care este uşor de 
înţeles, dar şi convingătoare, astfel încât c ) mesajul să determine piaţa ţintă să 
acţioneze în conformitate cu obiectivele urmărite de MDRT. Obiectivele de publicitate 
pot avea efecte variate, de la inducerea unei reacţii imediate (cum ar fi solicitarea unor 
informaţii suplimentare sau rezervarea imediata a unei călătorii către o destinaţie), la  
efecte pe termen lung, cum ar fi schimbarea imaginii despre un anume loc, în mintea 
publicului ţintă (de exemplu, de la a vedea locul respectiv nu ca o destinaţie pentru 
turismul de masă, ci ca destinaţie pentru turism cultural). 
 
Planificarea media   
 
Aceasta poate fi definită, pe scurt, ca fiind procesul prin care stabilim dacă mixul de 
media pe care îl alegem pentru a transmite mesajul îndeplineşte următoarele trei 
condiţii principale:  
a) ajunge la publicul dorit ...  
b) .. de suficient de multe ori.. 
c) ... la rata de eficienţă a costurilor agreată. 
 
Această evaluare măsoară eficienţa publicităţii per ansamblu, axându-se pe valoarea 
veniturilor suplimentare generate de campania de publicitate, care nu ar fi fost 
obţinute, dacă  campania nu ar fi avut loc. 
 
Cum se face?  
 
1. Studiul de conversie este metodologia clasică folosită în acest scop. 
2. Alternativ, în cazul în care obiectivele activităţii promoţionale sunt non-financiare – 
se poate recurge la tehnici de monitorizare a atitudinilor, cum ar fi studii de urmărire a 
publicităţii, care implică sondaje pre- şi post-sensibilizare, pentru a evalua efectul 
publicităţii.  
 
Cu toate acestea, deoarece ambele tipuri de cercetare sunt costisitoare şi 
consumatoare de timp, MDRT ar putea evalua, mai degrabă, efectele componentelor 
individuale ale campaniilor publicitare, şi nu efectul lor global, final.  
 
Evaluarea PR şi a relaţiilor cu media  
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Evaluarea impactului  mediatizării este modalitatea prin care măsurăm punctele forte 
şi punctele slabe ale mediatizării în ziare, reviste şi alte publicaţii, precum şi la radio 
sau TV, stimulat de activităţile de relaţii cu presa ale MDRT.  
 
Mediatizarea poate mări substanţial impactul publicităţii plătite pentru promovarea 
destinaţiei turistice.  Publicitatea în presa generală poate însă avea un impact mai 
mare în stimularea vizitatorilor, decât publicitatea comercială, deoarece este văzută ca 
fiind mai credibilă decât mesajele comerciale sponsorizate.  
 
 
Acest tip de evaluare urmăreşte să măsoare:  
 
▪ cantitatea şi valoarea publicităţii  generate în presa generală şi în cea de 

specialitate, de efectele iniţiativelor promoţionale ale MDRT. 
▪ Impactul furnizării de informaţii specifice şi de lobby de către agenţiile româneşti, 

cu privire la organizaţiile, grupurile şi persoanelor formatoare de opinie din 
sectoarele public şi privat etc. 

 
O mare parte din activitatea de PR poate fi realizată cu ajutorul unor terţi - sponsori, 
parteneri de campanii de marketing, sau operatorii care contribuie pentru itinerarele 
dedicate vizitelor de presă. 
 
MDRT trebuie să demonstreze că acoperirea mediatică este eficace, pentru a se 
asigura că se poate baza pe aceşti jucători-cheie în viitor. 
 
Cum se face?  
 
1. Estimarea numărului de vizite de presă / media găzduite 
2. Estimarea numărului de articole şi emisiuni produse 
3. Estimarea echivalenţei publicitare a articolelor si emisiunilor realizate 
4. Analiza calitativă a conţinutului  articolelor si emisiunilor produse  
 
Evaluarea Serviciilor de Informare a Clienţilor 
 
Informaţiile Clienţilor sunt informaţiile prezentate sau cerute de client, care să-l ajute 
să aleagă, planifice şi să structureze o călătorie spre destinaţia dorită. Ele pot include: 
pliante, broşuri, informaţii telefonice, hărţi, websituri etc. Această evaluare încearcă să 
măsoare impactul informaţiilor furnizate asupra consumatorului şi a deciziei de 
călătorie a acestuia.  
 
Acest tip de evaluare este important, deoarece  furnizarea informaţiilor menite să 
influenţeze decizia de a călători spre şi în România constituie o responsabilitate 
majoră a MDRT; este esenţial ca MDRT să aibă câteva metode de măsurare a 
efectului informaţiilor pe care le furnizează.  
 
Cum se face? 
1. Studiul de conversie este metodologia ideală în acest scop: MDRT trebuie, mai 
întâi, să obţină numele şi adresele de contact sau numerele de telefon ale persoanelor 
care primesc informaţiile, astfel încât acestea să poată fi re-contactate în momentul 
când părăsesc România, sau la câteva zile după întoarcerea acasă. Cinci variabile 
majore ar trebui să  fie evaluate în cadrul acestor studii:  
 

▪ Numărul şi profilul estimativ al cititorilor 
▪ Consultarea on-site a broşurii 
▪  Influenţa asupra procesului decizional  
▪  Influenţa asupra cheltuielilor 
▪ Experienţa anterioară în România 
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2. Testul Split: care grup de consumatori primeşte informaţii, şi care nu.  
 
3. Informarea consumatorilor poate fi, de asemenea, monitorizată prin intermediul 
unor anchete pe persoană, viteză de răspuns la întrebările vizitatorilor, numărul de 
broşuri publicate şi distribuite etc. 
 
Adaptări ale programelor tip Mystery Shopper pot fi, de asemenea, folosite în acest 
scop. MDRT poate folosi "pretinşi" clienţi care caută informaţii prin telefon, poştă sau 
afişaje informaţionale, şi care apoi să raporteze asupra procesului de livrare a 
informaţiilor căutate, inclusiv o analiză a punctelor forte şi a punctelor slabe ale 
procesului de furnizare a informaţiilor. 
 

Principale componente de măsurat 
 
1. Creşterea numărului de sosiri  
Scurtă descriere 
Este unitatea de măsură principală pentru toate acţiunile de marketing. Este un indicator brut, 
dacă nu este defalcat, dar unul solid, dacă sursa statistică este sigură. 

Cum se măsoară 
Pe baza numărului de paşapoarte controlate  
2. Creşterea numărului de înnoptări 
Scurtă descriere 
Acest lucru ne permite să aflăm durata medie de şedere a vizitatorilor în funcţie de tipul de 
cazare utilizat pe timpul şederii în România 

Cum se măsoară 
În cazul hotelurilor sau al altor unităţii de cazare colectivă (moteluri, campinguri etc.), acesta se 
poate măsura din formularele de înregistrare. În cazul cazărilor necolective,  numai prin sondaje 
la ieşire. 
3. Creşterea cheltuielilor la destinaţie 
Scurtă descriere 
Nu toate cheltuielile de călătorie se fac la destinaţie. Scopul este să măsori impactul economic 
al vizitatorilor străini din România, calculând cât de mult au cheltuit pe durata şederii lor (în 
România) cu cazarea, transportul, masa şi băutura, cadourile şi suvenirurile, alte servicii etc. 
Cum se măsoară 
Balanţele de plăţi şi/sau statisticile Conturilor Naţionale (tabele cu intrări-ieşiri), care reflectă 
aceste fluxuri monetare. 

4. Creşterea gradului general de satisfacţie a vizitatorului 
Scurtă descriere 
Ca urmare a eforturilor sectorului turismului de a oferi vizitatorilor experienţe plăcute, numărul 
turiştilor pe deplin satisfăcuţi ar trebui să crească. 

Cum se măsoară 
Sondaje la ieşire 

5. Numărul de noi semne turistice instalate în toată ţara 
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Scurtă descriere 
Semnele turistice trebuie să fie stabilite d.p.d.v. design, dar acestea nu vor fi utile până când nu 
vor fi instalate în cele mai bune locaţii din toata ţara 
Cum se măsoară 

Vizite incognito in locaţiile unde companiile câştigătoare trebuiau să instaleze semnele în toate 
regiunile  (cu siguranţă în jurul atracţiilor turistice) 
6. Înregistrări în baza de date 
Scurtă descriere 
Atât baza de date B2B conţinând date despre turoperatori, agenţii de voiaj şi alţi intermediari 
existenţi sau potenţiali, cât şi baza de date B2C cu date despre vizitatori reali şi potenţiali 
vizitatori trebuie măsurate. Unitatea de măsură trebuie să fie numărul de înregistrări la diverse 
niveluri. 
1. Nume+ cel puţin un detaliu de contact 
2. 1 + date socio-demografice 
3. 2 + date despre călătorie (interes) şi/sau date psihografice 

Cum se măsoară 
Trebuie utilizate toate sursele posibile 
 via “Îngerii păzitori” (telefon + online) 
 Via vizite înregistrate pe website  
 Via cerere de informaţii online sau la birourile de turism din afara României 
 Via concursuri şi chestionare 
 Via baze de date cumpărate 
 Via cercetare de piaţă şi intervievarea vizitatorilor (ex. la plecare, în aeroport) 
 Etc. 

7. Înregistrări în banca de filme şi banca de fotografii 
Scurtă descriere 
Banca de filme găzduită de MDRT trebuie măsurată nu numai cantitativ, dar şi calitativ. În plus, 
trebuie asigurată furnizare categoriilor de imagini de care este nevoie. Măsurarea va viza: 
1. Numărul total de filme + fotografii 
2. Număr filme + fotografii găzduite pe media de socializare (Youtube, Facebook, tripadvisor, 
etc.) 
3. Număr de video + fotografii pe categorie de produs pe regiune cheie 
4. Clickuri şi descărcări/vizualizări de imagini video online de navigatorii pe net 
5. Numărul publicaţiilor  media 
6. Numărul de descărcări de către sectorul turismului din România 
Cum se măsoară 
 Contoare online 
 Clipping de media 
 Accesul cerut de firme şi organizaţii 

8. Punctajul brut de audienţă (GRPs) al fiecărui anunţ publicitar (tipărit şi TV) 
Scurtă descriere 
GRPs se foloseşte pentru toate tipurile de publicitate, cu scopul de a măsura  dimensiunea 
audienţei atinse. Este produsul dintre procentul din audienţa ţintă atins de un anunţ publicitar, 
înmulţit cu frecvenţa cu care audienţa vede anunţul în timpul unei campanii (cât de des este 
difuzat sau publicat) 

Cum se măsoară 
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De exemplu, un spot TV difuzat de 5 ori şi atinge 50% din audienţa ţintă va avea 250 (GPR = 5 x 
50%--), adică GPRs = frecvenţa x % atins. Ca să obţineţi Punctajul Brut de Audienţă, adăugaţi 
audienţa pentru fiecare vehicul media pe care-l utilizaţi. Datele sunt disponibile la agenţiile de 
media sau de cumpărare de media.  
9. Numărul de referiri neplătite la România (sau la produsele ei de turistice) în 
media din pieţele sursă 

Scurtă descriere 
Măsurătoarea trebuie să vizeze atât mediatizarea autogenerată, cât şi la cea generată de terţe 
părţi. Dat fiind ca de această activitate se ocupă, în mare parte, o agenţie de PR, agenţia 
respectivă va genera multă mediatizare. În plus, ar trebui măsurat şi volumul descărcărilor de 
texte de presă de pe websitul ministerului de către membrii de presă înregistraţi. 
Cum se măsoară 
Via agenţia de PR 
Clipping intern a presei 
Descărcări de texte de presă de pe websitul propriu 
10. Numărul acordurilor încheiate la târgurile specializate 

Scurtă descriere 
Măsurătoarea trebuie să vizeze următoarele categorii 
1. Contacte noi 
2. Reînnoirea contactelor existente 
3. Acorduri semnate 

Cum se măsoară 
Toţi participanţii, atât din sectorul public, cât şi privat, trebuie să raporteze aceste informaţii de o 
manieră standardizată, pentru ca acordurile să poată fi uşor de cuantificat. 

11.Succesul concursului de vânzări 

Scurtă descriere 
Şi în acest caz trebuie măsurată şi cantitatea şi calitatea concursului, respectiv: 
1. Numărul de agenţii înscrise în program 
2. Numărul de agenţii care fac efectiv vânzare 
3. Volumul mediu de vânzări per agenţie 

Cum se măsoară 
Prin înregistrarea online şi  printr-un cod special de concurs, care se menţionează în rezervarea 
produselor turistice participante 

12,Rata de succes a programului “Îngerii păzitori” 
 
Scurtă descriere 
Măsurare cantitativă şi calitativă: 

• Număr de consultaţii 
• Numărul de cazuri de clienţi satisfăcuţi 

Cum se măsoară 
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În timpul apelului, întrebând clientul dacă este mulţumit de răspunsul primit  (răspunsul clientului 
se contabilizează, aşadar apelurile se vor înregistra din când în când, pentru a evita 
contabilizările false) 
Online,  printr-o scurtă verificare a gradului de satisfacţie, la sfârşit 
 
13.VFR vs. Business vs. Turişti 
Scurtă descriere 
Măsoară cota grupurilor din totalul călătoriilor înspre România 

Cum se măsoară 
La verificarea paşapoartelor la intrarea în ţară 

14.Turişti pe categorie de produse 
Scurtă descriere 
Măsurarea trebuie să vizeze cele 6 categorii de produse cheie, pentru măsurarea dezvoltării 
fiecăruia în parte 

Cum se măsoară 
Prin cercetare de piaţă şi interviuri în sălile de plecare ale aeroporturilor 

15. Reţele de succes ale acţiunilor “Cumpără România” şi “Vinde România” 

Scurtă descriere 
Ambele acţiuni trebuie evaluate, atât cantitativ, cât şi calitativ. 
1. Număr de participanţi (români şi străini) 
2. Număr de întâlniri de afaceri 
3. Număr de acorduri 
4. Satisfacţia participanţilor cu privire la eveniment 

Cum se măsoară 
Prin organizatorii evenimentelor 
Prin scurte chestionare la sfârşitul evenimentului, pentru participanţii români şi străini 
16. Ratele de succes ale ofertelor segmentate 
Scurtă descriere 
Se măsoară intrările şi ieşirile: 

• Număr de oferte segmentate trimise (per produs şi piaţă) 
• Rata de conversie (cereri şi rezervări efective) 

Cum se măsoară 
Printr-un cod special menţionat de cei care fac rezervarea şi care va trebui menţionat mereu, 
deoarece este asociat cu un stimulent oarecare (discount, mici cadouri etc.) 

17. Numărul de accesări ale websitului unei anume campanii 
Scurtă descriere 
Toate campaniile publicitare includ, mai mult sau mai puţin explicit, o referire la websitul 
promoţional aferent, unde se găsesc mai multe informaţii, site care, la rândul lui, va face 
trimitere la portalul web al României, pentru detalii suplimentare. 
Cum se măsoară 
Contoare website 
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18. Număr de rezervări făcute prin sistemul naţional de rezervări 
Scurtă descriere 
Acest sistem de rezervări va deveni principalul instrument de rezervare de servicii turistice şi 
evenimente din România, după implementarea acestui Plan de Marketing. Cu cât numărul 
rezervărilor concretizate prin acest sistem este mai mare, cu atât sistemul devine mai interesant 
pentru companiile române să fie prezente în sistem 
Cum se măsoară 
Număr de rezervări prin sistemul de rezervări (per perioadă) 

19. Numărul de profesionişti din industria turismului, care primesc diplome după 
programele “Ne pasă” şi “Excelenţă în servicii” 
Scurtă descriere 
Aceste două programe educaţionale, dacă sunt implementate cu succes, vor creşte substanţial 
percepţia asupra calităţii şi satisfacţia generală a vizitatorilor. Monitorizarea numărului de 
profesionişti care primesc efectiv diploma oferă măsura succesului proiectelor 
Cum se măsoară 
Numărul de diplome acordate (pe program) 

20. Numărul de abonamente la buletinul informativ al MDRT 
Scurtă descriere 
Buletinul informativ va menţine contactul între instituţii şi sector, care vor contribui activ la 
conţinutul şi dezvoltarea buletinului 

Cum se măsoară 
Numărul de companii are primesc buletinul informativ / lună 

21. Numărul de cereri de participare la programul Marketing Masters 
Scurtă descriere 
Arată interesul sectorului turismului  pentru perfecţionarea aptitudinilor de marketing. Nivelul de 
importanţă pe care sectorul îl acordă acestui program va depinde foarte probabil de volumul de 
cheltuieli pe care acesta îl presupune pentru actorii din sectorul turismului 
Cum se măsoară 
Numărul cererilor primite, ca timp şi format 

22. Număr de itinerarii/ circuite proiectate şi operaţionale 
Scurtă descriere 
Itinerarele trebuie proiectate şi comunicate, dar trebuie să fie şi operaţionale, din punct de 
vedere al infrastructurii (practicabile, bine semnalizate şi plăcute) 

Cum se măsoară 
Număr de circuite , incluse în toate materialele promoţionale furnizate de MDRT 
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2.6.3. Foaie de parcurs de implementare 
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Summary of recommended tactics, by priority and implementation timing (semesters) 
 
 Priority  2011 2012 2013 2014 2015 
 High Medium Low  I II I II I II I II I II 

Product tactics 

Labelling    
Planning           

Execution           

The top 20 tourist attractions     
Planning           

Execution           

Romania angels    
Planning     

Execution     
“We care” program    

Planning           

Execution           

Identifying main circuits    
Planning           

Execution           

Sign posting    
Planning           

Execution           

Service excellence    
Planning           

Execution           

Romania welcomes you!    
Planning           

Execution           

Romania tourism awards    
Planning           

Execution           

Sales tactics 

Last generation web portal    
Planning           

Execution           

Online reservation system    
Planning           

Execution           

“Buy” Romania    
Planning           

Execution           

“Sell” Romania    
Planning           

Execution           

Sales competition    
Planning           

Execution           

Target mailings    
Planning           

Execution           

Specialized fairs    
Planning           

Execution           

Communication tactics 

Online marketing    
Planning           

Execution           

Public relations    
Planning           

Execution           

TV advertising campaigns    
Planning           

Execution           

Printed advertising    
Planning           

Execution           

Collaterals production    
Planning           

Execution           

Marketing infrastructure 

Customer database    
Planning           

Execution           

In house online team    
Planning           

Execution           

Film bank    
Planning           

Execution           

Market intelligence/ research    
Planning           

Execution           

Image bank    
Planning           

Execution           

Cooperation tactics 

Marketing masters    
Planning           

Execution           

MRDT Newsletter    
Planning           

Execution           

Cluster plan    
Planning           

Execution           

National Tourism Congress    
Planning           

Execution            
  

Etichetare
Identificarea a 20 atracţii de top
Identificarea simbolurilor naţionale
Îngerii păzitori
Programul “Ne pasă”
Identificarea a 10 circuite de top

Semnalizare
Excelenţa în servicii

România îţi urează bun-venit!
Premii pentru turismul românesc

Portal de ultimă generaţie
Sistem de rezervare online
“Cumpără” Romania
“Vinde” Romania
Concurs de vânzări
Târguri specializate
Email direct

Marketing online
Relaţii publice
Campanii publicitare TV
Publicitate tipărită
Producţia de materiale publicitare
colaterale

Tactici de produs 

Tactici de vânzări 

Tactici de comunicare 

Prioritate 
Ridicată Medie Redusă 

Sumarul tacticilor recomandate, dupa prioritate şi programarea la implementare (semestre) 

Bază de date de clienţi
Echipă internă online
Bancă de filme

Informaţii/cercetare de piaţă
Bancă de imagini

Marketing masters
Newsletter MDTR
Planul de regiuni (clustere)
Congresul Turismului Naţional

Infrastructură de marketing 

Tactici de cooperare 
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3.  Planuri de marketing operaţionale pentru cele 6 produse 

3.1. Turism rural 

3.1.1. Analiza situaţiei 
Turismul rural se desfăşoară în zone sau aşezări rurale, în regiuni şi locuri cu atracţii  
naturale, dealuri, păduri, mici sate de la malul mării, izvoare, râuri, lacuri etc. Baza 
unei vacanţe rurale o reprezintă serviciul de cazare, asociat cu alte servicii şi facilităţi 
bazate pe stilul de viaţă, tradiţiile şi resursele naturale locale.   
 
În sensul acestui plan de marketing, vacanţa petrecută „la ţară“ este vacanţa ce se 
petrece în mediul rural. 
 
Această definiţie nu include următoarele activităţi: 
 
▪ Turism sportiv 
▪ Turism de aventură 
▪ Turism religios 
▪ Turism în staţiuni de golf sau schi 
 

3.1.1.1. Profilul produsului 
 
Sectorul turismului rural se poate împărţi în două pieţe principale, definite după felul în 
care îi sunt utilizate resursele: 

Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007

Turismul rural
~18 milioane de excursii

Stilul de viaţă rural

Motivaţia principală este aceea de a trăi 
intens toate aspectele vieţii rurale

Vacanţe rurale active

Utilizarea spaţiului rural pentru 
practicarea activităţilor ce pot fi legate de 

un anunit tip de activitate / învăţare 
recreativă
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Piaţa : dimensiune, venituri, rata creşterii 
 

Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007

Dimensiunile pieţei

Venit

Creştere

• Mai mult de 18 milioane de excursii rurale internaţionale 
efectuate de europeni în 2005
• Aproximativ 7% din totalul excursiilor internaţionale

• Volum de afaceri de peste 13.000 milioane de euro
• Cheltuieli medii între 600€ şi 700€ per excursie şi circa 
70€ per zi

• Creştere în jur de 20% a numărului de excursii între 
2000 şi 2005: rată de creştere medie anuală de 3 – 4%
• Creştere anuală a cheltuielilor per excursie uşor mai 
mare de 1%

 
 

Originea şi destinaţia fluxurilor 
 
Turiştii cu afinităţi pentru rural provin, în principal, din 2 ţări – Marea Britanie şi 
Olanda, care, împreună, reprezintă peste 40% din totalul turiştilor internaţionali care 
vizitează zone rurale din Europa. 
Din punct de vedere regional, cele 6 principale regiuni de origine sunt Vestul, Estul şi 
Sudul Olandei, Londra, Centrul şi Sudul Angliei. Olanda este şi ţara care înregistrează 
cea mai mare creştere a numărului de călători în mediul rural, urmată, la mare 
distanţă, de Franţa şi Danemarca (2000 - 2005)4. 
Franţa, Germania şi Spania au fost destinaţiile preferate ale vacanţelor internaţionale 
în mediu rural, în 2005, având împreună peste 40% din cota de piaţă a călătorilor 
europeni. Germania este destinaţia cu cea mai mare creştere a numărului de turişti în 
cifre absolute, între  2000 – 2005, urmată de Franţa şi Irlanda. 
 

                                                 
4 Source: MINTEL, Rural tourism Europe, September 2007 
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Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007

Franţa
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România
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Consumatorul 
 
Nu există un profil unic al turistului rural, totuşi, conform Raportului MINTEL DESPRE 
turismul rural în Europa (2007), caracteristicile socio-demografice cele mai des 
întâlnite sunt: vârsta între 35 şi 44 de ani, bărbaţi şi femei în egală măsură, din clasa 
de mijloc şi cu venituri medii sau mari. Cele mai relevante caracteristici asociate 
profilului consumatorului pe piaţa  şi pe produs 
 

Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007

Stil de viaţă rural

Vacanţe rurale active

• În majoritate cupluri între 30 - 60 de ani
• Familii cu copii
• Nivel mediu al venitului
• Trăiesc în zone urbane

• În principal grupuri de prieteni cu un interes special 
comun
• Clasa educaţie şi cheltuieli medie spre superioară
• Activităţi culturale: în principal 35 – 55 de ani
• Activităţi de relaxare: în special cupluri peste 60 de ani
• Activităţi fizice (drumetii): în principal între 25-45 de 
ani, stil de viaţă activ, familiarizaţi cu noile tehnologii
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Călătorii în provincie şi la ţară caută locuri retrase, liniştite, de care duc lipsă în viaţa 
lor agitată de zi cu zi.  Provincia asigură un mediu relaxant, posibilităţi de practicare a 
diverselor sporturi, un mediu şi un aer curat, ocazia de a te bucura de peisaj şi de 
sălbăticia naturii. Principalele nevoi şi motivaţii ale călătorilor care doresc o vacanţă în 
provincie sau la ţară sunt următoarele: 
 

Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007

Stil de viaţă rural

Vacanţe rurale active

• Experimentarea tradiţiilor şi mostenirii culturale rurale
• Relaxare şi odihnă
• Romantism
• Autenticitate
• Mâncare preparată în casă
• Patrimoniu, cultură, gastronomie

• Evadare şi relaxare
• Descoperire şi învăţare
• Împlinire personală, destresare şi îmbunătăţirea stimei 
de sine
• Interese speciale: cultură, patrimoniu, gastronomie, 
tradiţii, natură, etc.
• Provocare
• Excursii şi activităţi

 
 
Obiceiuri legate de rezervare 
 
Aproape 70% din călători îşi rezervă excursiile din timp. Jumătate din aceştia îşi fac 
rezervările cu mai puţin de 1 lună înainte. Internetul este principalul mijloc de 
rezervare a vacanţelor în provincie şi în mediul rural, urmat la o distanţă semnificativă 
de agenţiile de voiaj şi rezervarea directă. 
 

Canale de rezervări în avans, în 2005

Internet
54%

Direct la companie 
aeriană / feroviară / 
transport cu autocar

11%

Direct la hotel
12%

Altele
5%

Agenţii de turism
18%

Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007  
 
Durata şederii 
 
Conform datelor disponibile, durata medie a şederii este de aproximativ 10 nopţi. 
Aproape jumătate din turiştii din această categorie îşi petrec între 4 şi 11 nopţi la 
destinaţia unde ajung. 
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Durata şederii în 2005

 12 - 15 nopţi

 1-3 nopţi

 4 - 7 nopţi 8 - 11 nopţi

 16 - 22 nopţi

 > 23 nopţi

Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007

 
Surse de informare 
 
Internetul este principala sursă de informare, urmată, la mare distanţă, de 
recomandările prietenilor şi ale agenţiilor de voiaj. Este important de menţionat că 
aproape 30% din călători nu au recurs la nici o sursă de informare înainte de a pleca 
în călătorie.  
 
Tip de cazare 
 
Cazarea preferată de aceşti turişti este cazarea gratuită, fie că e vorba de locuinţa 
unor prieteni sau a unor rude, fie de o casă de vacanţă pentru care nu trebuie să 
plătească.  În acest sector, cazarea la hotel este mai puţin interesantă, turiştii 
preferând casele de oaspeţi, fermele, casele cu chirie etc. 
 

Tip de cazare ales în 2005

VFR neplătit

Casă de vacanţă
Casă de vacanţă 

neplătită

Hotel de nivel 
mediu

Cort/rulotă/Casă 
mobilă

Hotel de primă 
clasă

B&B

Hotel cu preţ 
redus

Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007
VFR - Visiting Friends and Relatives (Vizitarea prietenilor si rudelor)  

 
Sezon 
 
Călătorii aflaţi in căutarea mediului rural sunt mai puţin influenţaţi de sezon decât alţi 
turişti, deoarece activităţile în mediul rural sunt disponibile tot anul. Totuşi, cererea 
este mai mare în sezonul estival şi primăvara, pentru că vremea este mai bună, şi 
perioadele acestea din an sunt, de regulă, perioade de concedii în pieţele sursă. 
 
Experienţă 
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Excursiile şi relaxarea sunt cel mai mult apreciate de turistul care merge în vacanţă în 
provincie sau la ţară. Shoppingul este pe planul doi. 
 
Principali actori 
 
În acest sector turistic există câteva tipuri de companii, asociaţii şi organizaţii, care 
îndeplinesc diverse roluri; acestea pot fi clasificate în următoarele 4 categorii: 
 
1. Creatori de oferte  şi sistem de vânzări 
 
Înclinaţia spre vacanţele alternative, nesofisticate, flexibile şi personalizate creşte 
continuu în rândul turiştilor rurali. Aceştia sunt prezenţi în număr mare pe Portalurile 
de călătorie generice, dar, în principal, pentru excursii în ţara lor: 
 

 Internetul este cea mai importantă sursă de informaţii şi rezervări 
 Prezenţa produselor pentru turiştii rurali in canalele de distribuţie online este 

mare, comparativ cu sectoare precum cel nautic, de exemplu, dar 
considerabil mai mică, comparativ cu City Break, Litoral sau Circuite. 

 Cu toate acestea aceste produse  comercializate via portalurile de călătorii 
generice (expedia, opodo, travelocity etc) se adresează majoritar pieţelor 
interne 

 Majoritatea portalurilor de călătorii generice includ oferte de vacanţă la ţară 
deşi opţiunile de vacanţe internaţionale de acest tip sunt puţine 

 Principale produse ale sectorului: agricultura, casele ţărăneşti, cabanele, 
fermele, horticultura , vilele şi castelele de închiriat, gastronomia, degustarea 
de vinuri etc. 

 Pachetele cele mai comercializate includ închirierea de proprietăţi şi, uneori, 
un tur organizat sau o altă activitate (călărie, excursii cu ghid etc.) 

 
Turoperatori specializaţi 
 
Aceştia joacă un rol major în excursiile efectuate spre destinaţii străine, care includ 
componente mai sofisticate (vizitarea cramelor, călărie sau altele).  
În plus,  sectorul turismului rural include ferme şi mici întreprinderi rurale, care nu-şi 
permit, în general, să plătească comisioane turoperatorilor importanţi. 
 

                          
Regatul Unit al Marii Britanii                          Germania 
 

                
 
                     Austria          Olanda 
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                     Cehia                      Franţa 
 
2. Cazare 
 
În cadrul sectorului o parte importantă a senzaţiei rurale este legată de calitatea şi 
autenticitatea locului şi de amplasarea cazării. Prin urmare, rolul celor care oferă 
cazare este esenţial pentru competitivitatea globală a acestui sector.  
 
Afaceri de familie şi întreprinderi locale mici şi mijlocii  
 
O mare varietate de tipologii de cazare rurală a fost identificată, cum ar fi casa de 
oaspeţi proprietate de familie, case de fermă, casele ţărăneşti, hotel, pensiuni, B&B, 
rulote, camping, apartamente rurale etc. 
 
Sectorul de cazare rurală este de obicei fragmentat, neavând nici o companie care să 
domine sectorul, fie chiar şi numai la nivel local. Această fragmentare este în cea mai 
mare parte o consecinţă a "afacerilor de familie" caracteristice sectorului.  
 
În unele destinaţii, dificultăţile legate de această fragmentare au dat naştere la 
dezvoltarea de asociaţii care funcţionează ca "reţele" de unităţi rurale, de obicei, 
create pentru a împărţi costurile şi a crearea reţele de rezervare. Aceste asociaţii 
vizează să organizeze proprietăţile închiriate pentru turismul rural, pentru a le 
promova şi pentru a beneficia de consultanţă economică şi juridică.  
 
Pentru a deveni membru al uneia dintre aceste asociaţii, întreprinderile de cazare 
rurală trebuie, de obicei, să respecte standardele de calitate stabilite pentru Asociaţii, 
care sunt diferite pentru fiecare dintre ele. Unele dintre criteriile uzuale pentru a 
dobândi calitatea de membru sunt:  
 
▪ Să aibă  un stil şi caracter personal 
▪ Să fie localizate într-un loc calm şi unic  
▪ Să aibă bucătărie tradiţională♣ 
▪ Să aibă o capacitate pentru maximum 100 de persoane (de exemplu, Relais & 

Chateaux)  
▪ Să nu fie membră a vreunui lanţ hotelier 
 
Este important de remarcat influenţa mare a etichetelor şi brandurilor asupra 
consumatorilor, atunci când aleg o proprietate rurală unde să-şi petreacă vacanţele: 
brandul reprezintă valoare, o garanţie a calităţii, reprezintă o tipologie de servicii şi 
chiar şi tipul de oameni cu care călătorul potenţial urmează să împărtăşească o 
experienţă de vacanţă. În aproape fiecare ţară europeană poţi găsi o asociaţie de 
proprietăţi rurale; privată sau publică, de la standarde minimale la standarde de 
calitate de lux. Unele reţele de referinţă internaţionale sunt:  
 
▪ Gîtes de France: peste 40.000 de proprietari în toată Franţa. Este cea mai mare 

reţea de case de oaspeţi din Europa.  
▪ Relais & Chateaux:  460 de membri, prezentă în 51 de ţări de pe 5 continente. 

Deţine o colecţie de proprietăţi fărmecătoare şi luxoase. 
▪ Rusticae: are peste 200 de hoteluri mici şi cochete în Spania, Portugalia, 

Argentina si Maroc.  
▪ Historic Hotels Europe - brand umbrelă, are 16 asociaţii de hoteluri istorice în 

Europa, sub umbrela sa  
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▪ Irland’s Blue Book: asociaţie irlandeză având ca membri Hanuri, Hoteluri, Castele, 
Conace şi Restaurante. Membră a Hisoric Hotels of Europe 

 
3. Furnizori de evenimente  
 
Companii de Management al Destinaţiei (DMC)  
 
Sunt strategice pentru acest sector, deoarece sunt responsabile pentru îmbogăţirea 
experienţei turistice în zonele rurale. DMCurile structurează, ambalează şi  
comercializează o gamă largă de activităţi care pot fi realizate de către turişti.  
 
Management arheologic, istoric, religios şi  de patrimoniu 
 
Fie că aparţin de sectorul public, sau unor fundaţii,  gestionarea acestor resurse 
influenţează dezvoltarea restului activităţilor dintr-o o anumită regiune, şi întreaga 
experienţă turistică: orele de program, serviciile complementare, curăţenia, 
accesibilitatea etc. 
 
4. Suport  şi acţiuni conexe 
 
Sectorul public  
 
Sectorul public joacă un rol important în acest sector turistic, deoarece sprijinul său şi 
investiţiile sale influenţează adesea dezvoltarea turismului în zonele rurale. Unele 
dintre principalele contribuţii ale sectorului public sunt următoarele:  
 
▪ Dezvoltarea infrastructurii: drumuri, semnalizare, parcare, informaţii vizitatori 

Dezvoltarea de proiecte turistice în locaţii strategice  
▪ Furnizarea de credite de start-up şi de renovare a proprietăţilor 
▪ Stimulente fiscale pentru atragerea dezvoltatorilor 

 
Unele dintre principalele organisme principale din Turismul rural european sunt:  
 
 Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)  
 European Travel Commission (ETC) 
 Agenţia de Mediu 
 Conference Permanente du Tourisme Rural 
 Tourism Statistik Austria 
 Logis de France 
 Eurogites 
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3.1.1.2. Mediul extern  
 
Tendinţele pieţei   
 
Turismul rural va continua să se dezvolte dar, ţinând cont că oamenii au căpătat 
experienţă şi au călătorit mai mult, aceştia ajung să solicite modalităţi noi, diferite, de 
a experimenta acest tip de vacanţe.  
 

Tendinţe specifice Sectorului Rural  
 
 

Noi obiceiuri de 
călătorie

Noi motivaţii

Noi segmente

Produse noi şi în 
dezvoltare

• Creşterea Internetului ca sursă de informaţii, creator de 
opinii şi mijloc de rezervare
• Creşterea auto-organizării excursiilor de către clienţi
• Tendinţa de a rezerva târziu vacanţele
• Preferinţa de a împărţi vacanţele pe parcursul anului - în 
loc de o vacanţă, turiştii aleg mai multe vacanţe scurte

• Consumatorii cer experienţe de calitate mai mare
• Cerere mai mare pentru standarde mai înalte de calitate 
a cazării, mesei, transportului, etc, în zonele rurale
• Creşterea interesului de a întâlni localnici şi de a 
înţelege tradiţiile
• Creşterea cererii pentru autenticitate şi unicitate
• "Înapoi la rădăcini" este o motivaţie căutată de tot mai 
multe persoane atunci când îşi aleg vacanţa

•Generaţia anilor 50 a început să se pensioneze şi are mai 
mult timp disponibil iar disponibilitatea lor de a cheltui 
este mai mare decât cea a altor generaţii
• Mai multe grupuri de prieteni cu un interes special 
comun petrec vacanţe rurale

•Boutique hoteluri - creşterea interesului pentru structuri 
de cazare mici şi tradiţionale, ce respectă arhitectura 
locală şi oferă ospitalitate, confort şi servicii de calitate
• Cerere crescută pentru produse specifice: circuite 
gastronomice, de degustare de vinuri, circuite axate pe 
produse locale (flori, păsări, specii, etc.)

 
Cerinţele pieţei  
 
În scopul dezvoltării unei oferte rurale competitive, este important să se înţeleagă care 
sunt factorii relevanţi care afectează satisfacţia clienţilor. Aceste cerinţe reprezintă 
factorii cheie de succes pentru ca destinaţia să poată face faţă competiţiei într-un 
sector ce se caracterizează prin clienţi cu pretenţii înalte. Factorii cheie de succes 
sunt intrinseci tuturor etapelor de vacanţă, de la pregătirea excursiei până la 
experienţele destinaţiei. Astfel, destinaţiile ar trebui să aibă influenţă şi asupra 
elementelor care nu se află sub controlul lor direct. Din punctul de vedere al 
consumatorului, elementele care conferă valoare vacanţei lor rurale pot fi grupate în 4 
faze (de la pregătirea excursiei până la experienţa destinaţiei). 
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1. Pregătirea excursiei  
 
Include toate activităţile, procesele şi agenţii care iau parte la căutarea informaţiei, 
rezervarea şi achiziţionarea excursiei de către client:  birouri de informare, portaluri de 
călătorie, agenţii de turism, turoperatori generalişti sau specializaţi, call centres, 
materiale promoţionale, cluburi şi asociaţii etc. 
 
2. Sosirea la destinaţie  
 
Valoarea pe care o percep turiştii atunci când pleacă într-o vacanţă este de 
asemenea afectată de mijloacele de transport şi serviciile aferente pentru a ajunge la 
destinaţie (companii aeriene, aeroporturi, autostrăzi, transport feroviar, porturi, sistem 
de semnalizare etc.). 
 
3. Activităţi la destinaţie   
 
Clienţii utilizează la destinaţie o mare varietate de servicii, precum hoteluri şi 
proprietăţi rurale, restaurante, centre de informare turistică, pază, telecomunicaţiii, 
transport local, servicii comerciale etc. 
 
4. Experimentarea destinaţiei  
 
Valoarea oferită turistului se referă la calitatea, varietatea şi unicitatea experienţelor 
pe care acesta le trăieşte şi de care se bucură.                                                   . 
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Factorii-cheie de succes în turismul rural  
 

 

 

Pregătire

 

Sosire

 

La faţa 
locului 

Experienţe

• Notorietatea destinaţiei rurale în  
minţile consumatorilor 
 

 
 
• Disponibilitatea informaţiilor şi rezervărilor online; website  
puternic al destinaţiei rurale cu informaţii amănunţite despre activităţile şi 
experienţele oferite 
 

   
 
 
• Facilitarea rezervării de vacanţe personalizate 
 • Prezenţa unui brand / a unei etichete de renume pentru 
oferta de cazare rurală 
 

/ 
 

• Un număr mare de zboruri directe din pieţele 
sursă principale 
 
 
• Legături cu companii aeriene low cost
 • Disponibilitatea informaţiilor pentru turişti (hărţi, ghiduri, 
consiliere profesionistă) 
 

   
 
 
 
 

 
 
• Infrastructură rutieră bună, permiţând accesul 
sigur la destinaţie 
 

  
 
• Sistem de semnalizare suficient dezvoltat
 
• Valoare buna în schimbul banilor
 • Infrastructură suport adecvată (parcări, centre de 
informare a vizitatorilor, etc.) 
 

    
 
• Opţiuni diverse de cazare de calitate 
integrate în mediul rural 
 
 
• Nivel înalt de securitate şi igienă
 • Calitatea gastronomiei locale cu ingrediente
 locale şi de sezon 
 
 
• Împrejurimi frumoase, liniştite şi sigure.  
Bogăţia peisajului rural şi conservarea mediului 
 

,    
 
• Ospitalitatea localnicilor
 • Bună ofertă complementară (magazine, 
restaurante, spital, etc.) 
 

     
 

• Nivel înalt al calităţii tehnice şi operative a activităţilor şi itinerarelor
• Calitatea patrimoniului cultural şi istoric 
• Contact direct cu peisajul rural şi tradiţiile locale 
• Gamă largă şi diversificată de activităţi, implicând tradiţiile,  
cultura şi stilul de viaţă 
• Excursii cu ghizi locali profesionişti 
• Prezenţa unei Companii de management al destinaţiei  
cu un bun nivel de know how, tehnologie şi experienţă 
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3.1.1.3. Poziţie competitivă  
 
Destinaţii-cheie în sectorul rural  
 
Ofertele turistice din sectorul rural sunt prezente aproape în întreaga Europă. Există 
diverse destinaţii ce oferă acest tip de turism, cu toate acestea, cele mai multe dintre 
ele îşi concentrează o mare parte a eforturilor de marketing către piaţa internă mai 
curând decât către cea internaţională. Totuşi, există câteva destinaţii care au ajuns la 
un nivel de maturitate în acest sector, prin structurarea unui produs atractiv şi 
dezvoltat pentru a atrage pieţele internaţionale.    

Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007

Turism rural: Capacităţi şi preţuri

 
 

Există trei mari zone de turism rural în Europa:  
 
1. Zona mediteraneană: Corsica, Provence, Toscana, Andaluzia. 
2. Zona alpină: Tirol, Pădurea Neagră, Slovenia 
3. Zona din jurul Atlanticului (zone verzi): Irlanda, Anglia, Scoţia, Danemarca, 

Normandia, Spania – zona verde  
 

Zona rurală a Franţei s-a dezvoltat în jurul agriculturii. De asemenea, există în stilul de 
viaţă franţuzesc legături şi influenţe culturale puternice cu privire la tradiţii care atrag 
atât turişti străini cât şi autohtoni: vinuri franţuzeşti, foie gras, apă de lavandă, castele 
vechi, oraşe medievale etc. 
În Franţa, unul dintre produsele turistice rurale cele mai vechi şi de succes este “gites 
de France” (căsuţe rurale), un brand recunoscut peste tot în Europa. Opţiunile de 
cazare în Franţa includ campinguri rurale, gîtes, (self-catering sau B&B) şi logis (mici 
hoteluri de familie). Bucătăria regională şi patrimoniul cultural sunt principalii factori 
care atrag turiştii către zona rurală a Franţei. Sectorul privat franţuzesc a creat şi 
brandul de lux Relais & Chateaux, Logis de France, şi mai recent hotelurile Historic 
and Heritage Hotels of Europe. Franţa este cu adevărat un pionier în turismul rural. 
Primele iniţiative de turism rural au început în anul 1951 cu programul francez Gites 
de France, urmat în anii 1960 de agroturismul austriac şi german: Tyrol, Bavaria, 
Pădurea Neagră. Toate aceste ţări au în comun strânsa legătura culturală cu mediul 
verde; oamenii sunt mândri de tradiţiile şi patrimoniul lor şi acţionează în scopul 
conservării şi îmbunătăţirii acestuia.  
 
Spania a început să îşi dezvolte în mod serios turismul rural în anii 1980. Timp de 
decenii, spaniolilor nu le-a plăcut turismul rural, însă a existat o explozie la sfârşitul 
anilor 80 şi începutul anilor 90. Andaluzia, Extremadura şi altele regiuni mai puţin 
renumite din nordul Spaniei au început să dezvolte acest tip de turism. El Camino de 
Santiago, circuitele de degustări de vinuri şi drumurile romane sunt numai câteva din 
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produsele rurale dezvoltate de Spania. S-a depus un mare efort, oamenii    şi-au 
schimbat atitudinea faţă de cultura rurală, cererea a crescut constant, iar potenţialul 
sectorului este evident. 
 
În termeni de zone specific rurale, Toscana şi Valea Loirei sunt foarte cunoscute 
pentru legătura lor cu turismul de patrimoniu, iar Tirol pentru un turism mai activ. 
Aceste destinaţii au avut succes datorită locului favorizant pe care îl ocupau în mintea 
turiştilor creând o atracţie emoţională faţă de ceea ce aveau de oferit. Acest aspect 
este foarte relevant pentru turismul rural, datorită faptului că aproximativ 30% din 
turişti nu consultă nicio sursă de informaţie anterior realizării excursiei: ei îşi formează 
propria imagine cu privire la destinaţie şi călătoresc având totală încrederea în 
percepţia lor.   
 
Valorile de referinţă ale pieţei care ar trebui luate în considerare sunt următoarele:  
 

1. Italia: Toscana, Liguria 
2. Franţa: Valea Loirei, Provence, Normandia, Burgundia, Munţii Pirinei  
3. Spania: Andaluzia, Extremadura, Galiţia, La Rioja, Munţii Pirinei  
4. Germania : Bavaria, Pădurea Neagră, ţările Rinului  
5. Austria: Tirol 
6. Irlanda: Kilkenny, Kerry, Irlanda de Vest 

 
Unele din propunerile de succes ale acestor destinaţii sunt:  

 Nivel înalt de securitate şi igienă  
 Calitatea cazării  
 Excursii cu ghizi locali profesionişti  
 Calitatea gastronomiei locale cu ingrediente locale  
 Bogăţia peisajului rural  
 Conservarea mediului  
 Calitatea patrimoniului cultural  
 Contact direct cu natura  
 Posibilitatea de observare a faunei  
 Experienţe remarcabile  
 Amplasare foarte bună  
 Recunoaştere puternică a brandului şi prestigiu  
 Reţea şi etichetare excelente  
 Infrastructură eficientă  
 Website-uri atractive şi funcţionale  
 Respect constant pentru tradiţii, natură şi viaţa rurală  

 
În concluzie, poziţia competitivă a sectorului rural din Europa constă în următoarele 
destinaţii.  
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Privire de ansamblu asupra produsului rural românesc  
 
Deşi turismul rural din România a înregistrat o anumită creştere, el prezintă un 
potenţial semnificativ ce nu este exploatat suficient. Sectorul de turism din 2006, 
comparativ cu cel din 1998, a înregistrat o creştere din punct de vedere al numărului 
structurilor de cazare (+35,4%), al nivelului capacităţii de cazare (+0,95%) şi al 
numărului locurilor de cazare în pensiunile turistice care a ajuns la 30.000 în 2006, din  
care 505 se găsesc în mediul rural5.  
 
Conform noii legislaţii, pensiunile agroturistice reprezintă structuri cu o capacitate de 
până la 8 camere ce funcţionează în casele cetăţenilor sau în clădiri independente, 
care oferă turiştilor cazare în locuri special amenajate şi facilităţi pentru pregătirea şi 
servirea mesei, precum şi posibilitatea de a efectua activităţi casnice. În plus, 
proprietarul desfăşoară cel puţin o activitate care este legată de agricultură, îngrijirea 
animalelor, cultivarea diverselor tipuri de plante, livezi sau desfăşoară o activitate de 
artizanat, într-un atelier unde se pot realiza manual diverse obiecte.   
 
În 2006, împărţirea pe regiuni a numărului de pensiuni din zona rurală se prezenta 
astfel: regiunea Bucureşti-Ilfov 0,5%, regiunea de vest 4%, regiunea sud-vest 4%, 
regiunea sud-est 8,9%, regiunea de sud 10,3%, regiunea nord-est 14%, regiunea 
nord-vest 14,8%, regiunea centrală 43,7% care prezintă o dezvoltare diferită6. 
 
Turismul rural şi regional din România va beneficia în perioada 2007-2013 de 
aproximativ 500 milioane euro, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare 
Regională. Următoarele structuri de cazare vor putea beneficia de aceste fonduri 
structurale: hotelurile, motelurile, pensiunile turistice, campingurile, cabanele şi 
hotelurile pentru tineret. Perioada maximă de implementare a unui proiect este de 23 
luni. În cazul structurilor de cazare, costul total al unui proiect trebuie să se încadreze 
între 200.000 euro şi cinci milioane euro, iar pentru structurile de agrement turistic 
costurile proiectului trebuie să se încadreze între 200.000 euro şi 20 milioane euro7. 
 
 
Specialităţi româneşti 
 

                                                 
5 NIS Romanian Statistical Yearbook, 2006 
6 NIS Romanian Statistical Yearbook, 2006 
7 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, www.madr.ro 

Sursa: MINTEL, Rural tourism Europe, septembrie 2007
 

Stil de viaţă rural 
 

Vacanţe rurale active 
  

 • Patrimoniu: Toscana, Andaluzia, Sicilia, Liguria, Provence, 
Val de Loire, Tyrol, Normandia, Irlanda 
• Locuinţe istorice: Relais & Chateaux, Schlosshotels und  
Herrenhäuser Österreichs 
• Recreere familială: Tyrol, Pădurea Neagră, Franţa 
• Romantic: Toscana, Irlanda, Scoţia, Provence 
• Agroturism: Tyrol, Pădurea Neagră, Provence, Bavaria 
• Tururi soft: Toscana, Andaluzia, Normandia, Provence 
 

 
 
   
 
   
   
   
   

• Circuite de degustări de vinuri: Bordeaux, Burgundia, 
Rin, Rivera de Duero, Rioja 
• Religios: Camino Santiago, Reims, Seville Easter,  
mănăstirile franceze şi germane, pe urmele  
Catarilor 
• Itinerarul măslinilor: Andalusia 
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România are un peisaj divers şi în mare parte 
nealterat: parcuri naturale şi naţionale, munţi, 
lacuri, păduri, faună etc., punând la dispoziţie o 
gamă diversă de experienţe pentru călătorii care 
doresc să se bucure de un mediu natural şi rural 
unic.  

 
 

 

Frumuseţea şi unicitatea peisajului care oferă 
României avantajul său competitiv, susţinut printr-o 
conservare activă a cadrului natural. Turistul poate 
experimenta diverse scenarii, climate, culori, 
gastronomii, etc, păstrate excelent de-a lungul 
secolelor.  

 
 

 

Tradiţiile locale şi viaţa cotidiană din sate tipice 
(piaţa satului, biserica, case tradiţionale, etc.), 
obiceiurile tradiţionale şi festivalurile locale se 
regăsesc în toate regiunile româneşti, pe tot 
parcursul anului.  

 
 

 

Gastronomia românească oferă o gamă vastă de 
mâncăruri şi reţete care nu sunt încă suficient de 
cunoscute de către turiştii străini. Mâncarea şi 
băutura românească este în prezent oferta 
principală complementară a sectorului turistic rural, 
contribuind la îmbogăţirea experienţei generale.  

 
 

 

Turiştii rurali sunt din ce în ce mai mult interesaţi de 
experimentarea destinaţiei şi de implicarea în viaţa 
rurală locală. În acest sens, ospitalitatea poporului 
român este un factor important.  

 

 
 
Oportunităţi şi ameninţări  
 
Oportunităţile pe care destinaţiile le pot exploata pentru a concura cu succes în 
sectorul rural provin din patru surse posibile:  
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Oportunităţi pentru sectorul rural  
 

 
Trebuie să fim conştienţi că destinaţiile rurale prezintă posibile ameninţări care pot 
restrânge competitivitatea şi dezvoltarea.  
 

Ameninţări pentru sectorul rural  

 
 
Alte ameninţări care pot afecta oferta rurală a unei destinaţii sunt: 

 Supraexpunerea / aglomerarea  
 Supradezvoltarea  
 Lipsa culturii cadrului natural a localnicilor  

Noi concurenţi 

Rivalitate între
 concurenţi 
   

•Există o mare probabilitate ca ţări din Europa centrală şi de est
să dezvolte turismul rural, de vreme ce există noi destinaţii  
ce oferă un mediu rural încă neexploatat  
şi preţuri competitive 

   

 
 
 
 
•Numărul mare de concurenţi ce încearcă să atragă turişti rurali
internaţionali reprezintă o ameninţare pentru acele destinaţii  
ce nu se ţin la curent cu modificările cererii, cu noile cerinţe  
ale clienţilor sau cu dezvoltarea noilor produse; aceasta poate cauza 
o pierdere de competitivitate şi, pe termen lung, o pierdere în cota 
de piaţă 

 

 
 
 
 
 
 

Necesităţi 
nesatisfăcute 

  

Necesităţi 
emergente 

  

Segmente  
noi   

Greşelile  
concurenţilor

  

• Internetul este de departe cea mai utilizată sursă de
 informaţii de către turiştii rurali. Cu toate acestea, există 
o lipsă considerabilă de informaţii disponibile online cu 
 privire la opţiunile de vacanţe rurale internaţionale 
• Oportunitatea constă în organizarea şi comercializarea 
destinaţiilor turistice rurale prin portaluri turistice  
orientate şi specifice 

 

 
 
 
 
 
 
 

•Există o tendinţă în creştere a turiştilor din ce în ce 
mai interesaţi de vacanţe ce implică descoperire, 
 învăţare şi participare la tradiţiile şi stilul de viaţă 
 locale mai degrabă decât să stea la plajă şi să facă  
excursii cu autocarul 
• Din acest motiv, oportunitatea constă în combinarea  
 cazării de calitate într-un cadrul natural unic cu experienţe 
de înaltă valoare bazate pe tradiţii locale, cultură şi stil de viaţă 
ce pot satisface necesităţile vizitatorilor 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Apar noi segmente de călători motivaţi să călătorească în 
zone rurale, precum persoane adulte singure, divorţate,  
cupluri în vârstă şi grupuri de prieteni cu interese speciale,  
printre altele 
• Oportunitatea este aceea de a crea produse şi experienţe 
adaptate acestor noi segmente, necesităţilor şi intereselor lor,  
precum circuite soft pentru cuplurile în vârstă, pachete pentru  
persoane singure sau experienţe personalizate pentru acele grupuri
cu interese speciale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

•Multe destinaţii se bazează pe atractivitatea simplă a 
resurselor naturale, fără a dezvolta experienţe de mare 
valoare pentru vizitatori 
• Pentru mulţi călători, simpla observare a naturii în mod  
pasiv este o experienţă satisfăcătoare, dar nu le furnizează
amintiri durabile 
• Pentru a aborda această situaţie, oportunitatea constă  
în profitarea de resursele disponibile pentru a dezvolta  
experienţe cu adevărat fascinante care să îl facă pe vizitator
protagonist activ şi nu doar spectator 

 

 
 
 
 
 
 ,  
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 Lipsa planificării durabile  
 Pierderea autenticităţii  
 Legislaţie şi birocraţie excesivă  
 Poluarea zonelor naturale  

 
Punctele tari & slabe ale României: analiza sectorului  
 
Pentru identificarea celor mai relevante puncte forte şi slabe ale sectorului rural 
românesc, este necesar să se cunoască modul în care România îndeplineşte 
cerinţele pieţei.  
 

Afirmaţii  
Evaluarea 
României  

(1-5) 
Comentarii  

Identificarea în mintea 
consumatorului ca fiind o 
destinaţie turistică rurală  

1 Potenţialul consumator nu a 
fost găsit încă 

Disponibilitatea informaţiilor şi 
rezervării online  1 Există foarte puţină informaţie 

on-line, chiar şi în limba română
Disponibilitatea informaţiilor 
turistice (hărţi, ghiduri, consiliere 
profesională) 

1 
Există puţină informaţie cu 
privire la destinaţiile turistice 
rurale din România  

Acces aerian sau rutier către 
destinaţie  2 

Accesul rutier din pieţele sursă 
este nesatisfăcător (autostrăzi).  
Sunt necesare îmbunătăţiri în 
materie de accesibilitate 
aeriană  

Nivel de siguranţă  4 Gradul de siguranţă este 
perceput ca fiind ridicat.   

Bogăţia peisajului rural şi 
conservarea cadrului natural   5 Peisaj rural unic, nealterat, 

variat  
Infrastructură adecvată (drumuri, 
semnalizare, parcare, informaţii 
turistice) 

2 
Semnalizarea în zonele rurale 
şi drumurile secundare trebuie 
îmbunătăţite 

Calitatea gastronomiei locale cu 
ingrediente locale  4 

România oferă o gamă largă de 
mâncăruri care nu sunt încă 
suficient cunoscute de turiştii 
străini  

Posibilităţi diverse de cazare de 
bună calitate în cadrul mediului 
rural  

2 
Nevoia de a ajunge la 
destinaţie solicită standarde de 
calitate 

Gamă largă şi diversă de activităţi 
ce implică tradiţia, cultura şi stilul 
de viaţă  

3 

România încă nu profită 
suficient de pe urma tuturor 
resurselor naturale şi de 
patrimoniu   

Legendă: 1: Nivel scăzut de îndeplinire, 5: Nivel înalt de îndeplinire  
 
 
 

Punctele tari ale României  
• Bogăţia peisajului rural (munţi, râuri, păduri, fauna, etc.) 
• Zona rurală încă păstrează caracterul tradiţional autentic românesc (stil de viaţă, 
ospitalitate, obiceiuri, evenimente locale etc.) 
• Stil de viaţă tipic rural (sate pitoreşti, circuite de degustări de vinuri, etc.) 
• Ofertă culturală diversă în zone rurale (istorie, muzică, religie etc.) 
• Gastronomie locală excelentă 
• Atitudine excelentă a părţilor locale interesate faţă de dezvoltarea turismului  
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Puncte slabe ale României  
• România nu este recunoscută ca destinaţie rurală  
• Lipsa de know-how şi instruire a jucătorilor din domeniul turistic în ceea ce priveşte 
zonele rurale  
• Lipsa organizării ofertei rurale  
• Lipsa parteneriatului în rândul micilor întreprinzători (reţea, co-marketing, etc.) 
• Calitatea multor unităţi de cazare nu respectă standardele internaţionale  
• Accesibilitate şi infrastructură insuficiente şi inadecvate 
• Activităţi insuficiente care să implice tradiţii, cultură şi stil de viaţă în regiunile rurale  
• Lipsa informaţiei on-line organizate şi clare cu privire la opţiunile româneşti de 
recreere rurală  
• Lipsa informaţiei în alte limbi decât limba română (hărţi, ghiduri etc.) 

3.1.2. Obiective de dezvoltare şi linii directoare  

                              3.1.2.1. Obiective de marketing  
 
Sectorul rural european se caracterizează printr-un număr mare de destinaţii cu o 
poziţie consolidată pe piaţă şi prin multe destinaţii noi care vin cu oferte competitive.  
România posedă resursele de bază pentru a avea succes în acest sector. Totuşi, 
industria turismului rural are încă nevoie să încuviinţeze şi să implementeze un plan 
de marketing care să abordeze marile probleme ce afectează sectorul, şi anume:  
 

1. Să organizeze şi standardizeze oferta rurală  
2. Să profite de atracţiile sale turistice unice pentru a îmbogăţi oferta rurală  
3. Să sporească percepţia României ca destinaţie rurală, crescând astfel cota de 

piaţă a acestui produs în turismul global al României de la 1% la 2% în 
următorii cinci ani  

 
România are posibilitatea de a crea o puternică ofertă rurală în baza unui concept 
diferenţiat, cu privire la cele mai notorii caracteristici / atribute ale ţării: patrimoniu 
natural, peisaje intacte, trăsături caracteristice şi tradiţii (stil de viaţă, ospitalitate, 
obiceiuri etc.), sate pitoreşti şi aşa mai departe. 
 
Din acest motiv, obiectivul pieţei pentru turismul rural românesc ar trebui să fie 
următorul: 
 

Stabilirea României ca destinaţie turistica rurală

 
Structura obiectivelor sectorului rural românesc este următoarea: 
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Stabilirea României ca destinaţie turistica rurală

Dezvoltarea 
produsului pe baza 

experienţelor şi 
stilului de viaţă 

rural

Creşterea 
prezenţei pe 
Internet şi în 
portofoliile 

intermediarilor

Transmiterea  
imaginii  

destinaţiei - 
experienţe rurale 

autentice

1. Îmbunătăţirea 
organizării 
generale

2. Creşterea 
calităţii şi 
specializării 
serviciilor turistice

3. Dezvoltarea 
experienţelor 
rurale

1. Încurajarea 
rezervărilor 
directe online

2. Crearea unui 
sistem de suport al 
vânzărilor

3. Dezvoltarea 
unui program de 
recomandare a 
comerţului

1. Creşterea 
conştientizării la 
nivelul 
segmentelor

2. Îmbunătăţirea 
informării online

3. Concentrarea 
comunicării pe 
comerţul 
specializat

 

 

 

3.1.2.2. Nevoile, segmentele şi portofoliul ţintă  
 
O decizie-cheie a planului de marketing o reprezintă identificarea obiectivelor: care 
segmente ale cererii ar trebui să fie atrase. Obiectivele strategice pentru sectorul rural 
al României sunt definite ţinând cont de următoarele aspecte: 

 Volum cantitativ  
 Evoluţie  
 Cheltuieli medii  
 Adecvarea la oferta românească  
 Obiectivele concurenţilor principali  

 
În termenii profilului socio-demografic, cel mai mare segment al sectorului e alcătuit 
din persoane cu vârste între 35 şi 55 ani, care călătoresc cu familiile lor, în cuplu sau 
cu grupuri de prieteni.  
 
Atunci când se face referire la cupluri sau grupuri de prieteni, cele mai adecvate 
grupuri ţintă pentru România sunt “Venit dublu, încă fără copii” şi “Părinţi ai căror copii 
au plecat deja de acasă”, ce caută continuu să evadeze din cotidian pentru a 
experimenta liniştea vieţii de la ţară, pentru a întâlni localnicii şi a cunoaşte tradiţii noi. 
Mai mult, nivelul lor mediu de cheltuieli este mai mare decât al altor segmente.  
 
În plus, şi ţinând cont că un mare parte a segmentului e alcătuit din familii, România 
ar trebui să atragă şi această categorie, care este în căutare de medii familiale 
prietenoase unde să experimenteze tradiţii rurale şi un stil de viaţă sănătos.  Indiferent 
de demografie, grupul ţintă al României ar trebui să fie alcătuit din acei clienţi doritori 
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să experimenteze destinaţii rurale nedescoperite şi alternative şi produse autentice 
bazate pe tradiţii şi stil de viaţă; aceştia sunt clienţii: 
 Cu o mentalitate „creativă”, un standard de viaţă non-rutină şi atitudine care 

priveşte în perspectivă: atunci când călătoresc, ei preferă să evite destinaţiile 
aglomerate. 

 În căutarea autenticităţii, intimităţii, nostalgiei – o dorinţă de “a merge acasă”. 
 În căutarea contactului uman, şi a veseliei. 
 Curioşi în privinţa stilului de viaţă rural sau al reafirmării valorilor tradiţionale.  
 Doritori de a lua parte la experienţe de învăţare (călăria, respectarea practicilor 

agricole, vizitarea satelor vechi, gătitul etc.) 
 Conştienţi în privinţa sănătăţii (dorinţă pentru produsele alimentare naturale şi un 

stil de viaţă sănătos). 
 Doritori de a descoperi peisaje intacte, natură şi aşa mai departe  

 
 
 
Grupurile ţintă pentru turismul rural pot fi definite şi astfel:  
 
Ce caută?  Evadarea din presiunea oraşului şi relaxare  

 Descoperirea şi învăţarea lucrurilor noi  
 Experimentarea culturii locale, tradiţiilor şi ospitalităţii  

Când călătoresc?  În special primăvara şi toamna  
Ce doresc să 
viziteze? 

 Destinaţii rurale alternative şi neexploatate  

Cum fac 
rezervarea? 

 Prin intermediul Internetului, direct la reţelele de cazare 
rurală  

 Majoritatea, cu mai puţin de o lună înainte  
Care sunt sursele 
lor de informare? 

 Internet 
 Recomandările prietenilor  
 Agenţii de turism  

 
 
Portofoliul de afaceri al sectorului rural din România  
 
Metodologia atractivităţii/competitivităţii este un instrument folositor pentru a defini 
piaţa produsului în care să concentreze eforturile de dezvoltare; are în vedere: 
 
 Atractivitatea pieţelor produsului în baza volumului cererii prezente, evoluţiei sale 

viitoare şi profitabilităţii sectorului: cheltuielile medii ale turiştilor, extinderea 
sezonului turistic, concentrarea geografică a pieţelor etc. 

 Competitivitatea, care rezultă din cele cinci forţe concurente (rivalitate în ceea ce 
priveşte destinaţiile, ameninţări din partea noilor produse intrate pe piaţă şi a 
produselor de substituţie, puterea de negociere a cererii şi a ofertei) şi din 
îndeplinirea factorilor-cheie de succes ale sectoarelor prin oferta românească.  
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Vacanţe active Stil de viaţă 
rural

- Competitivitate +

- 
A

tr
a
ct

iv
it

a
te

 +

 
 
Produsul “Stilul de viaţă rural” se regăseşte în zona roşie. Aceasta înseamnă că acest 
tip de produs reprezintă o prioritate înaltă pentru România şi că merită să se 
investească în el.   
 
Pe de altă parte, “Vacanţele active” se regăsesc în zona verde, ceea ce înseamnă că 
investiţia trebuie să fie selectivă. Strategiile de dezvoltare a produsului ar trebui să fie 
îndreptate în special către sporirea competitivităţii: 
 
 Îmbunătăţirea organizării generale – să ajute familiile să se organizeze pe 

aspecte ca know-how-ul turistic, promovare, poziţionare sau standardizarea 
calităţii. Ar trebui să se creeze grupuri pentru structurarea zonelor tematice în 
baza conceptelor unice (patrimoniu, natură, tradiţii, gastronomie etc.). 

 Îmbunătăţirea calităţii şi specializării serviciilor turistice – îmbunătăţirea şi 
standardizarea calităţii generale a ofertei turismului rural. Pe de o parte, 
constituirea etichetelor are ca scop îmbunătăţirea calităţii cazării, activităţilor, 
restaurantelor şi altor servicii aferente. Pe de altă parte, programele de resurse 
umane şi-au propus să crească calitatea serviciilor prestate de antreprenorii rurali 
şi resursele umane în ceea ce priveşte abilităţile, cunoştinţele de limbi străine, 
cultura calităţii şi a atenţiei acordate clientului. 

 Dezvoltarea experienţei rurale – Crearea unui set de experienţe rurale româneşti 
este crucială pentru îmbunătăţirea produsului şi valorii oferite clientului: învăţarea 
activităţii zilnice a unui fermier, a procesului de obţinere a mierii de albine, 
cunoaşterea tradiţiilor etc. Scopul acestei strategii nu este de a crea experienţe 
artificiale sau fictive, ci de a prezenta modul de viaţă rural autentic şi tradiţional.   

 

3.1.2.3. Strategia de distribuţie şi poziţionarea pentru distribuţie  
 
Cum internetul şi agenţiile de turism sunt principalele canale de rezervare pentru 
turismul rural, au fost identificate strategii specifice pentru creşterea prezenţei pe 
internet şi în portofoliul intermediarilor.  
 

1. Încurajarea rezervării online – Sectorul rural românesc ar trebui să faciliteze 
informaţiile şi rezervările directe, prin intermediul internetului, de către clienţi. 
În acest cadru, ar trebui să fie dezvoltate un sistem uniform pentru permiterea 
rezervărilor şi un sistem pentru organizarea vacanţelor (“kit-ul de călătorie do-
it-yourself”) care să cuprindă cele mai recente aplicaţii tehnologice pentru 
facilitarea planificării excursiilor  

2. Crearea unui sistem de suport vânzări – Sectorul rural românesc trebuie să 
mărească vânzările prin intermediarii de turism în pieţele sursă, de aceea o 
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serie de acţiuni ar  trebui să fie proiectate folosind potenţialul internetului şi 
altor tipuri noi de sisteme de tehnologie pentru facilitarea comercializării  

3. Dezvoltarea unui program de recomandare din partea intermediarilor – În 
scopul determinării intermediarilor să propună mai des clienţilor oferte rurale 
româneşti, trebuie să fie elaborat un program de recomandări, prin 
organizarea de excursii la ferme şi prin oferirea de beneficii şi avantaje pentru 
a-i încuraja să devină specialişti în vânzarea “României rurale”. 

 
Pentru a dedica în mod special canale de distribuţie pentru acest proiect, un mix 
optim de canale de distribuţie are trebui să arate astfel: 
  

Online  
1.0 2.0 

Offline 

Reclamă 50% 40% 10% 
Publicitate / PR 15% 15% 60% 
Publicaţii 25% 25% 50% 
 
Poziţionarea produsului pentru piaţă şi distribuţie 
 

Factori-cheie de diferenţiere pentru produs  
 

Caracteristici 
intangibile   

 Autenticitatea 
locului şi 
oamenilor. 

 Contactul cu 
localnicii  

 Experienţă de 
învăţare / educare 

 Spiritualitatea 
extraordinară a 
unor locuri  

 Mănăstiri 
 Mister 

Beneficii 
emoţionale 

 Siguranţă 
 Autenticitate  
 Înapoi la origini 
 Romantic 
 Diferit şi inovator  
 Original 

 

Caracteristici 
tangibile  

 Patrimoniu in 
special în zonele 
rurale  

 Sate pline de 
istorie, folclor şi 
cultură  

 Agricultură (2/3) 
din teritoriul ţării 

 Tradiţiile vechi 
sunt păstrate şi pot 
fi experimentate 
prin muzică, 
festivaluri, 
mâncare, 
oameni... 

 Peisaje şi munte 
 Căldura şi 

ospitalitatea 
oamenilor  

Beneficii 
raţionale  

 Evadare & relaxare 
 Educaţie naturală şi 

edificare culturală  
 Reflecţie  
 Apartenenţă şi 

socializare  
 Satisfacţie  

 
Dintre caracteristicile pozitive pe care le are acest sector de produs, este important să 
se poziţioneze acest produs într-un mod unic în mintea clienţilor, dar şi în mintea 
comercianţilor (intermediarilor).   
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Poziţionarea produsului rural pentru clienţi: 

 
 
Poziţionarea produsului rural pentru intermediari: 

 

3.1.2.4. Obiective de vânzare  
 
Datorită unei baze statistice foarte sărace pentru acest produs, estimările noastre au 
fost făcute în conformitate cu tendinţele generale ale pieţei rurale din Europa, precum 
şi cu calculaţiile noastre (prezentate în secţiunea „cadrul strategic” a documentului). 
 
 Perioada 2011 - 2015 
Creşterea vizitelor   Creştere anuală medie de 25% 
Creşterea călătoriilor 
scurte  

Creştere anuală medie de 20% 

Sezonalitate  Creşterea utilizării medii a cazării 2-3% anual   
Cheltuială medie dorită 45€ pe zi / 500 - 600€ pe vacanţă  
Cotă de piaţă  Achiziţionarea în 2015 a 2% din traficul turistic total din 

România  

3.1.3. Plan de marketing operaţional pentru sectorul rural  
Efectuarea, în condiţii de bună practici şi eficienţă, a unui număr de tactici va contribui 
la îndeplinirea obiectivelor definite mai sus pentru dezvoltarea vacanţelor rurale din 
România în următorii ani.  
 
În ceea ce priveşte recomandările pentru sectorul rural, următorul tabel indică 
denumirile acţiunilor şi impactul aşteptat asupra vânzărilor. 
  

                      Impactul aşteptat asupra vânzărilor din sectorul rural al fiecărei tactici/acţiune   
 

 Tactici Rural  

Prod. Etichetare  
Prod. Identificarea Top 20 atracţii  
Prod. Îngerii României  
Prod. Programul “Ne pasă”   
Prod. Top 10 circuite turistice   
Prod. Postarea semnelor   
Prod. Excelenţa serviciilor   
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Prod. România vă aşteaptă!  
Prod. Premiile turismului românesc n.a. 
Vânz. Portal web de ultimă generaţie   
Vânz. Sistem naţional de rezervare online   
Vânz. “Cumpără” România  
Vânz. “Vinde” România  
Vânz. Accelerarea vânzărilor   
Vânz. Târguri specializate   
Vânz. Expedierea obiectivelor   
Com. Marketing online  
Com. Public relations  
Com. Campanie de publicitate TV (generalistă) n.a. 
Com. Materiale publicitare tipărite   
Com. Producţie colaterală   
Mkt. 
Inf Bază de date cu clienţi   

   

 
De la 

 
Foarte 
ridicat 

 La 
 

Foarte scăzut 
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3.1.3.1. Tactici legate de produs 
 

Programul „Ne pasă” 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Acesta este un program naţional de formare orientat spre consolidarea atenţiei şi a abilităţilor 
de ospitalitate a acelor profesionişti care interacţionează într-o măsură mai mare cu vizitatorii: 
şoferi de taxi, poliţişti, vameşi, vânzători la case de schimb valutar etc. 
În fiecare an, 10.000 angajaţi vor fi selectaţi pentru a participa la programul „Ne pasă”, care va 
consta într-un seminar de formare de 8 ore în care participanţii sunt instruiţi cu privire la 
diverse subiecte legate de ospitalitate şi serviciu clienţi. Competenţele tehnice se vor limita la 
„câştiguri rapide” uşor de aplicat, accentul real fiind pe o mai bună înţelegere a relevanţei 
propriului loc de muncă pentru experienţa vizitatorului şi mândria şi bucuria pe care acestea le 
aduc. 
În acelaşi timp, va fi lansată o campanie de publicitate la nivel naţional pentru a inocula 
populaţiei locale importanţa turismului şi marile beneficii pe care acesta le generează în 
România. Obiectivul este de a căuta complicitatea populaţiei locale cu privire la îngrijirea 
turiştilor.  
La sfârşitul programului, profesioniştii instruiţi îşi vor primi diploma de la responsabilul din 
partea MRDT şi în prezenţa Ministrului în persoană, în cadrul unui eveniment de mare impact 
(la un nivel naţional). Acoperirea media se va adăuga la noua motivaţie a profesioniştilor 
participanţi. 
 
Menţiuni specifice produsului 
Vacanţele rurale sunt strâns legate de conceptele de relaxare, linişte şi răsfăţ care merg mână 
în mână cu o mare cultură a serviciului şi o dispoziţie deschisă. Astfel se explică potenţialul 
impact ridicat al acestei tactici de acţiune privind turismul rural din România în următorii ani  
 
 

 

Identificarea TOP 20 atracţii 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Un comitet format din membri ai ministerului şi reprezentanţi ai sectoarelor private naţionale şi 
internaţionale va analiza în profunzime potenţialul de atracţie atât al amplasamentelor naturale 
cât şi al celor culturale. Poziţionarea de brand a României ar trebui luată întotdeauna în 
considerare în timpul procesului de selectare în scopul de a garanta potrivirea 
amplasamentelor la nevoile grupului-ţintă şi marketingului ţării.  
Atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui atunci să aibă cea mai mare prioritate în dezvoltarea 
amplasamentelor pentru a asigura experienţe turistice remarcabile. Pentru a investi în 
structura, infrastructurile şi serviciile amplasamentelor din TOP 20 ar trebui ţintite Fondurile 
Europene. 
De asemenea, atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui să fie intens promovate pe toate canalele. 
 
Menţiuni specifice produsului 
Cele mai relevante atracţii naturale şi rurale urmează să fie identificate şi comunicate. Acestea 
ar trebui să fie, de asemenea, clasificate (privelişti, parcuri, lacuri, trasee, etc.) şi ierarhizate (în 
funcţie de uşurinţa accesului, de echipamentul necesar pentru a se bucura pe deplin de 
acestea, pentru frumuseţea atracţie, etc.) 

 



 

268 

Etichetarea 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Vor fi create etichete pentru a certifica faptul că un anumit produs este conform cu calităţile şi 
însuşirile predefinite. Etichetele vor fi utilizate pentru a sublinia varietatea şi calitatea 
produselor turistice româneşti  
Selectarea criteriilor de etichetare va reprezenta punctul de pornire, acestea putând fi atât de 
natură calitativă cât şi cantitativă. Comisia se va asigura că destinaţia/atracţia respectă într-
adevăr toate criteriile. Etichetele vor fi folosite sub formă de indicatoare la destinaţie dar, mai 
presus de toate, în canalele de marketing din România, astfel că, de exemplu, vizitatorii site-
urilor româneşti să poată găsi într-o privire de ansamblu toate „satele autentice din România”, 
etc.  
Câteva exemple pentru etichete sunt: 
• Sate: Sate pitoreşti, sate istorice, etc. 
• Cele mai frumoase oraşe din România: promovarea acelor oraşe care acordă o atenţie 

specială elementelor de decor urban (flori, iluminat, semnalizare, etc). 
• Vederi panoramice de neuitat 
• Cele mai bune castele din România 
• Etc. 

 
Menţiuni specifice produsului 
Etichetele vor fi create pentru o mai bună înţelegere a ofertei rurale pentru vizitatori. Nu trebuie 
să existe prea multe etichete în acest domeniu dar câteva exemple ar putea fi: “Tradiţii locale 
vii”, “Cele mai vechi obiceiuri de gătit” sau cea menţionată mai sus “Cele mai pitoreşti sate”, 
etc. 
 

 

Semnalizare 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Definirea, conceperea, proiectarea şi organizarea unui sistem coerent şi omogen de afişare a 
indicatoarelor de informare turistică pentru diferitele nevoi de afişare de indicatoare ale marilor 
oraşe şi municipalităţi, resurse naturale şi culturale, atracţii şi servicii turistice (cazare, 
Alimente şi Băuturi, zone comerciale, etc.) 
Ar trebui înfiinţate trei categorii de indicatoare: 

• Promovare: atrage turiştii către o anumită resursă sau atracţie 
• Informare: oferă informaţii cu privire la loc (resursă sau atracţie) 
• Localizare: arată drumul spre şi sosirea în anumite locuri 

Designul indicatoarelor ar trebui să fie cât mai omogen posibil şi în cel puţin două limbi: 
română şi engleză, indicatoarele de informare posibil şi în germană, franceză şi/sau italiană 
 
Menţiuni specifice produsului 
Relevant pentru turiştii rurali care petrec câteva zile într-un mediu rural necunoscut, dornici de 
a conduce în împrejurimi din diferite motive dar având nevoie întotdeauna să înţeleagă clar 
“modul în care pot ajunge acolo şi înapoi”. Lipsa de panouri informative ar putea limita în mod 
semnificativ vânzările de experienţe în comunităţile rurale. 
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“Îngerii păzitori” 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Îngerii păzitori vor deveni “vocea” României atât la telefon cât şi on-line şi, eventual, în 
persoană. Formatul Îngerilor păzitori răspunde necesităţii de a reasigura vizitatorii cu privire la 
destinaţie odată ce se află în România. 
Îngerii vor ajuta în domeniile de organizare de excursii, rezervări, urgenţe, informaţii generale, 
ghidarea turiştilor dar, cel mai important, aceasta va fi percepută ca o plasă de siguranţă 
pentru musafirii din România.  
Într-o primă fază, Îngerii vor fi accesibili doar prin intermediul unui număr gratuit de telefon / 
adresă de e-mail dar, mai târziu, România ar putea avea personal în uniformă în destinaţii 
turistice cheie. 
Informaţiile de contact vor fi oferite vizitatorilor prin intermediul SMS iar centrul de apeluri 
telefonice va fi administrat în mod ideal de către studenţi ai şcolilor de turism care au nevoie 
de ore de practică pentru a îşi obţine diploma. 
 
Menţiuni specifice produsului 
Destul de relevant pentru turişti care nu prea sunt genul de “persoane care îşi asumă riscuri”, 
care au toate şansele să călătorească împreună cu familiile şi copiii. Experienţele rurale ar 
putea fi mult mai satisfăcătoare contând pe aceşti „Îngeri” care, în orice moment, ar putea oferi 
ajutor şi asistenţă gratuită. 
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3.1.3.2. Tactici de vânzare şi distribuţie 
 

Portal web de ultimă generaţie 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 
Acesta este unui din cele mai importante instrumente de marketing pe care MRDT îl va avea 
în viitorul apropiat pentru transmiterea mesajului(elor) său(sale) către pieţe; pentru a reda 
imaginea corectă, etc.: se presupune a fi fereastra către România pentru clienţii din toată 
lumea. 
Astfel, portalul trebuie să ofere nu numai informaţii complete, actualizate şi detaliate cu privire 
la atracţiile şi experienţele care vor fi trăite în România, spaţiile de cazare, punctele culturale 
sau mijloacele de transport în comun din toate regiunile, ci ar trebui să ofere, de asemenea, 
conţinut şi instrumente pentru a rezerva cele mai multe din aceste servicii, folosind soluţii  
tehnologice de ultimă generaţie care există deja pe piaţă. Principiul de bază trebuie să fie 
transformarea procesului de rezervare într-un proces cât mai uşor şi cât mai sigur posibil 
pentru clienţi. 
Atunci când un client intră în portal sau este redirecţionat către una din paginile sale web, ceea 
ce se oferă acolo trebuie să îndeplinească câteva principii de bază pentru a îl reţine şi a îi oferi 
suficiente informaţii pentru a uşura procesul de luare a deciziilor.  
 
Menţiuni specifice produsului 
Portalul web va fi punctul de contact principal pentru a extrage informaţii cu privire la resursele 
rurale disponibile pentru vizită, principalele lor caracteristici, recomandări, clasamente, etc. 
Toate acţiunile de comunicare ce transmit într-un fel mesajul că România este o destinaţie 
“verde”, ar trebui să consolideze rolul portalului web în calitate de furnizor de informaţii 
 

 

Gestionarea unui sistem naţional de 
rezervări on-line 

Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 
Această acţiune vine ca un al doilea pas în construirea unui portal turistic de ultimă generaţie 
descris în tactica precedentă. Întreaga acţiune de vânzări on-line ar trebui să vizeze punerea 
la dispoziţie pentru clienţi (turişti + intermediari) a întregii oferte turistice româneşti, „care poate 
fi rezervată” uşor şi sigur de oriunde din lume. 
Cea mai mare provocare în acest stadiu nu o reprezintă dezvoltarea utilităţilor tehnologice care 
permit afişarea acestui portofoliu electronic lumii, ci mai degrabă construirea (şi păstrarea la zi) 
a bazei de date care constituie nucleul efectiv al sistemului: cine vinde ce şi la care tarife. 
Funcţionalităţile de accesare ale sistemului pot fi crescute treptat: 
- Sosire: Incorporarea de meta-motoare de căutare zboruri 
- Acomodare: Funcţia de căutare, clasificată în funcţie de preţ, categorie, geografie, orice 
serviciu disponibil la destinaţie, de la o călătorie în sălbăticie asistată de ghid până la un bilet 
pentru un meci de fotbal  
- Oferte la pachet: experienţele speciale prestabilite pot fi oferite de asemenea în acest sistem 
de rezervare (itinerarii în România, escapade urbane, etc.) 
 
Menţiuni specifice produsului 
Este foarte probabil ca turiştii rurali să ceară capacităţi de rezervare care sunt de încredere şi 
cât mai cuprinzătoare posibil, astfel încât sejururile lor să fie proiectate „personalizat”, în 
funcţie de nevoile şi limitările lor (de timp, financiare, etc.) 
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Târguri de specialitate 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Destinaţiile investesc în continuare sume mari din bugetele lor limitate de marketing pentru 
participarea în special la târguri de turism generale mari, urmând principii greşite şi depăşite 
precum influenţarea vizitatorilor sau încheierea de contracte cu intermediari care sunt – după 
cum se presupune – prezenţi la târguri. De fapt, aceste evenimente sunt din ce în ce mai mult 
orientate spre divertisment şi mai puţin către afaceri. 
Deşi unele sectoare ar putea fi promovate într-o expoziţie de turism general, târgurile 
specializate sunt cea mai bună opţiune pentru a promova oferta României pentru intermediari 
şi turişti care au deja un interes specific pentru aceste produse. 
Participarea la un târg specializat reprezintă o activitate consumatoare de timp şi resurse care 
trebuie să fie planificată în avans pentru a profita pe deplin de el. România trebuie să 
implementeze un sistem profesionist pentru selectarea şi participarea la expoziţii: întâlniri 
programate cu actori cheie din industrie, proiectare fizică a standului care încurajează 
întâlnirile profesionale de afaceri în stand şi aşa mai departe. De asemenea, evaluarea de 
după târg este extrem de importantă pentru a afla care sunt cele mai de succes târguri şi 
pentru a concentra toate eforturile acolo. 
 
Menţiuni specifice produsului 
Există câteva Târguri de Turism Rural foarte interesante şi eficiente în Europa unde se pot 
prezenta toate atracţiile naturale ale României ca destinaţie de turism, târguri unde se 
regăsesc împreună atât intermediarii cât şi consumatorii finali. România – prin intermediul 
MRDT- trebuie să pregătească companiile sale rurale pentru a se deschide lumii, ceea ce 
înseamnă finanţarea asistenţei lor (cel puţin parţial) la aceste Târguri.  
 

 



 

272 

3.1.3.3. Tactici de comunicare  
 

Marketing online 
Impact 
asupra 

vânzărilor 
Creşterea vizibilităţii online şi a traficului web printr-o combinaţie de optimizare pentru 
motoarele de căutare, bannere video / interactive, mesaje promoţionale, campanii pe cuvânt 
cheie şi mijloace similare.  
Bannere interactive vor fi, de asemenea, plasate în cele mai utilizate motoare de căutare în 
mod curent; link-uri active în site-urile web ale intermediarilor, mesaje promoţionale, etc. se 
dovedesc din ce în ce mai importante, deoarece turiştii sunt utilizatori împătimiţi ai internetului. 
Această acţiune va contribui la creşterea gradului de conştientizare, va atrage clienţi din 
grupul ţintă către portalul web al Turismului Românesc şi va alimenta baza de date clienţi. 
Câteva dintre acţiunile asociate acestei tactici sunt cercetarea comportamentului pieţei online, 
analiza poziţiei concurenţiale, optimizarea pentru motoarele de căutare – Search Engine 
Optimisation (SEO), marketingul motoarelor de căutare - Search Engine Marketing (SEM), 
strategie web, anunţuri online, social media, etc.  

 
Note specifice produs  
Marketingul online va deveni un element cheie pentru creşterea numărului de vizitări legate de 
turismul rural în România. Călătorul pasionat de turismul rural este extrem de dependent de 
internet, oferta rurală online fiind aceeaşi de ani de zile. Prin urmare, acestea fiind deja 
implementate, sunt uşor accesibile pentru toate acţiunile de marketing întreprinse online, în 
ceea ce priveşte  turismul rural. 

 

Relaţii publice 
Impact 
asupra 

vânzărilor 
 

Cu scopul de a crea şi a menţine imaginea ţării ca destinaţie turistică, se impune apelarea la 
serviciile unei agenţii de nivel superior la nivel internaţional, astfel încât acestea să poată 
gestiona întreaga acţiune la nivel local, dar să fie şi în măsură să implementeze o strategie la 
nivel mondial în funcţie de ţară. Aceste agenţii sunt în măsură să coopteze cele mai importante 
agenţii din domeniu la fiecare eveniment, întâlnire sau seminar pe care îl organizează. MDRT 
va fi responsabil numai pentru a hotărî tipul de evenimente, clienţi ţintă şi momentul la care ar 
trebui să aibă loc, iar agenţia îl va transforma într-un succes. 
De obicei, relaţiile publice includ colaborarea cu mass-media, gestionarea crizelor, 
comunicarea cu angajaţii sau managementul mijloacelor de comunicare sociale. Toate aceste 
aspecte cad, de asemenea, în sarcina agenţiei angajate. 
Iată câteva nume de agenţii cu acoperire la nivel mondial: 
 
■ Burston- Marsteller 
■ Edelman 
■ Waggener Edstrom 
■ APCO Worldwide 
■ Etc.  
 
Note specifice produs 
Activităţile de relaţii publice pe pieţele sursă vor contribui la inocularea ideii de destinaţie 
nealterată în inima Europei, care va motiva cu siguranţă iubitorii de turism rural să caute mai 
multe informaţii: Relaţiile publice vor da strălucire procesului de seducţie, iar celelalte mijloace 
(în principal portalul web) se vor ocupa de restul. 
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Publicitate tipărită 
Impact 
asupra 

vânzărilor 
 

Forma recomandată de publicitate tipărită este introducerea de advertoriale explicative în 
presa tipărită de specialitate. 
Un advertorial este o reclamă scrisă sub forma unui articol obiectiv, de obicei menit să arate ca 
o ştire legitimă şi independentă în stilul valorilor publicaţiei.  
Se recomandă advertoriale mici: 1-2 pagini de redactare pe lung - numai în presa de 
specialitate -, conţinând  texte cu 1200 - 1500 de cuvinte, cu imagini, ilustraţii sau chiar hărţi, 
explicând şi furnizând informaţii de călătorie şi informaţii logistice de bază grupului nostru ţintă 
dornic de informaţii. 
Advertorialele trebuie să facă întotdeauna referire la portalul web pentru informare, logistică şi 
descriere completă a destinaţiilor sau pentru orice alt subiect.  
 
Note specifice produs 
Publicitatea tipărită introdusă în presa de specialitate va juca un rol crucial în stimularea 
călătoriilor rurale în România. Formatul prevăzut al advertorialelor trebuie să permită afişarea 
varietăţii şi calităţii atracţiilor rurale din România la nivel global, cu suficiente detalii şi abordate 
în profunzime.  
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3.1.3.4. Infrastructura de marketing 
 

Bază de date clienţi 
Impact 
asupra 

vânzărilor 
Crearea unei baze de date cuprinzând 2 secţiuni principale: sector comercial şi bază de date 
clienţi. Baza de date va conţine informaţii despre: 
■ Consumatorii finali 
■ Turoperatori 
■ Agenţii de turism 
■ Media şi jurnalişti  
■ Asociaţii/federaţii şi altele  

În vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru această acţiune, pe lângă informaţii generale 
cu privire la organizaţii şi consumatori, baza de date va preciza motivaţia lor principală / 
motivul de călătorie. Aceasta va creşte valoarea de marketing a bazei de date, permiţând 
implementarea activităţilor de marketing segmentate. Cu alte cuvinte, va fi posibil, de exemplu, 
să fie trimisă o broşură de lux către operatorii de turism de lux, reviste, asociaţii şi agenţii de 
turism de lux. 
Baza de date de marketing va conţine informaţii despre vizitatorii din trecut şi vizitatori  
potenţiali în România, adunate din toate sursele posibile, fiind portalul web cu cel mai mare 
potenţial, însă nu singurul: fiecare acţiune de comunicare trebuie să aibă un obiectiv secundar, 
acela de a colecta pe cât posibil cât mai multe detalii de contact, în scopul alimentării bazei de 
date (atât pentru consumatorii finali, cât şi pentru intermediari).  
 
Note specifice produs 
Aşa cum am mai spus, detaliile de contact şi informaţiile personale ale călătorilor specializaţi în 
turismul rural trebuie introduse în baza de date clienţi. Probabil mediul cel mai convenabil 
pentru a acţiona în acest sens îl reprezintă porţile de îmbarcare din aeroporturi. Ideea este de 
a fi accesibili pentru contacte viitoare de marketing (în vânzări şi comunicare). 
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3.2. Parcuri şi natura sălbatică  

3.2.1. Analiza situaţiei 
Turismul de observare a parcurilor naturale şi a naturii sălbatice reprezintă o sursă 
importantă de venit şi locuri de muncă pentru un număr tot mai mare de comunităţi, în 
special în ţările în curs de dezvoltare, şi subliniază valoarea conservării. Această 
formă de turism poate aduce cu siguranţă contribuţii importante în sfera conservării, 
prin creşterea gradului de conştientizare a naturii şi animalelor observate şi a 
habitatelor acestora, prin contribuţia cu venituri pentru conservare, şi prin crearea de 
locuri de muncă pentru comunităţile locale.  
 

3.2.1.1. Profilul produsului 
 
Sectorul parcuri şi natură sălbatică este structurat în două subdivizii de produs definite 
conform schemei următoare: 

 
 
Piaţa: dimensiuni, venituri şi creştere 
 

 
 
 

Sursa: MINTEL, Wildlife tourism International, iunie 2008

Parcuri şi natura sălbatică 
~12 milioane de excursii

Iubitorii de natură - blândă
  Motivaţia principală este de a fi aproape 

de natură şi de fauna locală, observând-o 
(observarea păsărilor şi a animalelor 

acvatice sunt pieţele de nişă principale) 
 
 

 

Iubitori de natură - dură 

  

 
 

Sursa: MINTEL, Wildlife tourism International, iunie 2008

Dimensiunea pieţei 

Venit

Creştere

  
i

    
 

 • Volum de afaceri de peste 5.000 milioane de euro 
• Cheltuieli medii între 250 € şi 420 € pe excursie şi circa 55 € pe zi 

   
     
   

  
• Rata creşterii în deceniul următor estimată la circa 8% pe an 
• Creşterea cheltuielilor pe excursie este estimată la 1 - 2 % pe an   

• În jur de 12 milioane de excursii internaţionale realizate la nivel global în
2006 
• Aproximativ 11% din totalul excursiilor internaţionale îşi regăsesc
motivaţia primară şi secundară în acest produs 

Motivaţia principală o reprezintă 
contactul profund şi intens cu natura şi 

elementele naturale în tot ceea ce 
priveşte cazarea, mâncarea, etc. 
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Fluxuri la origine şi la destinaţie 
 
Dimensiunea pieţei mondiale a turismului în natură este estimată la 12 milioane de 
călătorii în fiecare an. Africa reprezintă aproximativ jumătate din numărul total al 
acestor călătorii, destinaţiile de top fiind Africa de Sud, Kenya, Tanzania şi Botswana. 
În Europa, principalele destinaţii pentru natură sălbatică şi parcuri naturale sunt 
Finlanda, Scoţia şi Spania. 
Unele destinaţii se bazează foarte mult pe acest turism, însă ar putea supravieţui şi în 
lipsa acestuia (turismul axat pe natură contribuie cu aproximativ 500 milioane dolari în 
economia Kenyei, sau 14% din PIB). Pe de altă parte, locuri precum Insulele 
Galapagos se bazează aproape exclusiv pe turişti iubitori ai naturii sălbatice (acest 
turism contribuie cu 60 milioane de lire în economia locală).  
 
Alte destinaţii se bucură de aflux crescut de vizitatori datorită interesului puternic 
pentru anumite mamifere. De exemplu, a existat o creştere considerabilă în special în 
cazul Parcului Naţional Hiidenportti pentru urşi, lupi şi râşi.  
 
Consumatorul 
 
Turiştii iubitori de natură sălbatică sunt cei mai diverşi în raport cu orice altă piaţă de 
nişă. Aceştia sunt de la specialişti cu experienţă care doresc să caute locuri „virgine“ 
rămase relativ nedescoperite, până la turistul neexperimentat care călătoreşte în unul 
din parcurile naturale bine-cunoscute prin intermediul unui pachet turistic.  
Dincolo de acest spectru, consumatorii variază considerabil în funcţie de vârstă, sex şi 
grupare socio-economică. Clienţii pachetelor turistice variază de la turişti cu buget 
restrâns până la cei care se cazează în locaţii exclusiviste sau în tabere la cort. Cu 
toate acestea, specialiştii tind să fie călători independenţi, care stau mai degrabă în 
unităţi de cazare comune, şi, în general, sunt foarte flexibili în privinţa planurilor lor de 
călătorie. 
 
În timp ce piaţa pachetelor turistice de lux pare să fie cea mai pretenţioasă în ceea ce 
priveşte infrastructura şi serviciile, ele generează, de asemenea, şi cele mai mari 
venituri. Aceşti consumatori se încadrează în al treilea grup de vârstă (50-65 ani), 
incluzând adesea persoanele pensionate devreme.  
 
Obiceiuri de rezervare 
 
Obiceiurile de rezervare pentru acest produs sunt aproape egale în termeni de 
rezervare pe internet vs. rezervare prin agent de turism, dar este de aşteptat ca 
internetul să câştige un avans considerabil în următorii ani. Există o distanţă 
semnificativă între aceste două categorii şi alte tipuri de rezervare directă. 
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Durata şederii 
 
În medie, durata şederii pentru produsul parcuri şi natură sălbatică este de 5.8 nopţi, 
cu tendinţă de scurtare a şederii, îndreptându-se astfel în viitor către segmentul de 1-
3 nopţi.  

 
Surse de informare 
 
Principala sursă de informare o reprezintă internetul, urmată de recomandarea 
agenţiilor de turism specializate. De asemenea, o sursă majoră de informare o 
constituie canale specializate pe faună şi natură (reviste de specialitate). 
 

Canale de rezervare în avans, în 2006 

Agenţie de turism

Direct la  
compania aeriană 

/ feroviară / 
transport cu autocar

Direct la hotel
Altele

Internet

Sursa: MINTEL, Wildlife tourism International, iunie 2008

Durata şederii în 2006

 12 - 15 nopţi

 1-3 nopţi 

4 - 7 nopţi
 8 - 11 nopţi

 16 - 22 nopţi

> 23 nopţi
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Tipul cazării 
Nu există un tip de cazare preferat, factorii principali de decizie fiind calitatea 
satisfăcătoare şi apropierea de atracţia sau parcul natural, indiferent de tipul acesteia. 
Toate tipurile de cazare sunt utilizate în funcţie de veniturile pe segmentul de clienţi şi 
/ sau obiceiurile acestora.  
 

Tipul cazării în 2006

Hotel de clasă 
medie

Cort/rulotă/Casă 
mobilăHotel clasificat 

superior

Pensiune

Hotel clasificat 
inferior

 
Sezonalitate 
 
Cererea pentru acest produs este uşor mai mare în timpul primăverii şi verii, datorită 
fluxurilor turistice mai mari în întreaga Europă, combinând astfel principalul motiv de 
călătorie cu motivul secundar al acestui produs. În aceste perioade de primăvară / 
vară există mai mulţi turişti iubitori de natură blândă, în vreme ce în perioada în care 
se înregistrează cereri reduse, toamna şi iarna, mai mulţi turişti iubitori de natură dură 
cumpără acest produs.  
 
Experienţe 
Experienţele majore le constituie observarea, bucuria apropierii de natură şi activităţi 
uşoare precum mersul pe jos / drumeţiile. Apoi, gastronomia şi vizitarea obiectivelor 
turistice reprezintă cele mai apropiate experienţe secundare.  
 
Actori cheie 
Turoperatori specializaţi pe acest produs sunt: 
 

                             
          USA               USA 
 
 

      
USA      UK 
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     UK                     Germany 

 
Diversitatea organizaţiilor internaţionale cu contribuţii în domeniul ecoturismului ridică 
problema grupării acestora în structuri relativ omogene, pe categorii în funcţie de:  
 
 Activitate continuă: organisme generale (de exemplu, Naţiunile Unite) şi 

specializate în turism (Organizaţia Mondială a Turismului, Consiliul Mondial al 
Turismului şi Călătoriilor (WTTC), Comisia Europeană pentru Turism (ETC), etc.) 
ecoturism (de exemplu, Societatea Internaţională de Ecoturism (TIES), Clubul 
Internaţional de Ecoturism (IEC), Centrul European pentru Turism Ecologic şi 
Agroturism (ECEAT), etc) sau conservarea naturii (de exemplu, Uniunea 
Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN), Fondul Mondial pentru Natură 
(WWF), Agenţia Europeană de Mediu (EEA), Institutul Internaţional pentru Mediu 
şi Dezvoltare (IIED), etc.)  

 În ceea ce priveşte caracterul sau nivelul de reprezentare: organisme 
guvernamentale (de exemplu, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID), ONG-uri (Fondul Mondial pentru Natură (WWF);  

 în funcţie de domeniul de aplicare teritorial al activităţii - organisme globale şi 
regionale 

 comparativ cu statutul lor - organismele publice (Agenţia Europeană de Mediu 
(EEA), Banca Mondială) sau private (de exemplu, Asociaţia de Turism pentru 
Natură - Touring Nature).  

 

3.2.1.2. Mediul extern 
 
Turiştii dedicaţi acestui produs recunosc beneficiile pe care turismul responsabil 
pentru natură şi faună sălbatică îl poate aduce destinaţiilor, în ceea ce priveşte 
ocuparea forţei de muncă şi conservarea patrimoniului natural. În acelaşi timp, însă, 
suntem cu toţii pe deplin conştienţi de contribuţia crescândă a turismului în ceea ce 
priveşte încălzirea globală. Nevoile pieţei şi tendinţele pieţei se orientează către noi 
modalităţi de a călători şi experimenta locuri ecologice şi naturale: 
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Noi obiceiuri 
de călătorie 

Noi motivaţii 

Noi 
segmente 

Produse noi 
şi în 

dezvoltare 

• Călătorii verzi - privesc cu fermitate protecţia mediului, 
sunt experimentaţi, cu opinii formate şi nivel mediu al 
cheltuielilor 
• Adepţi ai unor cauze - persoane implicate în organizaţii, 
călătorind împreună, cu venituri medii şi cheltuielii 
prudente, căutând valoare în schimbul banilor 

• Călătoria cu scop bine stabilit – întrebările 'de ce' şi 'cum' 
în legătură cu călătoria vor deveni mai importante. 
Călătoria în viitor va ţine seama nu numai de necesităţile 
noastre, ci şi de cele ale destinaţiei 
• Transportul alternativ - o apreciere crescândă a 
"călătoriei lente" cu trenul, vaporul, bicicleta. Oamenii 
apreciază din ce în ce mai mult călătoria în sine. 

• Conservarea identităţii şi a culturii - celebrarea unicităţii 
şi conservarea trăsăturilor distinctive ale unui loc. 
• Dezvoltarea continuă a schimbului de experienţă prin 
reţele sociale, ceea ce va duce la o "democratizare" a 
puterii de a vorbi în numele unei diversităţi de locuri noi şi 
interesante. 

• Comerţul cu emisiile de carbon - beneficiari direcţi ai
intermediarilor din turism cu privire la reducerea 
impactului asupra mediului 
• Gamă de produse noi: târguri, organic, produs local, 
activităţi holistice şi responsabile, produse fără impact 
asupra localnicilor şi mediului 
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Cerinţele pieţei 
 
Identificarea elementelor care influenţează puternic succesul acestui produs este 
extrem de importanta, începând de la plecarea în călătorie până la experienţele la 
destinaţie. 
Ca şi în cazul produsului anterior, factorii cheie de succes sunt împărţiţi în 4 etape de 
călătorie - pregătirea călătoriei, sosirea la destinaţie, existenţa la destinaţie şi 
experimentarea destinaţiei. 

 
Factori cheie de succes pentru parcuri şi natura sălbatică 

 

 
 

3.2.1.3. Poziţie competitivă 
 
Destinaţii cheie pentru natură sălbatică şi parcuri naturale 
 
Statele Unite ale Americii - pentru anul 2008, datele arată că în această ţară există 
6.770 arii protejate (27,08% din terenul naţional) şi 787 zone maritime protejate 
(aproximativ 67% din suprafaţa maritimă a ţării). Gestionarea resurselor se face prin 
intermediul centrelor administrative pentru parcuri şi arii protejate largi, conduse de un 
Inspector şi birouri care au încorporate servicii de securitate. Pentru a sprijini 
activităţile de turism, au fost înfiinţate centre turistice cu facilităţi minime de prezentare 
a obiectivelor specifice şi a florei şi faunei speciale, broşuri de vânzare, hărţi şi 
suveniruri, facilităţi de micro-catering şi toalete. În zonele marginale, şi chiar în zona-
tampon a marilor parcuri naţionale şi naturale au fost create în ultimele 5-6 decenii 
numeroase facilităţi de cazare turistică.  

Pregătire 

Sosire 

La faţa 
locului 

Experienţe 

  

• Oportunitatea de a trai în zone sălbatice 
• de a lua parte sau de a contribui la turismul 
durabil 
• Întâlnirea şi experimentarea culturilor locale 
• Întâlnirea speciilor rare aflate în pericol 

• Condiţii bune de accesibilitate 
• Disponibilitatea informaţiilor adresate turiştilor (hărţi,
ghiduri, consiliere profesionistă) - offline şi online 
• Structură a drumurilor şi sistem de semnalizare bun
pentru a îmbunătăţi accesul sigur şi deplasarea internă în 
parcurile naturale 

• Dedicare puternică produselor durabile şi prietenoase
cu mediul 
• Website puternic al destinaţiei cu informaţii detaliate
despre natura sălbatică şi parcurile naturale, activităţile
şi experienţele oferite.  
• Disponibilitatea rezervării online 

• Propunere atrăgătoare a raportului valoare / cheltuială
• Împrejurimi frumoase, liniştite şi sigure.  
• Conservarea mediului 
• Infrastructură suport adecvată (parcări, centre de
informare a vizitatorilor, etc.) 
• Personal cu cunoştinţe detaliate despre zonă 
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Canada - acordă o însemnătate aparte produsului global natură sălbatică şi parcuri 
naturale. Suprafaţa totală a ariilor protejate este de 11,8 milioane ha. (6,3% din 
suprafaţa ţării) şi cuprinde un total de 5.285 arii protejate, cu 42 de parcuri naţionale. 
Cele mai multe parcuri protejează pădurea boreală de conifere şi foioase cu multe 
alte elemente specifice de floră şi faună, izvoare termale, cascade, zone glaciare.  
 
Australia - datorită unui număr mare de caracteristici naturale aparte, în timp aici a 
fost creată o puternică reţea de arii protejate. Pe teritoriul său există 516 parcuri 
naţionale, 145 zone maritime, 20 de arii protejate pentru aborigeni, 30 de situri 
naturale cu peisaje naturale şi faună sălbatică deosebite - acoperind peste 7,5% din 
teritoriul naţional.  
 
Olanda - are 20 de parcuri naţionale (dintre care 7 parcuri sunt înscrise în patrimoniul 
UNESCO), 330 de rezervaţii naturale, 25 de zone umede Ramsar, acoperind 26,2% 
din suprafaţa ţării. Cel mai vechi parc naţional Hoge Veluwe şi Veluvezoom, iniţiativă 
privată de la începutul secolului al XX-lea. În ultimii 20 de ani a acordat o mare atenţie 
conservării siturilor create de peisaje naturale, instituind, de asemenea, 27 de zone de 
interes naţional, acoperind 18,6% din suprafaţa totală a ţării. 
 
Austria - este lider în ceea ce priveşte produsul natură sălbatică şi parcuri naturale, 
dispunând de 1.226 arii protejate care cuprind şase parcuri naţionale, 45 parcuri 
naturale, cinci rezervaţii ale biosferei, 11 zone umede Ramsar, etc. acoperind 36,2% 
din teritoriul naţional. O atenţie deosebită este acordată certificării ecologice a 
unităţilor turistice care trebuie să respecte principiul conservării naturii în derularea 
afacerii. De asemenea, a ajutat grupuri de transportatori în sensul reducerii impactelor 
negative asupra mediului. 
 
În ţările Europei Centrale şi de Est, cele mai rapide progrese privind conservarea 
biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă în turism se remarcă în Slovenia, Polonia, 
Ungaria, Croaţia şi Bulgaria. Aceste ţări au iniţiat mai multe proiecte legislative, au 
creat o reţea de arii protejate, unităţi de afaceri susţinute din turism în scopul 
implementării cerinţelor internaţionale pentru turism durabil şi ecoturism.  
 
Bulgaria - are 1.117 arii protejate şi monumente naturale, dintre care 75 în categoriile 
IUCN I şi II, 518 în categoria III, 523 în categoriile IV, V şi VI, reprezentând 10,1% din 
suprafaţa ţării. Toate zonele naturale sunt sub controlul strict al Ministerului Mediului 
şi Gospodăririi Apelor. 
 
Ungaria - deţine importante arii protejate (830), din care 10 parcuri naţionale, 236 
rezervaţii naturale naţionale, 147 rezervaţii de conservare a naturii, 24 zone umede 
Ramsar, 9 situri naturale, cinci rezervaţii ale biosferei, reprezentând 7,6% din teritoriul 
naţional. În afară de aceste arii naturale aparte, în Ungaria a fost dezvoltată o reţea 
de trasee ecoturistice care evidenţiază minunatele peisaje naturale şi aşezări 
tradiţionale situate în principal în zonele rurale.  
 
Serbia - situaţia economică dificilă datorată aplicării blocadei în perioada 1994-1996 a 
determinat o preocupare scăzută în raport cu aspecte legate de conservare şi 
protecţia mediului. Pe teritoriul său există 5 parcuri naţionale, 20 de parcuri naturale, 
120 de rezervaţii naturale, 470 monumente ale naturii, şase situri Ramsar, aria totală 
protejată fiind de aproximativ 5% din suprafaţa ţării. 
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Situaţia curentă în România în ce priveşte produsul parcuri şi natură sălbatică  
 
România are un capital natural foarte variat. Datorită geografiei fizice, care cuprinde 
munţi, câmpii, reţele hidrografice majore, zone umede şi unul dintre cele mai 
frumoase sisteme de Deltă (Delta Dunării), România este singura ţară de pe continent 
în care sunt prezente cinci din cele 11 regiuni bio geografice din Europa (Alpi, 
Continent, Panonia, şi stepa pontică). Ea are o diversitate biologică ridicată, 
exprimată atât în termeni de ecosisteme, cât şi la nivel de specii.  
 
Ecosistemele semi-naturale sunt prezente pe aproximativ 47% din suprafaţa ţării. 
Există 783 de tipuri de habitat (13 habitate de coastă, 143 habitate specifice zonelor 
umede, 196 de păşuni şi habitate specifice acestora, 206 habitate forestiere, 90 de 
habitate specifice zonelor dealurilor stâncoase şi 135 de habitate specifice terenurilor 
agricole).  
Datorită poziţiei geografice a României, flora şi fauna au influenţe asiatice de la nord 
la sud, componente mediteraneene şi continental europene în nord-vest. În România 
au fost identificate 3700 de specii de plante, dintre care 23 sunt monumente ale 
naturii, 39 sunt pe cale de dispariţie, 171 vulnerabile şi 1253 sunt rare.  
În ceea ce priveşte fauna, există un număr de 33.792 specii, dintre care 33.085 
nevertebrate şi 707 vertebrate. În rândul vertebratelor au fost identificate 191 de 
specii de peşti (9 specii sunt pe cale de dispariţie, 16 vulnerabile şi 11 specii rare), 20 
de specii de amfibieni (3 specii sunt pe cale de dispariţie, 9 sunt specii vulnerabile), 
30 de specii de reptile (4 specii sunt pe cale de dispariţie, specii vulnerabile ), 364 
specii de păsări, inclusiv 312 specii migratoare (18 specii pe cale de dispariţie şi 17 
vulnerabile) şi 102 specii de mamifere (19 specii sunt pe cale de dispariţie, 26 
vulnerabile şi 13 specii rare). Este de remarcat faptul că există populaţii însemnate de 
carnivore mari: lup (3.000 de exemplare - 40% din populaţia europeană), ursul brun 
(5600 de exemplare - 60% din populaţia europeană) şi râsul (1500 de exemplare - 
40% din populaţia europeană), aceste specii fiind un simbol al naturii sălbatice şi a 
habitatelor naturale.  
 
Principalele zone de interes pentru programele de turism ecologic în România sunt: 
 Dobrogea şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (observarea păsărilor, plimbările 

cu barca); 
 Parcul Naţional Piatra Craiului şi împrejurimile sale (în special programe axate pe 

observarea carnivorelor mari (lup, urs, râs), dar şi a speciilor de plante specifice, 
turism ecvestru, ciclism, drumeţii, etc.)  

 Parcul Natural Munţii Apuseni (turism speologic, excursii tematice, programe 
culturale, schi, turism ecvestru, ciclism, etc.). 

 alte zone naturale protejate, unele parcuri naţionale sau având statut de parc 
natural: Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Parcul Naţional Munţii Măcinului, 
Parcul Naţional Munţii Rodnei, Parcul Naţional Călimani, Parcul Natural Lunca 
Mureşului, Parcul Natural Vânători Neamţ, cu programe axate pe: turism ecvestru, 
ciclism, drumeţii tematice, schi, observarea florei şi a faunei, programe culturale, 
expediţii cu canoe etc.  

 Transilvania - Târnava Mare (descoperirea culturii săseşti şi secuieşti, călărie, 
drumeţii, teme, etc.). 

 Maramureş (descoperirea unor programe naturale, călărie, ciclism, cunoaşterea 
ocupaţiilor şi a arhitecturii tradiţionale, etc.)  

 Bucovina (programe de observare sau excursii tematice pe jos în natură 
combinate cu turismul cultural şi turismul spiritual). 

 
Ariile protejate din România au reprezentat un stimulent major de călătorie pentru 
mulţi rezidenţi şi turişti străini, în special din ţările Europei Centrale. În prezent, atâta 
timp cât nu există un sistem de taxe pentru turişti la intrarea în parc, numărul acestora 
nu poate fi decât estimat.  
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Potrivit estimărilor, aceste zone atrag în prezent aproximativ 2,3 milioane de vizitatori. 
Printre acestea se numără Parcul Natural Bucegi (aproximativ 1 milion de vizitatori), 
Vânători Neamţ (400.000), Apuseni (300.000), Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
(100.000), Porţile de Fier (60.000), Putna-Vrancea (40.000) Parcuri Naţionale şi Parc 
Naţional (80.000), Semenic - Cheile Caraşului (60.000), Cozia (50.000) Ceahlău 
(33.000). 
 
Oportunităţi şi ameninţări 
 
Pentru ca produsul natură sălbatică şi parcuri naturale să fie unul de succes, România 
trebuie să exploateze cele mai multe dintre oportunităţile oferite. 
 

Oportunităţi pentru sector 
 

 
De asemenea, există ameninţări în legătură cu acest produs: 
 

Ameninţări pentru sector 

Necesităţi 
 nesatisfăcute 

Necesităţi 
emergente 

Segmente noi 

Greşelile 
concurenţilor

-

• Internetul ca cea mai utilizată sursă de informaţii, dar în 
România există o lipsă considerabilă de informaţii disponibile 
online cu privire la produsul natură sălbatică şi parcuri 
naturale 
• Ghiduri şi broşuri cu imagini ale naturii sălbatice în formă 
tipărită, cât şi electronică 

• Atracţii gestionate bazate pe viaţa sălbatică neîngradită 
• Evenimente / ghiduri / atracţii / tururi comerciale de 
observare a păsărilor 
• Vacanţe educative / cu scopuri de conservare 
• Cabane in zonele de protecţie specială 

• Turismul axat pe natura sălbatică bazat pe comunităţi ca 
tendinţă emergentă în destinaţiile naturale bine dezvoltate -
implicarea populaţiei locale în interacţiunea cu turiştii 
• Tehnologie pentru observarea de la distanţă - pentru a nu 
deranja sau pune în pericol flora sau fauna 

•Multe destinaţii se bazează pe atractivitatea simplă a 
resurselor naturale, fără a dezvolta experienţe de mare 
valoare pentru vizitatori 
• Pentru mulţi călători, simpla observare a naturii în mod 
pasiv este o experienţă satisfăcătoare, dar nu le furnizează 
amintiri durabile 
• Pentru a aborda această situaţie, oportunitatea constă în 
valorificarea resurselor disponibile pentru a dezvolta 
experienţe cu adevărat fascinante care să îl facă pe vizitator 
protagonist activ şi nu doar spectator
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Puncte forte şi puncte slabe - analiza lacunelor din sector 
 
Este important să se identifice lacunele de pe piaţă, astfel încât acest produs să fie 
proiectat şi poziţionat pe piaţă în mod corespunzător.  

Afirmaţii 
Evaluarea 
României  

(1-5) 
Comentarii 

Existenţa în mintea 
consumatorilor a unei destinaţii 
parcuri şi natură sălbatică 

3 În prezent există un interes 
regional scăzut 

Disponibilitatea informaţiilor şi 
rezervărilor online  1 

Puţine informaţii despre 
caracteristicile naturale, 
acestea fiind disponibile numai 
în limba română   

Disponibilitatea informaţiilor 
adresate turiştilor (hărţi, ghiduri, 
consiliere profesionistă)  

1 
Există puţine informaţii despre 
natura sălbatică şi parcurile din 
România  

Accesibilitate pe calea aerului sau 
rutieră pentru a ajunge la 
destinaţie  

2 
Accesibilitatea rutieră din 
pieţele sursă este slabă. Se 
impun îmbunătăţiri în materie 
de accesibilitate aeriană 

Nivel de securitate 4 Nivelul de securitatea perceput: 
sigur  

Bogăţia resurselor naturale pentru 
acest produs 5 Excelentă combinaţie de 

resurse 

Infrastructură auxiliară adecvată 
(drumuri, panouri turistice, 
parcare, informaţii turistice) 

2 
Se impune îmbunătăţirea 
semnalizării, ca şi a drumurilor 
secundare, managementului 
intern  

Calitatea meşteşugurilor locale şi 
a suvenirelor 2 Se impune îmbunătăţirea 

acestui aspect  
Diverse opţiuni de cazare de 
calitate integrate / în apropiere 2 Trebuie îndeplinite standarde 

mai stricte de calitate  

Gamă largă şi variată de activităţi 
în raport cu resursele naturale  2 

Există activităţi în acest sens, 
dar se impune încă 
îmbunătăţirea acestora şi 
gestionarea calităţii lor  

Legendă: 1: Nivel de implementare scăzut, 5: Nivel de implementare ridicat 
 
 

Puncte tari ale României 
• Bogăţia de resurse diverse naturale şi semi-naturale  
• Bază solidă de elemente de interes, precum unele specii endemice şi specii cu 

caracteristici neobişnuite 

Noi concurenţi 

Rivalitate între 
concurenţi 

• Ţările vecine şi-au dezvoltat deja simnificativ
produsullparcuri şi  natură sălbatică iar acesta este supus 
unor îmbunătăţiri continue, avand şansa să se menţină 
mereu înainte 

•Există un număr mare de concurenţi regionali şi globali ce 
pot influenţa produsul românesc în termeni de cotă de piaţă 
sau pierdere de competitivitate pe acest sector. 
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• Ofertă diversă pentru un număr mare de activităţi şi experienţe în cadrul ariilor 
naturale 

• Atitudine adecvată a părţilor interesate locale faţă de dezvoltarea turismului 
 
 
Puncte slabe ale României 
• România nu este bine recunoscută pentru natură sălbatică şi parcurile sale 
• Lipsa de know-how şi management turistic a zonelor naturale  
• Lipsa de organizare a ofertei  
• În general, cazarea nu respectă standardele internaţionale  
• Accesibilitate anevoioasă şi infrastructură turistică scăzută 
• Lipsă de informaţii organizate şi clare disponibile online  
• Lipsă de informaţii în alte limbi, în afara limbii române (hărţi, ghiduri, etc.) 

3.2.2. Obiective şi linii directoare de dezvoltare 

 

3.2.2.1. Obiective de marketing  
Produsul parcuri şi natură sălbatică, datorită tendinţelor globale din Europa, devine 
din ce in ce mai popular pe piaţă, indiferent dacă motivaţia sa este primară sau 
secundară. Este important pentru România, care se află la începuturile sale de 
promovare profesională a produsului t, să satisfacă aşteptările pieţei.  
 
Planul de marketing pentru acest produs trebuie să se refere la următoarele chestiuni: 
 

1. structurarea produsului în mod profesional, pe categorii şi sub-diviziuni, în 
termeni de motivaţii diverse; 

 
2. intensificarea cercetării de piaţă pentru a realiza o bază de date disponibilă 

tuturor organizaţiilor implicate în dezvoltarea eco-turismului, pentru a uşura 
procesul de luare a deciziilor ; 

 
3. îmbunătăţirea calităţii experienţei în eco-turism, cu începerea promovării sau 

prin promovare la nivel naţional şi internaţional; 
 
4. creşterea cotei de piaţă a produsului de la cota actuală estimată de 3% la cota 

de 6 % în 2016; 
 
România are şansa puternică de a realiza o creştere mare în vânzarea acestui 
produs, în termeni de dezvoltare şi structurare, ca şi în creşterea vizitelor de pe piaţa 
internă şi, pe de altă parte, în creşterea conştientizării pieţei internaţionale. 
 
În ceea ce priveşte situaţia dată, scopul pieţei pentru acest produs ar trebui să fie:  
 
 

Conştientizarea României ca destinaţie pentru parcuri şi natură 
sălbatică 

 
 
Setul de scopuri şi obiective pentru acest produs este următorul: 
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Generarea de notorietate pentru România ca destinaţie pentru natură 
sălbatică şi parcuri naturale

Crearea de 
programe 

integrate pentru a 
îmbunătăţirea 
experienţei

Furnizarea de 
informaţii 

complete clienţilor 
interesaţi

Crearea sistemului 
de distribuţie şi 

vânzări

1. Crearea 
structurii 
produsului

2. Specializarea 
anumitor zone 
naturale

3. Îmbunătăţirea 
experienţei şi o 
influenţă mai mare 
a resurselor

1. Crearea unei 
baze de date a 
tuturor 
organizaţiilor 
implicate

2. Demararea 
cercetării de piaţă 
şi a informării

3. Dezvoltarea 
unui program de 
recomandari 
comerciale

1. Îmbunătăţirea 
prezenţei pe 
internet

2. Crearea 
sistemului de 
suport al 
vânzărilor

3. Concentrarea 
comunicării pe 
comerţul 
specializat

 

3.2.2.2. Nevoile,  segmentele ţintă şi portofoliul  
 
Nevoia de bază pentru clienţii produsului este de a îşi satisface dorinţa de a se afla 
într-un mediu natural, nealterat, de a se afunda într-un peisaj frumos, cu privelişti 
uimitoare. Nevoia de bază a acestor clienţi este de a fi "departe de casă" şi de a se 
simţi acolo ca în propriul lor habitat. Ei vor să se conecteze la natură, prin activităţi 
active sau pasive, să se bucure de tradiţiile locale şi să interacţioneze cu oamenii din 
zonă. 
 
Grupurile ţintă pentru natura sălbatică şi parcuri naţionale pot fi definite după cum 
urmează: 
 
Ce caută?  Să scape din zonele urbane şi din înghesuială 

 Să înveţe despre natura locală  
 Natură sălbatică cu adevărat autentică şi unică 

Când călătoresc?  Mai ales primăvara şi toamna 
Ce vor să viziteze?  Natura nealterată, virgină, neatinsă, cu o mare 

diversitate de floră, faună şi viaţă sălbatică 
Cum îşi fac 
rezervări? 

 Parţial prin internet şi parţial prin agenţii specializate 
 Cu mai puţin de o lună înainte 

Care sunt sursele 
lor de informare? 

 Internet 
 Agenţia de turism 
 Colegi / oamenii cu acelaşi interes 

 
Portofoliul României in cazul produsului parcuri şi natură sălbatică 
 
Metodologia de construcţie a matricii de atractivitate / competitivitate este un 
instrument util, pentru a defini zona produsului unde trebuie să se îndrepte eforturile 
de dezvoltare; metodologia ia in considerare: 
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 Atractivitatea segmentelor produsului, pe baza volumului cererii actuale, evoluţia 
sa şi profitabilitate: cheltuielile medii ale turiştilor, lungirea sezonului de turism, 
concentraţia geografică a pieţelor, etc. 

 Competitivitatea, ce rezultă din cele 5 forţe competitive (rivalitate între destinaţii, 
ameninţări ale unor noi produse şi ale unor produse de substituţie, puterea de 
negociere a cererii şi a ofertei) şi prin evaluarea îndeplinirii factorilor cheie de 
succes de către produsele româneşti. 

 
 

 
Ambele subcategorii au fost plasate în căsuţe verzi în matrice. Acest lucru înseamnă 
că pentru ambele segmente ale produsului trebuie să existe o îmbunătăţire selectivă a 
competitivităţii, acest lucru însemnând îmbunătăţirea elementelor lanţului de valoare 
turistică.  
Strategiile de produs ar trebui să se axeze mai ales pe crearea unei structuri a 
produsului – distincţie clară în partea soft şi partea hard a produsului, urmată de 
specializare şi categorisire a zonelor naturale şi definirea ofertelor produsului lor intern 
şi a tipurilor de experienţe. 

3.2.2.3. Strategia de distribuţie şi poziţionarea distribuţiei 
 
Datorită situaţiei de debut a acestui produs, este necesar să se îndeplinească 
anumite aspecte ale planificării de marketing pentru ca promovarea şi distribuţia să fie 
făcute în condiţii de siguranţă. Sunt propuse strategii specifice pentru a creşte 
disponibilitatea în această perioadă de început, în timp ce produsul îşi construieşte 
structura. 

1. îmbunătăţirea prezenţei pe internet – este important să se faciliteze 
informaţiile pe internet pentru clientul actual, şi turismul românesc ar trebui 
să depună eforturi pentru a începe să ofere informaţii despre acest produs în 
mod sistematizat, informaţii disponibile în mai multe limbi. 

2. crearea unui sistem de suport de vânzări – pentru a creşte vânzările prin 
intermediarii de turism în pieţele sursă, există o serie de acţiuni care trebuie 
dezvoltate folosind potenţialul internetului şi alte noi tehnologii pentru a uşura 
comercializarea prin agenţii 

3. comunicarea axată pe comerţul specializat – există câţiva operatori comerciali 
specializaţi în acest sector cu care este important să se înceapă o 
comunicare în mod profesionist cu privire la oferta, iniţial oferind informaţiile 
necesare. În etapele ulterioare, trebuie organizate excursii de familiarizare 
pentru intermediarii specializaţi, pentru a vedea şi afla oportunităţile de a 
include parcurile  şi natura sălbatică românească în oferta lor. 

 

Natura hard 

Natura soft 

- Competitivitate + 

- 
A
t
r
a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
 
+ 
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Mixul optim a canelelor de distribuţie pentru parcuri şi natura sălbatică trebuie să fie 
următorul:  

On-line  
1.0 2.0 

Off-line 

Reclame  20% 20% 60% 
Publicitate / 
Relaţii cu publicul 

15% 15% 60% 

Publicaţii 30% 30% 40% 
 
Poziţionarea produsului pentru piaţă şi distribuţie 
 

Factori cheie ce diferenţiază produsul 
 

Atribute 
intangibile  

 Nealterat 
 Diversitatea, 

varietatea şi 
bogăţia 

 Natură virgină şi 
unică 

 Plin de viaţă 
 Frumoasă în mod 

natural 

Beneficii 
emoţionale 

 Te simţi ca un 
adevărat explorator 

 Îndrăzneală  
 Aventură  
 Activ 
 Ecologist  
 Conectat la natură 
 Sănătos şi proaspăt 

 

Atribute 
tangibile 

 Munţii Carpaţi 
 18 parcuri naţionale 

şi naturale  
 Rezervaţia Biosfera 

Delta Dunării, a 
treia ca bio-
diversitate din lume 

 O mare varietate 
de floră şi faună 

 (3.700 specii de 
plante / 33.792 
specii de animale) 

 Sute de specii 
unice (de ex. 
pelicanul din Deltă) 

 Întalnirea cu 
animalele sălbatice 

Beneficii raţionale 

 Experimentezi natura 
 Vacanţe active  
 Te simţi viu şi fericit 

(adrenalină/ 
serotonină) 

 Educare şi 
acumularea de 
cunoştinţe 

 Descoperire şi 
distracţie 

 Deconectare  

 
Dintre atributele pozitive pe care le oferă acest sector de produse, este important să 
se plaseze în mod unic acest produs atât în mintea clienţilor finali cât şi în mintea 
intermediarilor.  
 
Poziţionarea produsului parcuri şi natura sălbatică pentru clienţii finali: 
 

Parcurile şi natura sălbatică din România sunt pentru cei ce 
doresc să facă faţă unor provocări fizice şi mentale şi să se bucure 

în mod direct de peisajele frumoase şi încă sălbatice din cel mai 
puţin dezvoltat lanţ muntos major al Europei sau de cea mai mare 

deltă din Europa 
 
Poziţionarea produsului parcuri şi natura sălbatică pentru intermediari: 
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Parcurile şi natura sălbatică din România oferă experienţe 

fascinante în mijlocul florei şi faunei abundente, a peisajelor 
sălbatice, încântătoare şi „sănătoase” 

 

3.2.2.4. Obiective de vânzări 
 
Datorită bazelor statistice foarte sărace pentru acest produs, estimările noastre au 
fost făcute conform documentului Strategia Naţională pentru dezvoltarea eco-
turismului în România, întocmit în 2009, precum şi estimările şi calculele noastre 
(prezentate în partea strategica planului de marketing). 
 
 Perioada 2011 - 2015 
Creşterea sosirilor  creştere medie anuală de 32% 
Creşterea şederilor 
peste noapte 

creştere medie anuală de 29% 

Media dorită de 
cheltuieli  

55€ pe zi / 250 - 400€ pe excursie 
 

Cota de piaţă de atins în 2015: 6% din totalul traficului turistic 
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3.2.3. Plan operaţional de marketing pentru parcuri şi natura 
sălbatică 

Executarea în mod eficient conform bunelor practici a unui număr de tactici va 
contribui la realizarea obiectivelor definite mai sus pentru dezvoltarea călătoriilor 
axate pe produsul parcuri şi natura sălbatică în următorii ani. 
 
Cu privire la ceea ce se recomandă pentru parcuri şi natura sălbatică, următorul tabel 
prezintă numele acţiunilor şi impactul pe care îl aşteptăm asupra vânzărilor. 
 

Impactul aşteptat asupra vânzărilor produsului parcuri şi natură sălbatică 
pentru fiecare tactică / acţiune 

 

 Tactici 
Parcuri şi 

natura 
sălbatică 

Prod. Etichetare  
Prod. Identificare top 20 atracţii   
Prod. Îngerii păzitori  
Prod. Programul “Ne pasă”   
Prod. 10 circuite turistice principale   
Prod. Semnalizare  
Prod. Excelenţa serviciilor  
Prod. România vă urează bun venit!  
Prod. Premii turistice în România  Nu se aplică 
Vânz Portalul de ultimă generaţie  
Vânz Sistemul naţional on-line de rezervări   
Vânz “Cumpără” România  
Vânz “Vinde” România  
Vânz Vânzări extinse  
Vânz Târguri specializate   
Vânz Corespondenţă ţintită  
Com Marketing on-line  
Com Relaţii cu publicul   
Com Campanii TV (generaliste) Nu se aplică 
Com Reclame tipărite  
Com Producţii materiale colaterale   
Mkt. 
Inf Baza de date clienţi   

   

 
de la 

 
Foarte bine 

 
la 

 
Foarte slab 
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3.2.3.1. Tactici aferente produsului 
 

Identificarea primelor 20 de atracţii  
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 
Un comitet format din membri ai ministerului şi reprezentanţi ai sectoarelor private naţionale şi 
internaţionale va analiza în profunzime potenţialul de atracţie atât al amplasamentelor naturale 
cât şi al celor culturale. Poziţionarea de brand a României ar trebui luată întotdeauna în 
considerare în timpul procesului de selectare în scopul de a garanta potrivirea 
amplasamentelor la nevoile grupului-ţintă şi marketingului ţării.  
Atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui atunci să aibă cea mai mare prioritate în dezvoltarea 
amplasamentelor pentru a asigura experienţe turistice remarcabile. Pentru a investi în 
structura, infrastructurile şi serviciile amplasamentelor din TOP 20 ar trebui ţintite Fondurile 
Europene. 
De asemenea, atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui să fie intens promovate pe toate canalele. 
 
Note specifice ale produsului 
Este de maximă importanţă, în ceea ce priveşte turiştii pentru produsul parcuri şi natură 
sălbatică, să fie identificate şi comunicate cele mai relevante atracţii naturale. Ele trebuie de 
asemenea categorisite (peisaje, parcuri, lacuri, trasee, etc.) şi evaluate (conform uşurinţei 
accesului, echipamentului necesar, frumuseţii atracţiei, etc.) 

 
 

Etichetarea 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Vor fi create etichete pentru a certifica faptul că un anumit produs este conform cu calităţile şi 
însuşirile predefinite. Etichetele vor fi utilizate pentru a sublinia varietatea şi calitatea 
produselor turistice româneşti  
Selectarea criteriilor de etichetare va reprezenta punctul de pornire, acestea putând fi atât de 
natură calitativă cât şi cantitativă. Comisia se va asigura că destinaţia/atracţia respectă într-
adevăr toate criteriile. Etichetele vor fi folosite sub formă de indicatoare la destinaţie dar, mai 
presus de toate, în canalele de marketing din România, astfel că, de exemplu, vizitatorii site-
urilor româneşti să poată găsi într-o privire de ansamblu toate „satele autentice din România”, 
etc.  
Câteva exemple pentru etichete sunt: 
• Sate: Sate pitoreşti, sate istorice, etc. 
• Cele mai frumoase oraşe din România: promovarea acelor oraşe care acordă o atenţie 

specială elementelor de decor urban (flori, iluminat, semnalizare, etc). 
• Vederi panoramice de neuitat 
• Cele mai bune castele din România 
• Etc. 

 
Note specifice ale produsului 
Etichete specifice trebuie create cu privire la atracţiile naturale. Exemple ar putea fi: “Cele mai 
curate râuri din România”, “Zonă importantă de bio-diversitate, “Zonă cu mamifere mari”, 
“Zonă cu specii endemice”, etc.  
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Top 10 circuite turistice  
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

România oferă multiple posibilităţi pentru crearea de circuite, datorită atracţiilor sale turistice, 
resurselor sale naturale şi dispoziţiei sale geografice. 
Ideea de bază este promovarea unor itinerarii şi excursii ca etalon, care pot fi folosite atât de 
turiştii independenţi, cât şi de industria turismului, în căutarea unor idei cu locuri de vizitat şi 
lucruri de făcut acolo. Aceste itinerarii şi excursii etalon contribuie la organizarea teritoriului şi 
la experienţa turistică. Sistemul itinerariilor şi excursiilor trebuie revizuit şi actualizat anual, în 
funcţie de succesul avut.  
Exemple: “Ruta castelelor din Transilvania”, “Ruta bisericilor din lemn”, “Împrejurimile 
Bucureştiului”, “Cele mai spectaculoase excursii din România”, etc. 
Exemple de itinerarii: 

• Liniare  
• Ciclice  
• În formă de stea 
• Itinerarii multiple 

Itinerariul zilnic poate varia de la 50 la 150 km, itinerariile pot varia de la 1 la 14 zile  
 
Note specifice ale produsului 
Deşi circuitele nu se referă neapărat la turiştii specifici produsului parcuri şi natură sălbatică, 
este foarte probabil că vor fi create unele itinerarii care vor include şi experimentarea anumitor 
resurse naturale. 
 

 



 

294 

3.2.3.2. Vânzări şi tactici de distribuţie  
 

Portal de ultimă generaţie 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 
Acesta este unui din cele mai importante instrumente de marketing pe care MRDT îl va avea 
în viitorul apropiat pentru transmiterea mesajului(elor) său(sale) către pieţe; pentru a reda 
imaginea corectă, etc.: se presupune a fi fereastra către România pentru clienţii din toată 
lumea. 
Astfel, portalul trebuie să ofere nu numai informaţii complete, actualizate şi detaliate cu privire 
la atracţiile şi experienţele care vor fi trăite în România, spaţiile de cazare, punctele culturale 
sau mijloacele de transport în comun din toate regiunile, ci ar trebui să ofere, de asemenea, 
conţinut şi instrumente pentru a rezerva cele mai multe din aceste servicii, folosind soluţii  
tehnologice de ultimă generaţie care există deja pe piaţă. Principiul de bază trebuie să fie 
transformarea procesului de rezervare într-un proces cât mai uşor şi cât mai sigur posibil 
pentru clienţi. 
Atunci când un client intră în portal sau este redirecţionat către una din paginile sale web, ceea 
ce se oferă acolo trebuie să îndeplinească câteva principii de bază pentru a îl reţine şi a îi oferi 
suficiente informaţii pentru a uşura procesul de luare a deciziilor.  
 
Note specifice ale produsului 
Portalul web va fi principalul punct de culegere a informaţiilor despre resursele naturale 
disponibile pentru vizitare, principalele lor caracteristici, recomandările, evaluările etc. Toate 
acţiunile de comunicare ce transmit mesajul că România este o destinaţie “verde”, trebuie să 
accentueze rolul portalului web ca transmiţător de informaţii. 

 

Administrarea unui sistem naţional de 
Rezervări on-line 

Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Această acţiune vine ca un al doilea pas în construirea unui portal turistic de ultimă generaţie 
descris în tactica precedentă. Întreaga acţiune de vânzări on-line ar trebui să vizeze punerea 
la dispoziţie pentru clienţi (turişti + intermediari) a întregii oferte turistice româneşti, „care poate 
fi rezervată” uşor şi sigur de oriunde din lume. 
Cea mai mare provocare în acest stadiu nu o reprezintă dezvoltarea utilităţilor tehnologice care 
permit afişarea acestui portofoliu electronic lumii, ci mai degrabă construirea (şi păstrarea la zi) 
a bazei de date care constituie nucleul efectiv al sistemului: cine vinde ce şi la care tarife. 
Funcţionalităţile de accesare ale sistemului pot fi crescute treptat: 
- Sosire: Incorporarea de meta-motoare de căutare zboruri 
- Acomodare: Funcţia de căutare, clasificată în funcţie de preţ, categorie, geografie, orice 
serviciu disponibil la destinaţie, de la o călătorie în sălbăticie asistată de ghid până la un bilet 
pentru un meci de fotbal  
- Oferte la pachet: experienţele speciale prestabilite pot fi oferite de asemenea în acest sistem 
de rezervare (itinerarii în România, escapade urbane, etc.) 
 
Note specifice ale produsului 
Este foarte probabil ca turiştii produsului parcuri şi natură sălbatică să aibă nevoie de rezervări 
în care să aibă încredere, astfel încât şederile lor să poată fi „croite” conform nevoilor şi 
limitărilor lor (de timp, bani, etc.) 
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“Vinde” România 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Foarte asemănătoare cu tactica “Cumpără” România, dar având loc în principalele pieţe sursă. 
Această acţiune de “Vânzare” ia forma unui eveniment de o zi unde societăţile româneşti au 
şansa de a vizita intermediarii de turism în ţara lor de operare, cu scopul prezentării produselor 
/serviciilor/destinaţiilor lor şi negocierii unor condiţii contractuale viitoare  
Rolul Unităţilor Locale de Marketing (Oficiile de turism din România din pieţele sursă) este 
cheie în întregul proces, din moment ce ele trebuie să fie responsabile de invitarea 
intermediarilor adecvaţi, de aranjarea locurilor pentru întâlniri, la ore convenabile şi de 
organizarea tuturor condiţiilor evenimentelor. 
 
Note specifice ale produsului 
Evenimente speciale ca acestea, dacă sunt concepute pentru a transmite mesajul că România 
este o destinaţie bogată în mod natural, cu resurse nealterate şi o mare varietate de peisaje 
naturale uimitoare care încă aşteaptă să fie descoperite, vor duce la creşterea vânzărilor pe 
acest produs în anii care vin. Tendinţa este clară (sector în creştere), dar există o nevoie 
puternică ca aceşti turişti (şi intermediarii specializaţi) să devină conştienţi de posibilităţile pe 
care le oferă România. 

 

Târguri specializate 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 

 

Destinaţiile investesc în continuare sume mari din bugetele lor limitate de marketing pentru 
participarea în special la târguri de turism generale mari, urmând principii greşite şi depăşite 
precum influenţarea vizitatorilor sau încheierea de contracte cu intermediari care sunt – după 
cum se presupune – prezenţi la târguri. De fapt, aceste evenimente sunt din ce în ce mai mult 
orientate spre divertisment şi mai puţin către afaceri. 
Deşi unele sectoare ar putea fi promovate într-o expoziţie de turism general, târgurile 
specializate sunt cea mai bună opţiune pentru a promova oferta României pentru intermediari 
şi turişti care au deja un interes specific pentru aceste produse. 
Participarea la un târg specializat reprezintă o activitate consumatoare de timp şi resurse care 
trebuie să fie planificată în avans pentru a profita pe deplin de el. România trebuie să 
implementeze un sistem profesionist pentru selectarea şi participarea la expoziţii: întâlniri 
programate cu actori cheie din industrie, proiectare fizică a standului care încurajează 
întâlnirile profesionale de afaceri în stand şi aşa mai departe. De asemenea, evaluarea de 
după târg este extrem de importantă pentru a afla care sunt cele mai de succes târguri şi 
pentru a concentra toate eforturile acolo. 
 
Note specifice ale produsului 
Acesta este un mediu corect unde se pot afişa toate atracţiile naturale ale României ca 
destinaţie turistică, unde pot avea acces atât intermediarii cât şi consumatorii finali. 
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3.2.3.3. Tactici de comunicare 
 

Marketing on-line 
Impactul 
aşteptat 
asupra 

vânzărilor 
Creşterea vizibilităţii online şi a traficului web printr-o combinaţie de optimizare pentru 
motoarele de căutare, bannere video / interactive, mesaje promoţionale, campanii pe cuvânt 
cheie şi mijloace similare.  
Bannere interactive vor fi, de asemenea, plasate în cele mai utilizate motoare de căutare în 
mod curent; link-uri active în site-urile web ale intermediarilor, mesaje promoţionale, etc. se 
dovedesc din ce în ce mai importante, deoarece turiştii sunt utilizatori împătimiţi ai internetului. 
Această acţiune va contribui la creşterea gradului de conştientizare, va atrage clienţi din 
grupul ţintă către portalul web al Turismului Românesc şi va alimenta baza de date clienţi. 

Câteva dintre acţiunile asociate acestei tactici sunt cercetarea comportamentului pieţei online, 
analiza poziţiei concurenţiale, optimizarea pentru motoarele de căutare – Search Engine 
Optimisation (SEO), marketingul motoarelor de căutare - Search Engine Marketing (SEM), 
strategie web, anunţuri online, social media, etc. 
Note specifice ale produsului 
Marketingul on-line va fi un element cheie pentru creşterea sosirilor asociate produsului parcuri 
şi natură sălbatică din România. Caracteristicile de bază ale acestui tip de turist îl orientează 
către internet, căutând imagini şi filme care prezintă toată bogăţia locurilor care vor fi vizitate: 
portalul cel nou trebuie să poată să seducă aceşti călători. 

 

Relaţii cu publicul 
Impactul 

aşteptat asupra 
vânzărilor 

 

Cu scopul de a crea şi a menţine imaginea ţării ca destinaţie turistică, se impune apelarea la 
serviciile unei agenţii de nivel superior la nivel internaţional, astfel încât acestea să poată 
gestiona întreaga acţiune la nivel local, dar să fie şi în măsură să implementeze o strategie la 
nivel mondial în funcţie de ţară. Aceste agenţii sunt în măsură să coopteze cele mai importante 
agenţii din domeniu la fiecare eveniment, întâlnire sau seminar pe care îl organizează. MDRT 
va fi responsabil numai pentru a hotărî tipul de evenimente, clienţi ţintă şi momentul la care ar 
trebui să aibă loc, iar agenţia îl va transforma într-un succes. 
De obicei, relaţiile publice includ colaborarea cu mass-media, gestionarea crizelor, 
comunicarea cu angajaţii sau managementul mijloacelor de comunicare sociale. Toate aceste 
aspecte cad, de asemenea, în sarcina agenţiei angajate. 
Iată câteva nume de agenţii cu acoperire la nivel mondial: 
 
■ Burston- Marsteller 
■ Edelman 
■ Waggener Edstrom 
■ APCO Worldwide 
■ Etc.  
 
Note specifice ale produsului 
Acţiunile de relaţii cu publicul vor contribui la generarea ideii de diversitate a atracţiilor naturale 
şi de destinaţie nealterată, care sigur va motiva turiştii interesaţi să caute mai multe informaţii: 
relaţiile cu publicul accelerează procesul de seducţie iar alte instrumente (mai ales portalul 
web) vor face restul. 
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Reclame tipărite 
Impactul 

aşteptat asupra 
vânzărilor 

Forma recomandată de publicitate tipărită este introducerea de advertoriale explicative în 
presa tipărită de specialitate. 
Un advertorial este o reclamă scrisă sub forma unui articol obiectiv, de obicei menit să arate ca 
o ştire legitimă şi independentă în stilul valorilor publicaţiei.  
Se recomandă advertoriale mici: 1-2 pagini de redactare pe lung - numai în presa de 
specialitate -, conţinând  texte cu 1200 - 1500 de cuvinte, cu imagini, ilustraţii sau chiar hărţi, 
explicând şi furnizând informaţii de călătorie şi informaţii logistice de bază grupului nostru ţintă 
dornic de informaţii. 
Advertorialele trebuie să facă întotdeauna referire la portalul web pentru informare, logistică şi 
descriere completă a destinaţiilor sau pentru orice alt subiect.  
 
Note specifice ale produsului 
Reclama tipărită va juca un rol crucial în creşterea vânzărilor produsului Parcuri şi natură 
sălbatică. Formatul reportajelor de mai sus este ideal pentru transmiterea itinerariilor diverse 
ce pot fi făcute, sau doar pentru a plasa conceptele de bază de diversitate, siguranţă şi natură 
nealterată. 
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3.2.3.4. Infrastructura de marketing  
 

Baza de date clienţii 
Impactul 

aşteptat asupra 
vânzărilor 

Crearea unei baze de date cuprinzând 2 secţiuni principale: sector comercial şi bază de date 
clienţi. Baza de date va conţine informaţii despre: 
■ Consumatorii finali 
■ Turoperatori 
■ Agenţii de turism 
■ Media şi jurnalişti  
■ Asociaţii/federaţii şi altele  

În vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru această acţiune, pe lângă informaţii generale 
cu privire la organizaţii şi consumatori, baza de date va preciza motivaţia lor principală / 
motivul de călătorie. Aceasta va creşte valoarea de marketing a bazei de date, permiţând 
implementarea activităţilor de marketing segmentate. Cu alte cuvinte, va fi posibil, de exemplu, 
să fie trimisă o broşură de lux către operatorii de turism de lux, reviste, asociaţii şi agenţii de 
turism de lux. 
Baza de date de marketing va conţine informaţii despre vizitatorii din trecut şi vizitatori  
potenţiali în România, adunate din toate sursele posibile, fiind portalul web cu cel mai mare 
potenţial, însă nu singurul: fiecare acţiune de comunicare trebuie să aibă un obiectiv secundar, 
acela de a colecta pe cât posibil cât mai multe detalii de contact, în scopul alimentării bazei de 
date (atât pentru consumatorii finali, cât şi pentru intermediari).  
 
Note specifice ale produsului 
Contactele şi informaţiile personale ale călătorilor asociaţi produsului parcuri şi natură 
sălbatică vor trebui introduse în baza de date generală a clienţilor. Probabil cel mai convenabil 
mod de a face acest lucru va fi la porţile de îmbarcare din aeroporturi, dar şi intrarea în 
Parcurile Naţionale poate fi de asemenea o opţiune bună. Ideea este de a le putea aduna pe 
toate pentru contactele viitoare de marketing (vânzări şi comunicare). 
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3.3. Sănătate şi wellness 
 

3.3.1. Analiza Situaţiei 
Wellness şi sănătate sunt cuvinte des folosite, dar în sensul lor turistic, constatăm că 
ele nu beneficiază de o definiţie universal acceptată. În cazul “wellness-ului” există 
câteva caracteristici general acceptate. Caracteristicile cel mai des folosite sunt: 
"stare de bine" şi "stare de acceptare sau satisfacţie cu privire la condiţia noastră 
actuală". Pentru a defini produsul sănătate şi wellness, ambele concepte trebuie să fie 
definite după cum urmează.  

a. Sănătatea este definită de către WHO (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
1948) ca fiind "o stare de bine din punct de vedere fizic, psihic şi social, şi nu 
numai absenţa bolii sau a unor infirmităţi".    

b. Wellness este definită de către National Wellness Association ca fiind "un 
proces activ de conştientizare sau de alegere a unei existenţe cu mai mult 
succes".  

 

 
 
În plus, “wellness” mai include şi sentimentele pe care le au oamenii faţă de mai multe 
aspecte ale vieţii lor. Există şase astfel de aspecte ale vieţii care sunt cuprinse 
îndeobşte în noţiunea de wellness sau “starea de bine”: 

1. Starea de bine emoţională - conştientizarea, sensibilitatea şi acceptarea 
sentimentelor 

2. Starea de bine intelectuală - cunoştinţe, învăţătura, creativitate şi rezolvarea 
problemelor 

3. Starea de bine vocaţională – pregătirea şi alegerea unei munci care dă oferă 
sens vieţii  

4. Starea de bine fizică - prevenirea bolilor – exerciţii fizice, mâncat sănătos şi 
îngrijirea sănătăţii 

5. Starea de bine ecologică - acţiune în armonie cu natura, familia şi 
comunitatea  

6. Starea de bine spirituală – găsirea sensului vieţii, acţionarea cu un scop . 
Pentru scopurile acestui Plan de Marketing, produsul “Sănătate şi Wellness” 
reprezintă o vacanţă care-i oferă turistului mijloacele de a-şi îmbunătăţi sănătatea şi 
viaţa prin experienţe fizice, spirituale şi emoţionale în cadrul destinaţiei şi mediului 
cultural al acesteia.  
În acest sector se aplică următoarele: 

• Medicina occidentală 
• Îngrijirea integrată a sănătăţii 
• Artele orientale de vindecare 
• Cultura ţării gazdă 
• Baze balneare, locuri de retragere, pensiuni 
• Sport şi fitness 
• Ecoturism 
• Turism educaţional 
• Turism rural  
• Gastronomie 

fizic social

ecologic

vocational

spiritual

emotional

intelectual
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3.3.1.1. Profilul produsului 
 
Datorită celor doua părţi distincte ale produsului Sănătate şi Wellness – o 
componentă mai fină, care se referă mai mult la desfătare, relaxare şi activităţi plăcute 
şi o componentă care se concentrează pe tratamente şi terapii medicale - pentru a 
face o distincţie clară între cele două componente, pe prima o vom denumi Senzorial, 
iar pe a doua, Preventiv, pentru faptul că aceasta denumire corespunde cu trăsăturile 
produsului oferit. 

Source: MINTEL, Spa Tourism - Central and Eastern Europe - December 2002

Wellness and Health sector
> 3 million trips

Wellness / health Sensual

Focused on the discovery of newwellness 
experiences to disconnect from hectic 

lifestyles and find a balance between body 
and mind.

Wellness / health Preventive

The main objective of the trip is to 
undergo therapies and specific treatments 

to prevent known discomforts.

 
 
Piaţa: dimensiuni, venit şi creştere 
 
 
 
 
 
 

• Mai mult de 3 milioane de călătorii internaţionale 
Wellness / Sănătate realizate de europeni în 2005 
• Aproximativ 7% din totalul călătoriilor 
internaţionale 

 
 
 
 
 

 
• Volum de afaceri de peste 3.000 de milioane de 
Euro (estimare) 
• Cheltuieli medii pe excursie în jur de 1.000 € 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Creştere între 10% şi 15% a numărului de călătorii 
între 2000 şi 2005: rată medie de creştere anuală 
de 3 – 4% 
• Creşterea anuală a cheltuielilor pe excursie între 
4% şi 6% 
 

Sursa: MINTEL, Spa Tourism in Europe, 2005 
 

 
Fluxuri de provenienţă şi destinaţie 
 
Conform datelor prezentate de European Travel Monitor, vacanţele de wellness şi 
sănătate reprezintă 15% din totalul pieţei de turism internaţional al Europei. Se 
presupune că aici intră toate vacanţele care includ şi o componentă de sănătate, chiar 
dacă aceasta nu reprezintă scopul principal al călătoriei. Acest segment al pieţei de 
turism cunoaşte în prezent o creştere semnificativă. Totuşi, dimensiunea şi valoarea 
sa nu sunt cunoscute cu precizie. De exemplu, se cunoaşte faptul că piaţa de turism 
internaţional “wellness” a Marii Britanii se ridică la suma de 40 milioane euro, iar piaţa 
de turism medical de peste ocean la o cifră de aproximativ 90 milioane euro. 

Produsul Sănătate şi Wellness 
> 3 milioane de vacanţe 

Senzorial  
Se concentrează pe descoperirea de noi 
experienţe wellness pentru deconectarea 
de la stilul agitat de viaţă şi regăsirea 
echilibrului dintre corp şi suflet. 

Preventiv 
Obiectivul principal al călătoriei este de 
a se supune unor terapii şi tratamente 
specifice pentru a preveni afecţiuni 
cunoscute. 

Sursa: MINTEL, Spa Tourism - Central and Eastern Europe - decembrie 2002 

 
Dimensiunea pieţei 

 
Venit 

 
Creştere 
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Cele mai importante destinaţii europene asociate cu acest produs sunt: Germania, 
Belgia şi Italia. 
Destinaţiile preferate ale acestui produs sunt Austria şi Italia. 
 
Consumatorul 
 
În Europa nu s-a făcut până acum nici o cercetare sau evaluare relevantă asupra 
consumatorului de produs wellness / sănătate. Pe baza informaţiilor vehiculate în 
piaţă, privitoare la turismul wellness / sănătate din Europa centrală şi de est, care 
datează din decembrie 2002, consumatorul obişnuit al acestui produs este în general 
femeia cu vârsta cuprinsă între 35 şi 55 de ani. Deşi persoanele de sex feminin sunt 
cele mai numeroase consumatoare ale acestui tip de produs, se constată în ultimii ani 
şi o creştere importantă a numărului bărbaţilor. După criteriul  studiilor, se constată că 
majoritatea consumatorilor sunt cu studii superioare sau medii. Cei mai mulţi locuiesc 
în zone urbane şi pleacă în zonele care oferă produse wellness / sănătate neînsoţiţi 
de copii. Adesea  consumatorul este "sărac dpdv timp disponibil" însă "bogat în 
termeni financiari". Recent s-a constatat că şi tinerii (adolescenţii) au început să 
frecventeze în număr mai mare aceste destinaţii.  

 
 
 
 
 
 

• În majoritate cupluri de la 30 la 60 de ani 
• Fără copii 
• Nivel mediu al venitului 
• Trăiesc în mediul urban 

 
 
 
 
 

 
• În majoritate femei între 35 – 55 de ani 
• Număr în creştere al bărbaţilor în ultimii ani 
•Educaţie /cheltuieli în clasa medie spre superioară 
 

Sursa: MINTEL, Spa Tourism in Europe, 2005 
 
Consumatorii de produs Sănătate şi wellness caută servicii  deosebite, în funcţie de 
preferinţele lor, orientate spre latura senzorială sau preventivă. Conform acestei 
informaţii clienţii sănătate şi wellness pot fi împarţiţi după scopul urmărit astfel: 

 
 
 
 
 
 

• Evadare din viaţa cotidiană 
• Relaxare 
• Odihnă şi recuperare 
• Căutare spirituală 
• Activităţi soft 
• Nutriţie sănătoasă 
 

 
 
 
 
 

 
• Reabilitare 
• Întinerire 
• Împlinire personală, destresare şi îmbunătăţirea 
stimei de sine 
• Diferite tratamente (programe contra obezităţii, 
chirurgie plastică, KNEIPP, etc.) 
• Provocare 
 

Sursa: MINTEL, Spa Tourism - Central and Eastern Europe - decembrie 2002 

Sănătate şi 
wellness: 
Senzorial 

Sănătate şi  
wellness : 
Preventiv 

Sănătate şi 
wellness: 
Senzorial 

Sănătate şi  
wellness : 
Preventiv 
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Rezervările  
 
Mai mult de 70% dintre turişti îşi fac rezervările înainte de călătorie. În acest caz, 
agenţiile de turism sunt veriga intermediară pentru rezervările în scopul vacanţelor de 
“Wellness şi sănătate”. Internet-ul are un rol foarte important în rezervările la hotel.  

 

Canale de rezervare în avans, în 2006

Internet

Agenţie de turism

Direct Hotel

Altele

Sursa: Spa tourism trends, 2007
 

 
Durata şederii 
 
Din statisticile existente rezultă că durata medie a unei vacanţe internaţionale tip 
Sănătate şi wellness variază între 6 şi 9 nopţi. Peste 70% dintre aceste vacanţe 
durează sub 7 nopţi. În graficul de mai jos prezentăm  ponderea diferitelor durate de 
şedere.  

Durata şederii în 2006

 12 - 15 nopţi

 1-3 nopţi

 4 - 7 nopţi

 8 - 11 nopţi

 16 - 22 nopţi
 > 23 nopţi

 
 
 
Surse de informare 
 
Internet-ul este sursa principală de informare pentru consumatori de astfel de vacanţe, 
numărul lor crescând an de an. Pe locul doi, la capitolul surse de informare, se află 
recomandările prietenilor şi rudelor, iar pe locul trei, agenţiile de turism. 
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Tipul de cazare 
 
Când evaluăm tipul de cazare solicitat de turiştii europeni observăm că hotelurile 
ocupă 90%. Există însă o diferenţiere între hotelurile de clasa superioară şi hotelurile 
medii. Dacă oaspeţii dispun de un venit mare, ei vor alege hotelurile de clasa 
superioară, după care în topul preferinţelor intră marile hoteluri cu confort mediu. 
Graficul de mai jos ilustrează concluzia enunţată anterior. 

Tipul cazării în 2006

Hotel superiorHotel de clasă 
medie

Altele

Sursa: Spa tourism trends, 2007
 

Sezonalitate 
 
Deoarece acest produs turistic nu depinde de condiţiile de vreme sau o perioadă 
anume a  anului, nu exista un dezechilibru de sezonalitate foarte clar. Produsele tip 
plaja şi soare, care depind de temperaturi ridicate ale aerului şi apei, depind de lunile 
de vară din Europa, şi suferă de sezonalitate accentuată. La produsele “Sănătate şi 
Wellness” se constată o fluctuaţie mai mică a volumului de afaceri, ceea ce înseamnă 
că sunt mai puţin influenţate de factorul sezonier.   
 
Experienţele 
 
Principalele necesităţi pe care le satisface acest tip de produs sunt: evadarea din 
cotidian, odihna, recuperarea şi menţinerea unei stări bune de sănătate. În al doilea 
rând, acest tip de produs se asociază cu gastronomia, vinurile bune, posibilitatea de a 
explora vecinătăţile, sau activităţi uşoare cum ar fi drumeţiile, plimbările sau golful.    
 
Actorii principali 
 
În această industrie există un număr de turoperatori specializaţi, care includ şi 
combină componente mai sofisticate pentru a oferi satisfacţie clienţilor.  
Prezentăm pe câţiva dintre turoperatorii europeni ce aparţin acestei categorii 
 
 

 
Marea Britanie 
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Marea Britanie 
 

  
Italia 
 

 
Franţa 
 

 
Polonia 
 
Deoarece acest produs se află în plină dezvoltare, sunt câţiva turoperatori mai mici 
care se specializează în prezent doar pe acest tip de produs, şi turoperatori mari, care 
oferă şi aceste vacanţe ca segment distinct.   
De asemenea, pentru căutarea informaţiilor sau pentru rezervarea unor produse  
Sănătate şi Wellness prin intermediul internet-ului, există un număr de pagini web 
specializate, printre care figurează următoarele:  
 

 
International 
 

 
International 
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Hoteluri specializate şi destinaţii cu clinici pentru wellness şi sănătate sunt 
următoarele: 

 
Austria 
 

 
Austria 
 
 
 
 
 
 
 
Italia 
 

 
Germania 
 
 
Regiuni (clustere) întregi specializate în produse wellness / sănătate, şi care sunt 
cunoscute ca destinaţii pentru vacanţe de acest tip sunt următoarele:   

 
Germania 
 

 
Austria 
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Republica Cehia 

 
Unii dintre operatorii importanţi pe acest produs sunt următorii: 

 

   
Operator specializat de destinaţii wellness şi sănătate 
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3.3.1.2. Mediul extern 
 
Tendinţele pieţei 
 
Produsele de Wellness / sănătate au un viitor promiţător. Populaţia Europei 
îmbătrâneşte, şi este deja îmbătrânită, iar produsele specializate vor cunoaşte o 
cerere tot mai mare. De asemenea, aceste produse încep să fie solicitate în mod egal 
de femei şi bărbaţi. În tabelul următor prezentăm cele mai importante tendinţe.   
 
 
 
 
 
 
 

• Vizitatorii se aşteaptă la produse şi servicii personalizate 
• Clienţii devin din ce în ce mai cunoscători şi solicită 
experienţe de înaltă calitate 
• Utilizarea unor produse şi ingrediente mai naturale şi 
indigene 
• Creşterea programelor de wellness adresate 
corporaţiilor 
 

 
 
 
 
 

• Stresul cotidian şi ritmul rapid de viaţă - nevoia de mai 
multă relaxare 
• Dezvoltarea de noi tratamente pentru wellness şi 
sănătate 
• Mai multe destinaţii ce oferă programe de detoxifiere mai 
extinse 
• Cerere crescută pentru autenticitate şi unicitate 
• "Înapoi la rădăcini" este o motivaţie căutată de tot mai 
multe persoane atunci când îşi aleg vacanţele 
 

 
 
 
 
 

• Generaţia baby-boomers începe să se pensioneze şi are 
mai mult timp disponibil, nivelul veniturilor este ridicat iar 
nevoia de tratamente pentru sănătate este în creştere 
• Numărul vizitatorilor de sex masculin a crescut în ultimii 
ani 
 

 
 
 
 
 

• Management durabil şi spa-uri ecologice 
• Cerere crescută pentru anumite servicii precum clinici de 
chirurgie plastică, centre holistice, refugii pentru meditaţie, 
staţiuni medicale, etc. 

 
 
Cerinţele pieţei 
 
Pentru a dezvolta un produs Sănătate şi Wellness competitiv, e important să 
înţelegem care sunt factorii relevanţi pentru satisfacerea dorinţelor manifestate de 
clienţi. Aceste cerinţe reprezintă factorii principali de succes pentru ca o destinaţie să 
poată intra în competiţie, într-un sector caracterizat prin clienţi extrem de pretenţioşi.  
 
Factorii de succes sunt distribuiţi în toate etapele de călătorie, de la pregătirea 
călătoriei şi până la activităţile organizate la destinaţie. De aceea destinaţiile turistice 
vor trebui să determine şi buna funcţionare a unor aspecte care nu se află sub 
controlul lor direct. Din punctul de vedere al consumatorului, componentele care dau 
valoare vacanţei sale de Sănătate şi Wellness pot fi grupate în patru faze (începând 
cu pregătirea vacanţei şi până la activităţile recreative organizate la destinaţie). 
 
 

 
 

Noi obiceiuri de 
călătorie 

 
 
 

Noi motivaţii 

 
 

Noi segmente 

 
Produse noi şi în 

dezvoltare 
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1. Pregătirea vacanţei 
Implică toate activităţile, procesele şi agenţii care caută informaţii, fac rezervările şi 
cumpără pachetul de vacanţă pentru client: birouri de informaţii, portaluri de turism pe 
internet, agenţii turistice, turoperatori generali sau specializaţi, call centeres materiale 
promoţionale, cluburi şi asociaţii, etc. 
 
2. Sosirea la destinaţie 
Valoarea ofertei turistice, aşa cum o resimte turistul, depinde şi de mijloacele de 
transport, sau serviciile corelate până la sosirea la destinaţie (companii aeriene, 
aeroporturi, autostrăzi, cale ferată, porturi, sisteme de semnalizare şi orientare, etc.). 
 
3. La destinaţie 
La destinaţie, clienţii folosesc o mulţime de servicii cum ar fi: hoteluri sau proprietăţi 
rurale, restaurante, servicii de informare turistică, servicii de securitate,  
telecomunicaţii, transport local, servicii comerciale, etc. 
 
4. Activităţi la destinaţie 
Valoarea şi conţinutul ofertei constă în calitatea, varietatea şi unicitatea experienţelor 
pe care le trăieşte turistul în destinaţia sa de vacanţă. 
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Factorii cheie pentru succes în Sănătate şi Wellness 
 
 
 
 
 

• Poziţionare puternică şi diferenţiată a destinaţiei  
• Flexibilitatea pachetelor 
• Importanţa site-urilor specializate de distribuţie 
• Prezenţa unui brand / a unei etichete de renume pentru 
oferta de sănătate şi wellness 
 
 

 
 
 
 
 

• Număr mare de zboruri directe din principalele pieţe 
sursă 
• Zboruri low cost 
• Disponibilitatea informaţiilor pentru turişti (hărţi, ghiduri, 
consiliere profesională) 
• Infrastructură rutieră bună, permiţând accesul sigur la 
destinaţie 
• Sistem de semnalizare suficient 
 

 
 
 
 
 

• Raport bun valoare percepută / bani cheltuiţi 
• Infrastructură suport adecvată (parcare, centre de 
informare a vizitatorilor, etc.) 
• Opţiuni de cazare de calitate integrate în mediul natural 
(munţi, lacuri, etc.) 
• Nivel înalt de siguranţă şi igienă 
• Calitatea gastronomiei locale cu ingrediente locale şi de 
sezon 
• Ospitalitatea localnicilor 
• Ofertă complementară bună (magazine, restaurante, 
spitale, etc.) 
 

 
 
 
 
 

• Nivel înalt al calităţii tehnice şi operative a activităţilor şi 
itinerariilor 
• Calitatea şi pregătirea personalului - încrederea 
transmisă oaspeţilor 
• Tratamente exotice şi diferite 
• Gamă largă şi diversificată de activităţi ce implică tradiţii, 
cultură şi stil de viaţă 
• Excursii cu ghizi locali profesionişti 
• Prezenţa unei Companii de management al destinaţiei 
cu un nivel corespunzător de know how, tehnologie şi 
experienţă 

 

 
 

Pregătire 

 
 
 

Sosire 

 
 

La faţa locului 

 
Experienţe 
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3.3.1.3. Competitivitatea 
 
Destinaţii cheie 
 
Piaţa europeană de Sănătate şi wellness are peste 1.200 de locaţii conform unei 
estimări din 2002. Aceste facilităţi au găzduit turişti, înregistrând circa 190 de milioane  
de nopţi de cazare. Germania are cea mai mare ofertă (cu o cotă de piaţă de 40%, 
sau 99 de milioane de nopţi).  
Europa Centrală şi de Est are o capacitate cu peste 400 de locaţii, sau 75.000 de 
paturi.  În 2001, piaţa din Europa centrală şi de est a generat peste 2 milioane de 
astfel de vacanţe cu peste 20 de milioane de nopţi de cazare. Liderul regional actual 
este Polonia (cu 28% din totalul nopţilor de cazare), urmat de România (cu 27% din 
totalul nopţilor de cazare) şi Republica Cehă (cu 26% din totalul nopţilor de cazare).  
Raportat la criteriul de nopţi de cazare din totalul de nopţi petrecute de turişti într-o 
ţară străină, Ungaria se clasează pe locul 1 (cu 66% din cazările pentru străini), 
urmată de Slovenia (cu 46% din totalul cazărilor pentru turişti străini) şi Republica 
Cehă (cu 28% din totalul cazărilor pentru străini).  
Şederea medie în aceste pieţe regionale a fost de 11,3 zile pentru turiştii autohtoni şi 
8 zile pentru turiştii străini. Cel mai lung sejur mediu are loc în Cehia (turiştii autohtoni 
stau circa 18,7 zile, iar turiştii străini circa 11,1 zile) iar în Polonia (cazarea turiştilor 
autohtoni este de 15,2 zile, iar a turiştilor străini de 11,1 zile). Cel mai scurt sejur s-a 
înregistrat în Ungaria (pentru turiştii autohtoni 3,2 zile şi 4,1 zile pentru turiştii străini). 
Preţul mediu pe noapte de cazare este de la circa 41 Euro (în Ungaria), până la 168 
Euro (Cehia); cifra depinde de calitatea cazării şi tipurile de terapie sau tratament 
oferite turiştilor. Gradul de ocupare în facilităţile de cazare (hoteluri şi centre de 
sănătate şi wellness) este de circa 60%.  
 
Situaţia în România 
 
Turismul de sănătate şi wellness din România a avut de suferit alături de întregul 
sector de turism şi de întreaga economie, care se străduiesc să-şi revină după 
efectele recesiunii severe de la sfârşitul anilor 1990. Cazările în scopuri curative din 
anul 2000 se aflau la 90% faţă de anul 1995, în timp ce cazările turistice în general 
scăzuseră sub 75%. Turismul sănătate şi wellness din România este aproape în 
întregime dominat de turişti interni, care au asigurat 97% din cazările anului 2000. 
Numărul turiştilor străini şi al înnoptărilor au scăzut în permanenţă din 1994, în timp ce 
cazările autohtonilor au început să crească, după minimul atins în 1998, datorită unei 
reduceri a forţelor recesionare. 
România posedă resurse naturale excelente în domeniul “wellness şi sănătate”, multe 
dintre staţiuni datând încă de pe vremea romanilor. În România există peste 1.300 de 
izvoare de apă minerală înregistrate, ceea ce reprezintă o treime din toate izvoarele 
minerale din Europa, şi 70 de staţiuni balneo-climaterice. Capacităţile de Sănătate şi 
Wellness reprezintă o bună parte a infrastructurii româneşti din domeniul turismului, 
dispunând de 28% din totalul capacităţii de cazare al ţării, la nivelul anului 2000, ceea 
ce depăşea capacitatea de cazare de pe litoral. Totalul locurilor de cazare a scăzut 
uşor în ultimii ani, pentru că multe facilităţi de cazare vechi au fost închise. Hotelurile 
sunt cele care asigură partea cea mai mare a cazărilor pe segmentul de sănătate şi 
wellness (82% în 2000).  
 
Cea mai mare capacitate a României pe segmentul de Sănătate şi Wellness o 
constituie “Baile Felix“, supranumită “Spa-ul Fericirii“ aceasta se află în nord-vestul 
ţării, lângă oraşul Oradea. Apa termală şi ceilalţi factori naturali care se găsesc acolo 
sunt folosiţi în tratamentul mai multor boli, cum ar fi: artrita, lumbago, afecţiuni 
ginecologice sau nervoase. Hotelurile noi, de trei stele asigură condiţii adecvate 
pentru cazarea oaspeţilor internaţionali. Probabil, cea mai renumită staţiune Sănătate 
şi Wellness din România este la Baile Herculane, o staţiune de tratament înfiinţată 
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încă de pe vremea ocupaţiei romane; ea este localizată în sud-estul Munţilor Carpaţi. 
Având 15 izvoare de apă minerală, staţiunea este specializată pentru tratamentul 
bolilor reumatice, nervoase şi digestive. Sovata, aflată la o altitudine de 490 metri, în 
podişul Transilvaniei, oferă facilităţi excepţionale prin lacul termal, Lacul Ursu, care 
are o temperatură crescătoare odată cu adâncimea. Staţiunea e renumită pentru 
tratamentul bolilor ginecologice. În Munţii Carpaţi există numeroase staţiuni, cum ar fi 
Sinaia, sau Tuşnad, la sud şi nord de Braşov. În Carpaţii Meridionali se află două 
staţiuni: Călimăneşti şi Căciulata, care au facilităţi de cazare din perioada Belle 
Epoque, oferind tratamente în special pentru boli digestive şi renale.  
 
Pentru moment, sectorul de turism de sănătate din România se prezintă foarte 
competitiv ca preţ, comparativ cu cel internaţional, datorită în principal monedei 
naţionale, care s-a depreciat în faţa dolarului şi a euro cu 50% numai în ultimii doi ani. 
Această situaţie este în contrast cu cea din ţările vecine - Ungaria, Slovacia, 
Republica Cehă, sau Polonia – a căror monedă s-a întărit faţă de euro. De exemplu, 
un tratament complet, inclusiv cazarea, trei mese pe zi şi terapie anti-îmbătrânire, pot 
fi obţinute cu numai €600 pe o perioadă de două săptămâni. 
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Oportunităţi şi riscuri 
 
Sectorul Sănătate şi wellness din România mai are mult până să fie recunoscut şi 
promovat la nivel internaţional, dar prezintă unele elemente care ar putea fi exploatate 
în perioada următoare: 
 

Oportunităţi pentru produsul Sănătate şi Wellness 
 

 
 
 
 
 

• Internetul este de departe cea mai utilizată sursă de 
informaţii iar România duce lipsă de informaţii pe internet 
 
• Oportunitatea constă în organizarea şi comercializarea 
ofertei destinaţiei wellness şi sănătate prin portaluri de 
călătorii orientate şi specifice  
 

 
 
 
 
 

• Noile segmente sunt spaurile medicale, călătoriile în 
scopuri de chirurgie estetică, staţiuni balneare cu parcuri 
acvatice, refugii pentru meditaţie, etc. 
 
• Oportunitatea este de a crea produse şi experienţe 
adaptate acestor segmente noi, necesităţilor şi intereselor 
lor 
 

 
 
 
 
 

• Creşterea în acest sector se concentrează în jurul 
bărbaţilor şi adolescenţilor ca noi grupuri 
 
• Oportunitatea constă în combinarea noilor produse şi 
cazarea de calitate într-un peisaj unic ce poate satisface  
necesităţile noilor oaspeţi 
 

 
 
 
 
 

• Multe destinaţii se bazează pe atractivitatea simplă a 
resurselor naturale, fără a dezvolta experienţe de mare 
valoare pentru vizitatori 
• Simpla renovare a vechilor staţiuni termale nu va atrage 
noi oaspeţi 
• Pentru a aborda această situaţie, oportunitatea constă în 
profitarea de resursele disponibile pentru a dezvolta 
experienţe cu adevărat fascinante şi pentru a reconstrui 
complet vechile dotări 

 

 
 

Necesităţi 
nesatisfăcute 

 
 
 

Necesităţi 
emergente 

 
 

Segmente noi 

 
Greşelile 

concurenţilor 



 

313 

Dacă sectorul nu va fi dezvoltat şi administrat cum trebuie, pot apărea următoarele 
riscuri pentru acest tip de produs turistic: 
 
 
 
 
 
 

• Multe ţări din Europa centrală şi de est au deja produse 
de wellness şi sănătate şi din ce în ce mai multe vor 
dezvolta produse competitive pe plan internaţional. Este 
important aici să profităm de avantajul celui care face 
prima mutare.    
 
 

 
 
 
 
 

•Numărul mare de concurenţi ce încearcă să atragă turişti 
internaţionali interesaţi de wellness şi sănătate reprezintă 
o ameninţare pentru acele destinaţii care nu se ţin la 
curent cu modificările cererii, cu noile cerinţe ale clienţilor 
sau cu dezvoltarea de produse noi; aceasta poate cauza 
o pierdere de competitivitate şi, pe termen lung, o 
pierdere de cotă de piaţă 
 

 
 
Puncte tari şi puncte slabe – analiza deficienţelor produsului 
 
Este important să identificăm deficienţele pentru a putea planifica dezvoltarea acestui 
produs şi a îl poziţiona. 

Criterii 
Evaluarea 
României  

(1-5) 
Comentarii 

Existenţa în mintea 
consumatorilor a destinaţiei 
specializate pe acest produs 

1 
Lipsa unei imagini favorabile 
internaţionale şi regionale. Nu 
există decât imagine locală. 

Posibilitatea de a obţine informaţii 
şi de a face rezervări online  1 

Informaţii puţine despre 
resursele din domeniu. 
Informaţiile accesibile sunt doar 
în limba română. 

Accesibilitatea informaţiilor 
turistice (hărţi, ghiduri, asistenţă 
specializată) 

1 Informaţii reduse despre ce 
oferă acest produs în România 

Accesul la destinaţie, cu avionul 
sau maşina 2 

Accesul pe şosele, de la ţara 
sursă până în România este 
redus. Sunt necesare şi 
îmbunătăţiri ale accesului 
aerian. 

Infrastructura de transport şi 
reţeaua de drumuri 2 Este necesară îmbunătăţirea 

reţelei de drumuri 

Calitatea şi diversitatea facilităţilor 
de cazare 1 

Lipsesc facilităţile de cazare de 
calitate şi centrele medicale de 
calitate 

Gamă largă de servicii 
complementare (gastronomie, 
activităţi recreative, etc.) 

2 Nu sunt exploatate suficient ca 
avantaje 

Oferta de tratamente şi proceduri 
curative 3 

Există posibilităţi, dar oferta e 
redusă şi insuficient adaptată la 
cererile pieţei (nu e valabilă 
decât asigurarea de sănătate 
internă) 

Activităţi recreative variate şi 
autentice 2 Este necesară îmbunătăţirea 

acestui segment 

 
 

Noi concurenţi 

 
 
 

Rivalitate între 
concurenţi 
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Împrejurimi frumoase, liniştite şi 
sigure 3 Bazele de tratament se află 

deja în asemenea zone 
Legenda: 1: Nivel scăzut de realizare, 5: Nivel ridicat de realizare 
 
 

Avantajele României 
• Există o bază suficientă pentru demararea unui produs de turism profesional 
• Există o bază bună pentru diferite tipuri de tratament  
• Împrejurimile staţiunilor sunt foarte plăcute şi sigure 
• Atitudine pozitivă a oamenilor din zonă faţă de dezvoltarea acestui produs turistic 
 
Punctele slabe  
• România nu este recunoscută în plan internaţional pentru turismul Sănătate şi 
Wellness 
• Lipsesc un “know how” modern şi un management turistic adecvat 
• Produsul nu a fost organizat corespunzător 
• Facilităţi de cazare la standarde joase, inexistenţa brandurilor internaţionale în 
activitatea de Senzorial 
• Informaţiile accesibile online sunt reduse 
• Lipsesc informaţiile în alte limbi decât limba română (hărţi, ghiduri, etc.) 
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3.3.2. Obiective şi linii directoare de dezvoltare 

3.3.2.1. Obiective de marketing  
 
Liniile directoare strategice pentru produs rezultă din considerarea: 
 
 Oportunităţilor care ar putea fi exploatate, profitând de punctele tari şi luând în 

consideraţie barierele din cadrul sectorului, 
 Barierelor existente care ar trebui reduse şi a ameninţărilor care ar putea fi 

contracarate. 
 
Sectorul european este caracterizat de un mare număr de destinaţii cu o puternică 
poziţie pe piaţă şi de multe destinaţii emergente, dar majoritatea dintre ele sunt 
considerabil diferenţiate. 
 
Planul de marketing pentru acest produs trebuie să abordeze următoarele aspecte: 
 

1. În scopuri de marketing, calificarea resurselor în două grupuri – pentru 
Senzorial şi Preventiv  

2. Să aspire la rolul de lider al raportului preţ / valoare 
3. Să scoată în evidenţă resursele sale naturale şi abordarea holistică a 

tratamentelor sale  
4. Să creeze motive secundare pentru vizitare şi şedere în destinaţii de wellness 

/ sănătate – activităţi, atracţii, autenticitate 
5. Să ridice cota de piaţă în turismul general al României la 5% 

 
Problema de bază este faptul că România încă este la începutul unui produs de 
wellness şi sănătate realizat într-o manieră actuală. Este nevoie de continuarea 
eforturilor pentru a crea pachete conjugate cu staţiunile de sănătate şi produsele 
complementare de turism precum şi cu cazare, gastronomie etc. În lumina celor de 
mai sus, obiectivul principal de marketing pentru acest produs este: 
 

 
 

Crearea interesului pentru un produs original românesc Sănătate 
şi Wellness 
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Următoarea imagine rezumă ţinta de piaţă, obiectivele de marketing şi strategiile 
corespunzătoare: 

Crearea interesului pentru un produs original românesc Sănătate si 
Wellness

Dezvoltarea 
produsului din 

punct de vedere al 
personalului, al 
proceselor, etc.

Creşterea 
prezenţei în 
portofoliul 

intermediarilor şi 
în vânzări

Concentrarea 
comunicării pe 

segmente de nişă 
ale cererii

1. Dezvoltarea 
ofertelor Balneo si 
Wellness

2. Definirea 
destinatiilor

3. Sprijinirea 
inovaţiei în 
domeniul 
tratamentelor şi 
produselor  
wellness 

1. Crearea de 
materiale care să 
susţină vânzările

2. Dezvoltarea 
unui program de 
stimulente pentru 
sistemul de 
vânzări

3. Crearea unui 
program de 
loialitate

1. Dezvoltarea 
unui program de 
recomandări

2. Definirea unui 
program de 
parteneriat

3. Dezvoltarea 
unei strategii 
media specializate

  
 



 

317 

3.3.2.2. Necesităţi, segmente şi portofoliu ţintă 
 
Imaginea generală care reiese este cea conform căreia mai curând consumatorii care 
călătoresc către destinaţii de sănătate şi wellness sunt cei care merg de obicei spre 
deosebire de cei care merg la spa in apropierea locului unde locuiesc. Nu doar că 
merg în staţiuni balneare pentru perioade mai îndelungate, în medie, dar tind să 
încerce o varietate mult mai mare de tratamente, inclusiv tratamente mai rar 
practicate, precum varietăţi de masaj sau duşuri Vichy. 
 
Prin urmare, grupurile ţintă pentru produsul de wellness şi sănătate pot fi definite după 
cum urmează: 
 
Ce caută?  Eliminarea stresului, reenergizarea şi îngrijirea integrată 

a corpului şi sufletului  
 Tratamente unice şi originale şi abordare holistică  
 Un bun raport valoare / bani  

Când călătoresc?  Primăvara şi iarna  
Ce doresc să 
viziteze? 

 Destinaţii specifice în împrejurimi naturale pitoreşti  

Cum fac 
rezervările? 

 Parţial prin internet şi parţial prin agenţii specializate  
 Cu mai puţin de o lună înainte  

Care sunt sursele 
lor de informaţii? 

 Internet 
 Agenţii specializate  
 Persoane cu aceleaşi interese  

 
Portofoliul produsului Sănătate şi Wellness al României  
 
Metodologia de construcţie a matricii de atractivitate / competitivitate este un 
instrument util, pentru a defini zona produsului unde trebuie să se îndrepte eforturile 
de dezvoltare; metodologia ia in considerare: 
 
 Atractivitatea segmentelor produsului, pe baza volumului cererii actuale, evoluţia 

sa şi profitabilitate: cheltuielile medii ale turiştilor, lungirea sezonului de turism, 
concentraţia geografică a pieţelor, etc. 

 Competitivitatea, ce rezultă din cele 5 forţe competitive (rivalitate între destinaţii, 
ameninţări ale unor noi produse şi ale unor produse de substituţie, puterea de 
negociere a cererii şi a ofertei) şi prin evaluarea îndeplinirii factorilor cheie de 
succes de către produsele româneşti. 

 

Wellness and 
health 

Sensual

Wellness and 
health 

Preventive

- Competitiveness +

- 
A
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+

 
Categoria PREVENTIV a produsului Sănătate şi Wellness este plasată într-un pătrat 
albastru ceea ce înseamnă că această categorie necesită investiţii majore în termeni 
de competitivitate şi îmbunătăţire a produsului. Pe de altă parte, categoria 
SONZORIAL a produsului se află într-o poziţie mai bună (pătrat verde) ceea ce 

-a
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a
ct

iv
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a
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 +
 

-competitivitate +

Sănătate  
şi Wellness 
PREVENTIV

Sănătate  şi 
Wellness 

SENZORIAL 
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înseamnă că sunt necesare investiţii şi îmbunătăţiri selective în general pentru 
competitivitate şi atractivitate. 

3.3.2.3.  Strategia de distribuţie şi poziţionarea pentru distribuţie  
 
În prezent, principalele bariere ale sectorului sunt legate de necesitatea de 
modernizare  a centrelor/oraşelor termale, formarea resurselor umane, valoarea 
pentru efort în cazul hotelurilor, creşterea şi inovarea în materie de experienţe etc. În 
lumina celor de mai sus este recomandat să se înceapă realizarea unei pagini web 
solide dedicate acestui produs astfel încât clienţii să poată rezerva în avans. De 
asemenea, este necesar să se înceapă distribuţia produsului prin tur-operator, ca 
pachet (în principal de către un tur operator generalist) sau prin internet.  
 
Mixul optim al canalelor de distribuţie pentru produsul de wellness şi sănătate ar 
trebui să fie următorul: 
  

Online  
1.0 2.0 

Offline 

Reclamă 20% 10% 70% 
Publicitate / PR 20% 10% 70% 
Publicaţii 20% 10% 70% 
 
Poziţionarea produsului pentru piaţă şi distribuţie  
 

Factorii cheie cu rol de diferenţiere pentru produs  
 

Atribute 
imateriale 

 Foarte autentic – 
ne-exagerat  

 Natura dedicată 
frumuseţii & 
sănătăţii 

 Viaţă sănătoasă şi 
bună  

 Tratamente foarte 
aproape de natură  

 Diversitate şi 
bogăţie unică 

Beneficii 
emoţionale 

 Legătura corp– 
natură  

 Orientat către 
sănătate  

 Realizare şi succes 
 Satisfăcut de sine  
 Plăcerea de a se 

simţi în formă 
 Plăcerea de a se 

simţi frumos şi 
atrăgător  

 

Atribute 
materiale 

 1/3 din izvoarele 
naturale termale 
din Europa 

 117 locaţii 
terapeutice  

 Oraşe termale 
unice, din timpul 
romanilor  

 Tratamente de 
wellness pe bază 
de produse 
naturale şi terapii 
din vechime  

 Varietatea 
tratamentelor  

Beneficii raţionale 

 Starea de bine şi a fi 
în formă  

 Relaxare  
 Educaţie pentru 

sănătate 
 Echilibru corp, minte 

şi spirit  
 Apropiere de natură 
 Auto indulgenţă  
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Poziţionarea produsului de sănătate şi wellness pentru clienţi finali: 
 

 
 
Poziţionarea produsului de sănătate şi wellness pentru intermediari: 
 

 
 

3.3.2.4. Obiective de vânzări  
 
Datorită bazei statistice foarte sărace pentru acest produs, estimările noastre au fost 
realizate conform documentului intitulat Strategia Naţională de dezvoltare a produsului 
wellness şi sănătate în România, realizat în 2009 precum şi pe baza estimărilor şi 
calculelor noastre (prezentate în partea de cadru strategic a documentului). 
 
 Perioada 2011 - 2015 
Creşterea sosirilor Creştere medie anuală de 15% 
Creşterea înnoptărilor Creştere medie anuală de 12% 
Cheltuielile medii 
dorite  

55€ pe zi/ 250 - 400€ pe călătorie 

Cota de piaţă De realizat în 2015 16% din traficul turistic total al României  
 

 

Relaxare şi îngrijire prin metode de întreţinere locale, 
bucurându-te în acelaşi timp de un raport preţ-valoare 

foarte bun al tratamentelor 

Pentru turiştii ce doresc tratamente simple dar unice, 
locale, bazate pe produse naturale şi cu un raport 
atractiv preţ-valoare, în mai mult de 100 de locaţii 

terapeutice 
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3.3.3. Plan operaţional de marketing pentru wellness şi 
sănătate 

Îndeplinirea, aplicând bunele practici cu eficienţă, a unui număr de tactici, va contribui 
la atingerea obiectivelor definite mai sus pentru dezvoltarea produsului Sănătate şi 
Wellness în România în următorii ani. 
 
Privitor la recomandările pentru Sănătate & Wellness, tabelul de mai jos prezintă 
denumirile acţiunilor şi impactul lor preconizat asupra vânzărilor. 
 

Impactul preconizat asupra vânzărilor Sănătate şi Wellness corespunzător fiecărei tactici/ 
acţiuni 

 

 Tactici Sănătate 
&Wellness  

Prod Etichetare  
Prod Top 20 atracţii   
Prod Îngerii păzitori  
Prod Programul „Ne pasă”  
Prod Top 10 circuite turistice  
Prod Semnalizare   
Prod Excelenţa servicii   
Prod România vă urează bun venit!  
Prod Premiile turismului românesc  n.a. 
Vânz Portal web de ultimă generaţie   
Vânz Sistem naţional de rezervare online   
Vânz “Cumpără” Romania  
Vânz “Vinde” Romania  
Vânz Stimularea vânzărilor   
Vânz Târguri specializate   
Vânz Corespondenţă ţintită  
Com Marketing online   
Com Relaţii publice   
Com Campanii TV (generaliste) n.a. 
Com Reclamă tipărită   
Com Producţia de materiale colaterale   
Mkt. Inf Bază de date clienţi   
   

 
De la 

 
Foarte mare

 
La  

 
Foarte mic 
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3.3.3.1. Tactici legate de produs  
 

Programul „Ne pasă” 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor  

 

Acesta este un program naţional de formare orientat spre consolidarea atenţiei şi a abilităţilor 
de ospitalitate a acelor profesionişti care interacţionează într-o măsură mai mare cu vizitatorii: 
şoferi de taxi, poliţişti, vameşi, vânzători la case de schimb valutar etc. 
În fiecare an, 10.000 angajaţi vor fi selectaţi pentru a participa la programul „Ne pasă”, care va 
consta într-un seminar de formare de 8 ore în care participanţii sunt instruiţi cu privire la 
diverse subiecte legate de ospitalitate şi serviciu clienţi. Competenţele tehnice se vor limita la 
„câştiguri rapide” uşor de aplicat, accentul real fiind pe o mai bună înţelegere a relevanţei 
propriului loc de muncă pentru experienţa vizitatorului şi mândria şi bucuria pe care acestea le 
aduc. 
În acelaşi timp, va fi lansată o campanie de publicitate la nivel naţional pentru a inocula 
populaţiei locale importanţa turismului şi marile beneficii pe care acesta le generează în 
România. Obiectivul este de a căuta complicitatea populaţiei locale cu privire la îngrijirea 
turiştilor.  
La sfârşitul programului, profesioniştii instruiţi îşi vor primi diploma de la responsabilul din 
partea MRDT şi în prezenţa Ministrului în persoană, în cadrul unui eveniment de mare impact 
(la un nivel naţional). Acoperirea media se va adăuga la noua motivaţie a profesioniştilor 
participanţi. 
Remarci specifice produsului  
Vacanţele de wellness sunt foarte legate de conceptul de auto-indulgenţă care este strâns 
legat de cultura serviciilor de mare calitate, ceea ce determină impactul mare al tacticii asupra 
călătoriilor de Wellness în România 
 

 
 

Etichetarea 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Vor fi create etichete pentru a certifica faptul că un anumit produs este conform cu calităţile şi 
însuşirile predefinite. Etichetele vor fi utilizate pentru a sublinia varietatea şi calitatea 
produselor turistice româneşti  
Selectarea criteriilor de etichetare va reprezenta punctul de pornire, acestea putând fi atât de 
natură calitativă cât şi cantitativă. Comisia se va asigura că destinaţia/atracţia respectă într-
adevăr toate criteriile. Etichetele vor fi folosite sub formă de indicatoare la destinaţie dar, mai 
presus de toate, în canalele de marketing din România, astfel că, de exemplu, vizitatorii site-
urilor româneşti să poată găsi într-o privire de ansamblu toate „satele autentice din România”, 
etc.  
Câteva exemple pentru etichete sunt: 
• Sate: Sate pitoreşti, sate istorice, etc. 
• Cele mai frumoase oraşe din România: promovarea acelor oraşe care acordă o atenţie 

specială elementelor de decor urban (flori, iluminat, semnalizare, etc). 
• Vederi panoramice de neuitat 
• Cele mai bune castele din România 
• Etc. 

 
Remarci specifice produsului  
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În special din pieţele sursă ale Europei Occidentale, tratamentele de wellness şi sănătate în 
Europa de Est sunt adesea căutate datorită preţurilor relativ scăzute ale tratamentelor şi 
sejururilor. Acesta rămâne un aspect important, dar în special în România, considerând 
problema de imagine legată de aspectele de securitate, o etichetă precum „Cele mai bune 
staţiuni balneare din România”, care să explice criteriile de selecţie, poate adăuga o valoare 
considerabilă marketingului de experienţe wellness în ţară. 
 

 

Excelenţa în servicii  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
Program de formare orientat pe îmbunătăţirea abilităţilor tehnice esenţiale ale angajaţilor din 
sectorul turistic . Diferite abilităţi pot fi construite:  
■ Lingvistice 
■ Preocuparea pentru client  
■ Excelenţa serviciului  
■ Cursuri de formare specifice pentru chelneri, recepţionişti, ghizi etc. 
■ Utilizarea de noi tehnologii  
■ Cultură şi tradiţii româneşti  
■ Etc. 
Conţinutul este divizat în module scurte de 8 ore, organizate la fiecare 6 luni, ideal în extra-
sezon pentru a reduce impactul asupra calităţii furnizate clienţilor. Ar fi de asemenea de 
recomandat să existe câteva module organizate simultan în diferite regiuni ale ţării, toate 
având la dispoziţie infrastructuri de predare corespunzătoare. 
Fiecare curs va fi axat pe un domeniu specific şi va fi invitat un specialist recunoscut pentru a 
susţine un curs master pe tema respectivă.  
 
Remarci specifice produsului  
În special în ofertele de Wellness şi Sănătate, încrederea vizitatorilor în personalul responsabil 
de tratament şi servicii este foarte importantă deoarece aceştia „îşi dau corpul pe mâna” unor 
persoane pe care nu le cunosc şi plătesc suficient de mult pentru aceasta.  
În acest domeniu trebuie furnizat mixul de formare în centre internaţionale de formare pentru 
personalul cheie şi programul naţional de excelenţă a serviciilor. Mare parte din know-how –ul 
tehnic va fi prea specific pentru personalul tehnic.  
La fel de important ca şi know-how-ul este totuşi excelenţa în relaţia cu clienţii pentru tot 
personalul care intră în contact. Cel mai bun doctor va pierde clienţi atunci când nu îi tratează 
într-o manieră prietenoasă ce inspiră încredere. 
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3.3.3.2. Tactici de vânzări şi distribuţie  
 

Portal web de ultimă generaţie 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
Acesta este unui din cele mai importante instrumente de marketing pe care MRDT îl va avea 
în viitorul apropiat pentru transmiterea mesajului(elor) său(sale) către pieţe; pentru a reda 
imaginea corectă, etc.: se presupune a fi fereastra către România pentru clienţii din toată 
lumea. 
Astfel, portalul trebuie să ofere nu numai informaţii complete, actualizate şi detaliate cu privire 
la atracţiile şi experienţele care vor fi trăite în România, spaţiile de cazare, punctele culturale 
sau mijloacele de transport în comun din toate regiunile, ci ar trebui să ofere, de asemenea, 
conţinut şi instrumente pentru a rezerva cele mai multe din aceste servicii, folosind soluţii  
tehnologice de ultimă generaţie care există deja pe piaţă. Principiul de bază trebuie să fie 
transformarea procesului de rezervare într-un proces cât mai uşor şi cât mai sigur posibil 
pentru clienţi. 
Atunci când un client intră în portal sau este redirecţionat către una din paginile sale web, ceea 
ce se oferă acolo trebuie să îndeplinească câteva principii de bază pentru a îl reţine şi a îi oferi 
suficiente informaţii pentru a uşura procesul de luare a deciziilor. 
Remarci specifice produsului  
Nevoia de informaţii privind rezervarea de vacanţe de wellness este foarte mare şi internetul 
este astăzi cea mai importantă sursă de informaţii pentru călătorie. Prin urmare, este de 
maximă importanţă ca oferta de wellness din România să fie bine reprezentată pe internet, 
furnizând informaţii excelente şi încredere cu privire la calitatea ofertelor. Două componente 
majore joacă un rol cheie în acest caz: 
1. Descrierea detaliată a hotelurilor de wellness, staţiunilor balneare şi centrelor medicale 
inclusiv toate tratamentele, certificatele, preţurile etc. 
2. Definirea şi promovarea online a unui tip specific de ofertă de wellness în România pentru a 
o diferenţia de alte oferte de wellness disponibile astăzi practic în toate destinaţiile turistice. 
Oferta de wellness din România trebuie corelată cu resursele naturale neatinse pe care ţara le 
are, ceea ce este elementul major de diferenţiere. Se poate corela, de exemplu, cu abundenţa 
de izvoare termale din România şi de anumite plante tipice (utilizarea mierii, apiterapie). 

Managementul unui sistem naţional 
de rezervare online  

Impactul 
preconizat 

asupra 
vânzărilor 

 

Această acţiune vine ca un al doilea pas în construirea unui portal turistic de ultimă generaţie 
descris în tactica precedentă. Întreaga acţiune de vânzări on-line ar trebui să vizeze punerea 
la dispoziţie pentru clienţi (turişti + intermediari) a întregii oferte turistice româneşti, „care poate 
fi rezervată” uşor şi sigur de oriunde din lume. 
Cea mai mare provocare în acest stadiu nu o reprezintă dezvoltarea utilităţilor tehnologice care 
permit afişarea acestui portofoliu electronic lumii, ci mai degrabă construirea (şi păstrarea la zi) 
a bazei de date care constituie nucleul efectiv al sistemului: cine vinde ce şi la care tarife. 
Funcţionalităţile de accesare ale sistemului pot fi crescute treptat: 
- Sosire: Incorporarea de meta-motoare de căutare zboruri 
- Acomodare: Funcţia de căutare, clasificată în funcţie de preţ, categorie, geografie, orice 
serviciu disponibil la destinaţie, de la o călătorie în sălbăticie asistată de ghid până la un bilet 
pentru un meci de fotbal  
- Oferte la pachet: experienţele speciale prestabilite pot fi oferite de asemenea în acest sistem 
de rezervare (itinerarii în România, escapade urbane, etc.) 
Remarci specifice produsului  
Oferta de wellness trebuie să poată fi rezervată online şi oferită atât la pachet cât şi individual. 
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„Cumpără” România 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Întâlnire de lucru la care un număr limitat de intermediari din pieţele sursă sunt invitaţi să 
călătorească în România pentru:  
■ A se familiariza cu destinaţia şi a “experimenta”  produsele sale de turism şi calitatea 

ofertei. 
■ A se întâlni cu furnizorii de servicii, precum DMC-uri, operatori de cazare, agenţii de 

sosire, specialişti de produse, etc. 
■ A negocia achiziţia de servicii şi/ sau pachete. 
Evenimentul va avea 2 părţi diferite: 
■ Pre-tururi/ post-tururi: în care intermediarii invitaţi vor participa la o vizită într-o zonă a ţării. 

Aceste tururi vor avea durata de 2-3 zile. 
■ Workshop: prezentarea companiilor şi întâlnirile comerciale vor avea loc folosind un sistem 

flexibil de programări prestabilite. 
Tactica atinge maximul de eficienţă dacă în fiecare an un grup de Organizatori de Tururi de 
Interes  Special şi un altul de aproximativ 25 tur operatori de interes general este invitat 
separat. Fiecare grup va vizita împrejurimile şi în ultima zi  vor participa într-un workshop cu 
companii din România pentru întâlniri bilaterale preprogramate de afaceri. 
Remarci specifice produsului  
În cazul sectoarelor de wellness şi sănătate,  grupurile ţintă diferă. 
1. Wellness: Tur operatori (TO) generali şi specializaţi. Wellness-ul se găseşte în zilele noastre 
în aproape orice ofertă a TO generali, de obicei sub eticheta sau în categoria “ Hotel de 
Wellness” etc. Furnizorii români trebuie să aibă ca scop includerea în aceste oferte pe 
categorii, astfel obţinând o etichetă de calitate de la tur operator. De asemenea, există câţiva 
tur operatori concentraţi în această zonă care nu trebuie neglijaţi, chiar dacă ei constituie o 
mică parte din afacere. 
2. Sănătate: În acest caz, tur operatorii în ultimii ani au inclus tot mai multe pachete legate de 
sănătate, chiar şi cooperări cu spitale şi clinici locale. Ar trebui făcută o verificare pentru a 
vedea ce tur operatori oferă călătorii de sănătate. Un alt grup important este reprezentat de 
asigurările de sănătate de pe pieţele sursă cum sunt Marea Britanie, Germania şi Scandinavia, 
care plătesc tot mai mult pentru tratamente în străinătate deoarece sunt pur şi simplu mult mai 
ieftine decât în ţările lor natale. 

“Vinde” România 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Foarte asemănătoare cu tactica “Cumpără” România, dar având loc în principalele pieţe sursă. 
Această acţiune de “Vânzare” ia forma unui eveniment de o zi unde societăţile româneşti au 
şansa de a vizita intermediarii de turism în ţara lor de operare, cu scopul prezentării produselor 
/serviciilor/destinaţiilor lor şi negocierii unor condiţii contractuale viitoare  
Rolul Unităţilor Locale de Marketing (Oficiile de turism din România din pieţele sursă) este 
cheie în întregul proces, din moment ce ele trebuie să fie responsabile de invitarea 
intermediarilor adecvaţi, de aranjarea locurilor pentru întâlniri, la ore convenabile şi de 
organizarea tuturor condiţiilor evenimentelor. 
Remarci specifice produsului  
Vezi  “Cumpără” România 

Corespondenţă ţintită 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
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Această acţiune constă în trimiterea de corespondenţă (electronică), de oferte de călătorie 
exclusive pe segmente şi/ sau informaţii către clienţi potenţiali incluşi în baza de date de clienţi 
a României. Corespondenţa se va trimite lunar, cu atenţie specială acordată lunilor care 
preced perioadele de vârf ale sezonului.  
Baza de date a consumatorilor trebuie să fie compusă din foşti vizitatori şi persoane care au 
solicitat informaţii pentru a călători către destinaţii din România şi intermediari care anterior au 
vândut România ca parte a portofoliului lor sau au participat la orice evenimente pe care acest 
Plan de Marketing le propune (“Vinde”, “Cumpără”, “Satelit”, etc.). Mai exact, în baza de date 
trebuie incluse informaţii despre: 
■ Persoane care contactează centrul Îngerii păzitori sau care vizitează pagina de web  
■ Persoane care solicită mai multe informaţii despre destinaţie la birourile de turism ale 

României sau pe website 
■ Clienţi din trecutul recent ale căror informaţii de contact pot fi obţinute la porţile de plecare 

din aeroport prin interviuri scurte/ chestionare  
■ Intermediari care au angajat anterior servicii în România pentru a le revinde 
O astfel de corespondenţă va conţine o scrisoare de prezentare care invită pe destinatari să 
achiziţioneze un pachet de vacanţă către destinaţii ale României direct de la furnizorul 
pachetului sau prin pagina web de turism a României sau prin “Îngerii păzitori”. Această 
scrisoare va transmite de asemenea frumuseţea şi marea varietate de experienţe care pot fi 
trăite în destinaţii din România pe parcursul întregului an sau axate pe o temă specifică (în 
funcţie de ţintă). De asemenea, atenţia ar putea fi atrasă către evenimente de top, relansarea 
unui website şi ocazii similare, care duc doar indirect la vânzări ulterioare. 
Remarci specifice produsului  
Pentru a obţine un impact maxim şi concentrat al acţiunii, împreună cu corespondenţa 
generală despre oferta de turism a României, grupuri ţintă specializate trebuie să poată fi 
filtrate din datele  existente datorită istoricului lor de vizitare sau informare. Aceasta are sens în 
special pentru călătorii interesaţi de ofertele de Wellness. 

Târguri specializate  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Destinaţiile investesc în continuare sume mari din bugetele lor limitate de marketing pentru 
participarea în special la târguri de turism generale mari, urmând principii greşite şi depăşite 
precum influenţarea vizitatorilor sau încheierea de contracte cu intermediari care sunt – după 
cum se presupune – prezenţi la târguri. De fapt, aceste evenimente sunt din ce în ce mai mult 
orientate spre divertisment şi mai puţin către afaceri. 
Deşi unele sectoare ar putea fi promovate într-o expoziţie de turism general, târgurile 
specializate sunt cea mai bună opţiune pentru a promova oferta României pentru intermediari 
şi turişti care au deja un interes specific pentru aceste produse. 
Participarea la un târg specializat reprezintă o activitate consumatoare de timp şi resurse care 
trebuie să fie planificată în avans pentru a profita pe deplin de el. România trebuie să 
implementeze un sistem profesionist pentru selectarea şi participarea la expoziţii: întâlniri 
programate cu actori cheie din industrie, proiectare fizică a standului care încurajează 
întâlnirile profesionale de afaceri în stand şi aşa mai departe. De asemenea, evaluarea de 
după târg este extrem de importantă pentru a afla care sunt cele mai de succes târguri şi 
pentru a concentra toate eforturile acolo. 
 
Remarci specifice produsului  
Există târguri selectate de exemplu “Gesundheit & Wellness Messe” la Koln, Germania sau  
“Gesund & Wellness” la Salzburg, Austria care ar putea fi folosite în două forme: 
1. Prezenţă selectată cu propriul stand (nu în mod necesar în fiecare an) 
2. Trimiterea unei delegaţii pentru a afla ultimele produse, trenduri, competitori şi a face noi 
contacte B2B şi a le intensifica pe cele existente. 
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3.3.3.3. Tactici de comunicare  
 

Marketing online  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
Creşterea vizibilităţii online şi a traficului web printr-o combinaţie de optimizare pentru 
motoarele de căutare, bannere video / interactive, mesaje promoţionale, campanii pe cuvânt 
cheie şi mijloace similare.  
Bannere interactive vor fi, de asemenea, plasate în cele mai utilizate motoare de căutare în 
mod curent; link-uri active în site-urile web ale intermediarilor, mesaje promoţionale, etc. se 
dovedesc din ce în ce mai importante, deoarece turiştii sunt utilizatori împătimiţi ai internetului. 
Această acţiune va contribui la creşterea gradului de conştientizare, va atrage clienţi din 
grupul ţintă către portalul web al Turismului Românesc şi va alimenta baza de date clienţi. 
Câteva dintre acţiunile asociate acestei tactici sunt cercetarea comportamentului pieţei online, 
analiza poziţiei concurenţiale, optimizarea pentru motoarele de căutare – Search Engine 
Optimisation (SEO), marketingul motoarelor de căutare - Search Engine Marketing (SEM), 
strategie web, anunţuri online, social media, etc.  

 
Remarci specifice produsului  
Călătorii Sănătate şi Wellness care intră în grupul nostru ţintă (călători cu discernământ) sunt 
călători doritori de informaţie. Pentru ei este esenţial să ştie ce vor vizita înainte de călătorie 
(calitatea facilităţilor, camere, acces, etc.), iar aceste informaţii le vor primi în special prin 
internet. Astfel, acţiunile  de marketing online vor avea probabil un mare impact asupra 
acestora. 
 

Relaţii publice 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Cu scopul de a crea şi a menţine imaginea ţării ca destinaţie turistică, se impune apelarea la 
serviciile unei agenţii de nivel superior la nivel internaţional, astfel încât acestea să poată 
gestiona întreaga acţiune la nivel local, dar să fie şi în măsură să implementeze o strategie la 
nivel mondial în funcţie de ţară. Aceste agenţii sunt în măsură să coopteze cele mai importante 
agenţii din domeniu la fiecare eveniment, întâlnire sau seminar pe care îl organizează. MDRT 
va fi responsabil numai pentru a hotărî tipul de evenimente, clienţi ţintă şi momentul la care ar 
trebui să aibă loc, iar agenţia îl va transforma într-un succes. 
De obicei, relaţiile publice includ colaborarea cu mass-media, gestionarea crizelor, 
comunicarea cu angajaţii sau managementul mijloacelor de comunicare sociale. Toate aceste 
aspecte cad, de asemenea, în sarcina agenţiei angajate. 
Iată câteva nume de agenţii cu acoperire la nivel mondial: 
 
■ Burston- Marsteller 
■ Edelman 
■ Waggener Edstrom 
■ APCO Worldwide 
■ Etc.  
 
Remarci specifice produsului  
Acţiunile de relaţii publice vor fi un instrument esenţial pentru poziţionarea României ca 
destinaţie turistică de Sănătate şi Wellness, deoarece acţiunile lor pe pieţele sursă vor 
contribui la generarea cunoaşterii calităţii şi abundenţei de izvoare naturale şi staţiuni balneare 
în întreaga ţară, astăzi necunoscute în restul lumii.  
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Reclama tipărită  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Forma recomandată de publicitate tipărită este introducerea de advertoriale explicative în 
presa tipărită de specialitate. 
Un advertorial este o reclamă scrisă sub forma unui articol obiectiv, de obicei menit să arate ca 
o ştire legitimă şi independentă în stilul valorilor publicaţiei.  
Se recomandă advertoriale mici: 1-2 pagini de redactare pe lung - numai în presa de 
specialitate -, conţinând  texte cu 1200 - 1500 de cuvinte, cu imagini, ilustraţii sau chiar hărţi, 
explicând şi furnizând informaţii de călătorie şi informaţii logistice de bază grupului nostru ţintă 
dornic de informaţii. 
Advertorialele trebuie să facă întotdeauna referire la portalul web pentru informare, logistică şi 
descriere completă a destinaţiilor sau pentru orice alt subiect. 
Remarci specifice produsului  
Reclama tipărită va juca un rol esenţial în creşterea numărului călătoriilor de Wellness & 
Sănătate în România. Formatul prevăzut pentru advertoriale este ideal pentru transmiterea  
valorii şi stării centrelor de Wellness din întreaga ţară, precum şi despre numărul mare de 
izvoare naturale, etc. 

3.3.3.4. Infrastructura de marketing 
 

Baza de date clienţi  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
Crearea unei baze de date cuprinzând 2 secţiuni principale: sector comercial şi bază de date 
clienţi. Baza de date va conţine informaţii despre: 
■ Consumatorii finali 
■ Turoperatori 
■ Agenţii de turism 
■ Media şi jurnalişti  
■ Asociaţii/federaţii şi altele  

În vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru această acţiune, pe lângă informaţii generale 
cu privire la organizaţii şi consumatori, baza de date va preciza motivaţia lor principală / 
motivul de călătorie. Aceasta va creşte valoarea de marketing a bazei de date, permiţând 
implementarea activităţilor de marketing segmentate. Cu alte cuvinte, va fi posibil, de exemplu, 
să fie trimisă o broşură de lux către operatorii de turism de lux, reviste, asociaţii şi agenţii de 
turism de lux. 
Baza de date de marketing va conţine informaţii despre vizitatorii din trecut şi vizitatori  
potenţiali în România, adunate din toate sursele posibile, fiind portalul web cu cel mai mare 
potenţial, însă nu singurul: fiecare acţiune de comunicare trebuie să aibă un obiectiv secundar, 
acela de a colecta pe cât posibil cât mai multe detalii de contact, în scopul alimentării bazei de 
date (atât pentru consumatorii finali, cât şi pentru intermediari).  
Remarci specifice produsului  
Aşa cum s-a precizat anterior,  informaţiile personale şi de contact ale călătorilor interesaţi de 
Wellness & Sănătate vor trebuie introduse în baza de date de clienţi. Probabil mediul cel mai 
convenabil pentru a proceda la această acţiune va fi organizat la porţile de îmbarcare din 
aeroporturi. Ideea este ca aceştia să poată fi contactaţi pe viitor pentru marketing (vânzări şi 
comunicare). 
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3.4. Activ şi aventură  

3.4.1. Analiza situaţiei  
Piaţa globală a turismului de aventură este o piaţă mică de nişă. Totuşi călătoriile de 
aventură în Europa constituie un domeniu în creştere şi în doar câţiva ani de la 
începutul noului mileniu, importanţa Europei pe piaţa globală a turismului de aventură 
a crescut considerabil, alte destinaţii din lume fiind considerate tot mai periculoase.  
 
O vacanţă de aventură este o activitate recreativa într-o destinaţie neobişnuită, 
exotică, îndepărtată sau sălbatică. Tendinţa este să fie asociată cu activitate intensă 
din partea participanţilor, în general în aer liber. Călătorul de aventură se aşteaptă să 
experimenteze grade variate de risc, emoţie şi linişte şi să testeze personal. În 
special, aceştia explorează părţi exotice, neatinse, ale planetei, şi de asemenea, 
caută provocări personale. 

3.4.1.1. Profilul produsului  
 
În general se acceptă că turismul de aventură poate fi divizat în două categorii 
principale, aventura cu profil dur şi aventura cu profil uşor. 
 

Source: MINTEL, Adventure tourism Europe, May 2008

Active and adventure sector
~4-5 million trips

Hard adventure

Activities with high levels of risk that 
require intense commitment and a high 

level of skill from the traveller.

Soft adventure

Activities where the perceived risk is 
greater than the real risk and the 
traveller does not need to have 

undertaken the activity previously.  

 
 
Cu privire la produsele de aventură profil dur, acest tip de călătorii de aventură va 
atrage probabil turiştii în căutare de “adrenalină” care îşi doresc provocări, pericol şi 
risc atât din activitatea pe care o aleg cât şi din condiţiile în care călătoresc. Tipurile 
de activităţi care se încadrează în această categorie includ căţăratul / coborâtul in 
rapel, explorare de peşteri, urcatul pe munte, kayak, supravieţuirea în sălbăticie, 
rafting. 
 
Turiştii de aventură profil uşor care se angajează într-o astfel de vacanţă caută 
adesea un element de auto-cunoaştere sau vor să evadeze din rutina zilnică în care 
trăiesc în mod obişnuit. Condiţiile de experimentare şi de călătorie ale unei vacanţe de 
aventură profil uşor vor fi legate de un nivel mai mare de confort decât cel furnizat 
într-o vacanţă de aventură profil dur. Tipurile de activităţi care pot fi efectuate într-o 
vacanţă de aventură profil uşor pot fi similare cu cele dintr-o vacanţă de aventură 
profil dur, dar realizate cu un grad mai mic de dificultate: ciclism, călărit, ambarcaţiuni 
cu pânze, plimbări, călătorii cu vehicule 4x4. Anvergura aventurii profil uşor a permis 
industriei să lărgească definiţia călătoriei de aventuri şi să includă mai mulţi turişti în 
acest sector.  
 

Produsul activ şi aventură 
~4-5 milioane de excursii 

Aventură profil dur 
 

Activităţi cu nivel înalt de risc ce 
necesită un angajament profund şi 

un nivel înalt al abilităţilor 
turistului. 

Aventură profil uşor 
 

Activităţi în care riscul perceput 
este mai mare decît riscul real iar 

turistul nu trebuie să fie familiarizat 
în mod oblgatoriu cu acea 

activitate. 

Sursa: MINTEL, Adventure tourism Europe, mai 2008
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O caracteristică a vacanţelor organizate de aventură atât profil dur cât şi uşor este 
aceea că în mare parte sunt realizate în grupuri mici de 6 până la 24 persoane.  
 
Piaţa: dimensiuni, venit şi creştere  
 

 
 
 
 
Fluxuri la origine şi la destinaţie 
 
Turiştii adepţi ai activităţilor & aventurii provin în special din Germania, Marea Britanie, 
Franţa şi Olanda. Aceste patru pieţe acoperă în jur de 45% din totalul călătorilor 
europeni  adepţi ai acestui produs. 
 
Plimbările şi excursiile sunt activităţi populare în Germania, cu o mare proporţie de 
germani care efectuează cel puţin o drumeţie la un moment dat în cadrul vacanţei lor. 
Piaţa călătoriei de aventură din Germania dezvoltă acest interes naţional, companiile 
oferind o gamă amplă de vacanţe cu plimbări, excursii, trekking şi munte în general.  
 
Puterea pieţei turismului de aventură în Marea Britanie este reflectată de faptul că 
printre cele mai mari companii de turism de aventură din Europa, Explore Worldwide 
şi Exodus, au sediile în Marea Britanie. Interconexiunea pe care piaţa turismului de 
aventură o are cu ale sectoare de nişă precum vacanţe de interes special şi vacanţe 
axate pe activităţi îi asigură o bună bază în Marea Britanie unde turismul de nişă este 
considerat a fi o zonă de creştere şi tur operatorii integraţi pe verticală încep să 
investească/ au investit în companii de nişă.  
 
Printre consumatorii francezi s-a semnalat o creştere a popularităţii activităţilor 
individuale de exterior, cu 50% din populaţia franceză participând la activităţi sportive 
pe durata vacanţelor lor (căţărări, tenis, golf, urcări pe munte cu bicicleta, trekking, 
schi).  
În general, olandezii sunt cei care apreciază cel mai mult sporturile şi activităţile de  
exterior. Produse turistice “verzi”, fie ele plimbare, ciclism, camping, vizite în parcuri 
sau pur şi simplu evadarea din viaţa urbană aglomerată sunt tot mai populare.  
 
Datorită gamei uriaşe de destinaţii şi activităţi disponibile pentru turismul de aventură 
în Europa, nu putem enumera toate destinaţiile europene de aventură disponibile. 
Totuşi, vom nume ţările în care acestea sunt populare şi în care există tur operatori 
europeni majori: Albania, Austria, Bulgaria, Insulele Canare, Croaţia, Cipru, Republica 

Dimensiunea 
pieţei 

Venit 

Creştere 

• Piaţa internaţională a fost estimată între 4 şi 5 milioane de
călătorii  
•  Piaţa europeană este estimată la circa 800.000 de excursii 
• Aproximativ 0,15% din totalul excursiilor europene 

• Cheltuielile pentru vacanţe de aventuri au fost de $1300 pe
persoană în 2003 
• Turiştii cheltuie în medie $500 pe persoană/pe vacanţă
pentru hanie, cărţi şi echipamente pentru a se pregăti de
aventură 
• Cheltuielile turiştilor interesaţi de aventură continuă să 
crească 

• Se aşteaptă continuarea creşterii pe piaţa europeană,
concentrându-se pe ţările "nou descoperite" 
•  Se aşteaptă ca produsele concurente, precum eco-turismul, 
descoperirea, natura sălbatică şi multi-activitatea să 
primească eticheta "aventură" 

Sursa: MINTEL, Adventure tourism Europe, mai 2008
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Cehă, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, 
Groenlanda, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Mallorca, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suediua, Elveţia, Turcia şi Marea 
Britanie.  
 
Consumatorul 
 
Consumatorii de Activ şi Aventură diferă în funcţie de categorie (produs de aventură 
profil dur sau uşor). Dar, în general, MINTEL raportează turismul de aventură în 
Europa (2008) ca fiind definit de consumatori cu vârstă cuprinsă între 36 şi 55 ani, cu 
profil managerial de top sau mediu.   
 

 
 
În general, cu privire la statutul familial, turiştii axaţi pe activităţi şi aventură sunt în 
principal cupluri (grupul cel mai mare de clienţi pentru majoritatea companiilor-
agenţiilor). Cei ce călătoresc fără partener sunt în mod surprinzător importanţi pentru 
acest produs. Ei formează aproximativ 20-40% din clienţi, dar în câteva companii 
specializate cota lor se ridică până la aproape 70% din totalul consumatorilor.  
 
Generaţia baby-boomers, care acum au vârste cuprinse între 36 şi 55 de ani, 
formează grupul cel mai mare de consumatori de vacanţe de aventură. Atitudinile lor 
faţă de îmbătrânire şi timp liber sunt foarte diferite de cele ale părinţilor lor şi nu 
intenţionează să renunţe la activităţile de care s-au bucurat în tinereţe. Pentru cei cu 
familie, există dorinţa de a participa la călătorie alături de copiii lor şi această cerere 
determină creşterea pieţei de turism de aventură pentru familii.   
 

Aventură 
profil dur 

Aventură 
profil uşor 

• În principal de la 26 la 35 de ani 
• Sunt raportate şi grupuri mai tinere (de la 16 la 25 de ani) 
• Nivel mediu al venitului 
• Trăiesc în zone urbane 

Sursa: MINTEL, Adventure tourism Europe, mai 2008

• În principal turişti de vârstă medie şi mai în vârstă 
• Educaţie şi clasă de cheltuieli medie spre superioară 
• Generaţia baby-boomers este foarte importantă - cei mai
importanţi consumatori 
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Obiceiuri de rezervare 
 
Majoritatea rezervărilor sunt realizate prin Internet (41%), în timp ce agenţiile de 
turism sunt folosite de 32% din turiştii interesaţi de activităţi şi aventură. Deoarece 
unele grupuri de turişti sunt sensibile la nivelurile preţurilor, raportul calitate/preţ 
trebuie să fie favorabil. 
 
 

Canale de rezervări în avans, în 2006

Internet

Agenţie de 
turism

Direct la hotel

Altele

Sursa: MINTEL, Adventure tourism Europe, mai 2008

 
 
Durata şederii 
 
Conform statisticilor disponibile, aproximativ 75% din turiştii interesaţi de activităţi şi 
aventură realizează călătorii de până la 7 nopţi.  

Durata şederii în 2006

 1-3 nopţi

 4 - 7 nopţi

 8 - 11 nopţi

 12 - 15 nopţi

 16 - 22 nopţi
 > 23 nopţi

 
Sursa: MINTEL, Adventure tourism Europe, mai 2008 
 
 
Tipul de cazare  
 
Datorită modului special de a petrece vacanţele bazate pe activităţi şi aventură 
(activităţi în aer liber), majoritatea turiştilor nu aleg cazare de lux sau scumpă. Aşa 
cum reiese din statistici, hotelurile clasificate superior sunt alese de doar 11% din 
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turişti, în timp ce hotelurile medii şi buget sunt alese de 44% din călători. De 
asemenea pensiunile reprezintă o opţiune importantă (24%).  

Tipul cazării în 2006

Hotel superior

Hotel de clasă 
medie

Hotel economic
Pensiuni

Cort/rulotă/ca
să mobilă

Altele

 
 
 
Deşi turiştii aleg cazare mai ieftină, ei aşteaptă servicii şi un grad al calităţii adecvate. 
În unele cazuri specifice, cazarea poate fi parte a experienţei de aventură. În ultima 
vreme, au fost raportate tot mai multe cereri de cazare de lux, ceea ce înseamnă că 
piaţa, adică o parte a pieţei cere un grad mai mare de calitate, şi astfel o cazare mai 
scumpă. 
 
Caracterul sezonier 
 
Datorită faptului că produsele bazate pe activităţi şi aventură sunt „consumate” în 
exterior, există un caracter sezonier specific. Condiţiile meteorologice au un rol foarte 
important în caracterul sezonier, prin urmare majoritatea călătoriilor au loc de 
primăvara până toamna. Doar pe durata iernii există turişti mai puţini în sectorul 
activităţi şi aventură. Desigur, locaţii specifice cu microclimat specific pot să aibă un 
caracter sezonier diferit (în special nordul Europei).  
 
Experienţele  
 
Recreere, activitatea fizică, bucuria spaţiilor deschise şi a peisajelor naturale, 
provocările date de natură şi supravieţuirea (în varianta dură a produsului A&A) sunt 
doar câteva dintre experienţele pe durata vacanţelor A&A. Atracţiile turistice şi 
descoperirea culturii locale sunt secundare ca importanţă pentru astfel de călători. 
 
Jucători cheie  
 
Jucătorii cheie de pe piaţă sunt agenţii de turism specializate care generează o mare 
parte a traficului în termeni de călătorii organizate: 
 

                                                
Germania         Marea Britanie 
 

Sursa: MINTEL, Adventure tourism Europe, mai 2008
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Marea Britanie                                                                  Franţa 
 
 

                       
Franţa           Olanda 
 
 

 
Italia 
 
Deoarece pentru vacanţele de aventură este nevoie de echipament specific, există 
mulţi producători care oferă diferite tipuri de echipament. Faptul că turismul de 
aventură este în creştere determină şi rezultate financiare bune ale companiilor strâns 
legate de activităţile specifice turismului de aventură: 
 

 Cabela's Incorporated: the World's Foremost Outfitter®  furnizor de 
echipament de vânătoare, pescuit şi  îmbrăcăminte de exterior  

 REI: magazin online cu o mare varietate de echipamente de orice fel 
necesare pentru activităţi de turism de aventură  

 Outdoor Channel: canal care promovează activităţi tradiţionale de exterior 
precum pescuit, vânătoare şi sporturi tip tragere. 

 etc. 
 

Diferite branduri pot fi folosite pentru a promova o regiune sau ţară specifică prin 
întreceri, competiţii, sponsorizări, reality show-uri şi alt gen de comunicare posibilă cu 
pieţele. Brandurile specializate şi cooperarea stabilă cu acestea poate fi o cale mai 
scurtă către recunoaşterea internaţională a zonei specifice sau a ţării şi a produsului 
specific. Acest potenţial nu trebuie trecut cu vederea. Exemple de astfel de potenţiale 
colaborări sunt evenimentele Red Bull care: 

 Atrag un mare număr de participanţi 
 Sunt foarte atractive 
 Au expunere media  
 Servesc drept dovadă că astfel de locaţii trebuie vizitate  

 
Adventure Hotels este un lanţ de hoteluri/ companie de management care dezvoltă 
produse de turism de aventură. Acestea constituie un brand de încredere iar clienţii lor 
vor urma brandul dacă acesta se extinde în noi ţări– aducând noi clienţi şi extinzând 
piaţa potenţială. 
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Există, de asemenea, un rol important al DMC-urilor care sunt responsabile de 
îmbogăţirea experienţelor turiştilor aflaţi în vacanţă. Astfel de companii sunt 
responsabile de crearea de pachete şi comercializarea lor. Doar informaţii bune şi de 
calitate pot crea noi oportunităţi de piaţă iar DMC va contribui cu siguranţă. 

3.4.1.2. Mediu extern  
 
Tendinţe pe piaţă  
 
Dacă echipamentul recreaţional şi componentele rezidenţiale sunt incluse, sectorul 
aventură este acum o industrie de trilioane de dolari. Tururile comerciale de aventură 
constituie doar o parte a acestui sector, însă una semnificativă. Turismul de exterior, 
în mare parte de aventură, constituie cel puţine o cincime din industria turistică la nivel 
global. Tendinţele spre aventură sunt prin urmare considerabile pentru industria 
turismului în ansamblul său.8 

 
 
 

                                                 
8 Buckley, R. (2006) Adventure Tourism, CABI, Oxford 



 

335 

 
 

Noi obiceiuri de 
călătorie 

Noi motivaţii 

Noi segmente 

Produse noi şi în 
dezvoltare 

• Pachete retail - turoperatorii oferă un portofoliu de produse 
în diferite destinaţii 
•  Itinerarii flexibile - programele sau itinerariile sunt flexibile şi 
aceasta este o parte a aventurii 
• Creşterea gradului de auto-organizare a excursiei 
• Explorarea de destinaţii noi - un plus de aventură 
• Din lipsa timpului, turiştii amatori de aventură aleg mai multe
vacanţe scurte 

• Creşterea cererii pentru peisaje şi natură neatinse 
• Cerere crescută un bun raport preţ/calitate 
• Călătoria de aventură împreună cu familia (produse de
aventură profil dur şi uşor ) 
• Experienţe combinate: gamă de activităţi diferite de aventură 
în aceeaşi destinaţie. Acestea sunt adesea oferite la pachet  

•Generaţia baby boomers începe să se pensioneze, are mai 
mult timp disponibil, sunt călători experimentaţi şi nivelul 
cheltuielilor alocate este mai ridicat decât cel al altor generaţii
- încă doresc să experimenteze călătoriile de aventură 
• Grupurile mai tinere între 16 - 25 de ani apreciază călătoriile 
de aventură 

•Creşterea numărului de persoane / familii tinere ce dispun de 
mijloace materiale dar nu dispun de timp, în căutarea aventurii
• Creşterea nivelului luxului pentru turistul amator de aventură
este un curent global ce se manifestă la toate nivelurile 
•Activităţi de marketing încrucişat - legături puternice între 
produsele turistice axate pe aventură şi alte produse
achiziţionate de aceiaşi consumatori.   
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Cerinţe pieţei 
 
Este de maximă importanţă ca ţara /destinaţia să identice factorii cheie de succes  
care vor putea atrage noi pieţe şi favoriza noi dezvoltări ale produsului specific.  
 
Ca şi în cazul produselor anterior definite, factorii cheie de succes sunt divizaţi în 4 
etape: pregătirea călătoriei, sosirea la destinaţie, aflarea la destinaţie şi 
experimentarea destinaţiei. 
  

 

Pregătire 

Sosire 

La faţa locului 

Experimentare 

• Poziţionare puternică şi diferenţiată a destinaţiei 
• Disponibilitatea rezervării online 
• Flexibilitatea pachetelor 

• Număr mare de zboruri directe din principalele pieţe sursă 
• Existenţa companiilor aeriene low cost ce deservesc oraşul
din apropiere  
• Începtul aventurii la sosire 

• Experienţe intense la un raport calitate / preţ foarte bun 
• Utilizarea resurselor naturale locale (râuri, dealuri, păduri, 
etc.) 
• Cazare integrată în experienţa aventurii 

• Excursii cu ghizi locali profesionişti, în acelaşi timp
posibilitatea excursiilor individuale şi auto-organizate 
• Trăirea de experienţe remarcabile şi unice 
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3.4.1.3. Poziţie competitivă  
 
Destinaţii cheie 
 
În cele ce urmează vor fi prezentate unele destinaţii la nivel european, atât de pe 
pieţe puternice cât şi de pe pieţe emergente (în ordina alfabetică). 
 
Albania 
Albania este una din cele mai noi destinaţii care intră pe piaţa călătoriilor de aventură. 
Infrastructura ţării este foarte deteriorată şi în timp ce guvernul plănuieşte să 
demoleze facilităţile deteriorate şi să dezvolte considerabil linia de coastă, Albania 
este încă slabă în termeni de atractivitate pentru turiştii europeni. Pachetele actuale 
de turism de aventură către Albania oferă vacanţe cu plimbări şi descoperire a culturii 
pe litoralul ţării, în munţi şi în zona lacurilor.  
 
Austria 
Austria atrage călătorul în căutare de aventură profil uşor cu activităţi de ciclism şi 
plimbări de-a lungul Dunării, în Boemia şi culmile mai joase ale Alpilor. Pentru 
aventurierul de tip dur Alpii furnizează cadrul pentru trasee de dificultate, schi de tură 
şi urcări pe munte. Popularitatea ţării ca destinaţie pentru turismul de aventură 
continuă şi astăzi.  
 
Bulgaria 
Bulgaria are avantajul de a fi o destinaţie europeană de vizitare relativ “nouă”. Ca şi în 
cazul Albaniei, stilul de viaţă relativ lent în mediul agricol contrastează puternic cu 
stilul de viaţă urbană al multor vizitatori europeni şi noi itinerarii în Bulgaria continuă 
să fie dezvoltate. Operatorii organizează în prezent tururi cu plimbări şi ciclism de-a 
lungul râurilor pentru a atrage turistul de tip aventurier profil uşor. Munţii din regiunile 
Rila şi Pirin împreună cu Balcanii furnizează pentru cei care caută un grad mai mare 
de provocare trasee de trekking şi schi de tură.  
  
Croaţia 
Croaţia devine tot mai populară în atragerea turismului de masă şi investitorii străini 
creează o cerere care este reflectată în preţurile în creştere ale proprietăţilor. Pentru 
turistul în căutare de aventură coasta Dalmată şi dealurile din interior permit 
operatorilor să organizeze vacanţe în special cu profil uşor, cu plimbări, ciclism şi 
excursii cu ambarcaţiuni cu pânze. Unele trasee mai dificile de trekking sunt de 
asemenea disponibile.  
 
Finlanda 
Caracteristicile geografice ale Finlandei o transformă într-o destinaţie pentru turismul 
de aventură. În sudul ţării este coasta Baltică iar către nord Laponia şi Cercul Arctic 
cu multe fiorduri, lacuri şi munţi intercalaţi. Deşi se organizează atât turism de 
aventură profil uşor cât şi de aventură profil dur către Finlanda, turismul de aventură 
profil dur predomină cu trasee de trekking pe uscat şi pe mare, safariuri pe gheţari, 
schi de tură, experienţe în sălbăticie, excursii cu sania trasă de câini şi plimbări prin 
zăpadă se numără printre activităţile incluse în program.  
 
Franţa 
Turismul francez de aventură este un produs amplu cu mare diversitate geografică şi 
uşurinţa organizării tururilor, datorită dezvoltării infrastructurii sale. Totuşi Franţa  
oferă relativ puţin în termeni de noutate culturală şi majoritatea pachetelor sunt tururi 
de plimbări care răspund tuturor standardelor. Alpii, regiunea Cathar, Cevennes, 
Corsica, Haut Languedoc, Haute Provence şi Munţii Pirinei sunt toate zone care atrag 
turiştii interesaţi de plimbări, ciclism şi trasee mai dificile de trekking şi excursii de 
ciclism montan. Tururile de ciclism soft sunt populare în Dordogne, Provence şi Loire. 
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Regiunile muntoase, în special Alpii şi Pirineii oferă tururi montane şi de schi. Noi 
itinerarii de aventură sunt permanent adăugate în broşurile operatorilor.  
 
Germania 
În general produsul de aventură disponibil în ofertele din Germania tinde să fie de 
profil uşor cu predominanţa vacanţelor cu plimbări şi ciclism sau croaziere pe Dunăre. 
Spre deosebire de alte destinaţii dezvoltate în ofertele din Europa, Germania conţine 
un mix mai mare de culturi şi stiluri de viaţă datorită incorporării relativ recente a 
Germaniei de est.  
 
Ungaria 
Munţii şi depresiunile mlăştinoase ale bazinului Carpatic al Ungariei oferă călătorilor 
oportunitatea de a experimenta peisajul unei revoluţii pre-agricole împreună cu gama 
largă de animale şi plante sălbatice pe care le atrage. Traseul Dunării oferă de 
asemenea cu prisosinţă ocazia de desfăşurare de tururi bazate pe plimbări şi ciclism. 
În ciuda posibilităţilor numeroase de turism de aventură, Ungaria este subdezvoltată 
ca destinaţie de aventură şi nu este promovat masiv din această perspectivă în 
broşurile tur operatorilor deşi sporadic este ofertată ca parte a unui circuit în Europa 
Centrală.  
 
Italia 
Caracteristicile geografice ale Italiei se pretează la turismul de aventură, cu Alpii şi 
Dolomiţii în nord, vulcanii activi în sud sau dealurile şi litoralul din zona intermediară. 
Vacanţele cu plimbări domină în programele de aventură profil uşor, regiunile 
populare pentru tururile de plimbări fiind Alpii, Coasta Amalfi, Calabria, Cilento, 
Dolomiţii, Toscana, Sardinia şi Sicilia. Traseele de trekking şi ciclism sunt de 
asemenea populare şi trekking-ul  pe timp de iarnă, coborâtul cu coarda, rafting şi 
explorarea vulcanilor sunt posibilităţi la dispoziţia turistului în căutare de provocări 
majore. Pe pantele Vezuviului, populaţia locală este relocată pentru a evita 
următoarea erupţie; casele lor sunt astfel închiriate turiştilor pentru experienţa 
supremă care este aventura de a te afla pe un vulcan atunci când este în prag de a 
erupe. Ca şi în cazul Franţei, cererea internă pentru turismul de aventură este mare. 
Există şi cererea continuă din partea celor care doresc să meargă în Italia şi operatorii 
de turism de aventură continuă  să adauge noi itinerarii.  
 
Spania 
Spania, împreună cu Franţa, este una din destinaţiile cele mai frecvent folosite de tur 
operatorii de aventură. Regiuni populare atât pentru aventura profil uşor cât şi pentru 
cea dură includ Alpujarras, Andaluzia, Aragon, Cantabrica, Catalan, Picos de Europa, 
Pirineii, Sierra Guara şi Sierra Nevada. Traseele de plimbări şi trekking proliferează în 
aceste zone împreună cu cele de ciclism, călărie, canoe, traseele în canioane, 
speologie, escalade, parapanta şi excursiile în sălbăticie. Popularitatea Spaniei 
continuă să crească operatorii adăugând noi itinerarii în fiecare an. 
 
Turcia  
De la graniţa cu Bulgaria în vest la cea cu Iranul în est, Turcia oferă o varietate de 
experienţe geografice şi culturale pentru turiştii în căutare de aventură. Regiunile cele 
mai populare în prezent în ofertele principalilor operatori de turism de aventură includ 
situri de la Marea Egee, Asia Mică, Cappadocia, estul Turciei, Lycia şi Munţii Taurus. 
Spre deosebire de multe destinaţii din Europa, Turcia oferă posibilitatea întâlnirii cu 
stiluri de viaţă tradiţionale total diferite de cele ale Europei secolului al XXI-lea. Trasee 
de plimbări, trekking şi ciclism, excursii pe râuri, excursii cu ambarcaţiuni cu pânze, 
kayak marin, scufundări subacvatice, rafting şi tururi de schi sunt disponibile ca parte 
a pachetelor de călătorie de aventură în Turcia.  
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Situaţia din România 
 
În produsul turistic al României se regăseşte Transilvania, un nume cu rezonanţă prin 
reputaţia sa datorată vampirilor, castelelor şi lupilor. Transilvania este dominată de 
Munţii Carpaţi cu pădurile sale sălbatice. Natura sălbatică, plimbările, traseele de 
trekking şi excursiile pe râuri sunt în prezent organizate de operatori de turism de 
aventură care au inclus România ca destinaţie; există aşteptări ca turismul de 
aventură către această piaţă să se dezvolte. 
 
Datorită capitalului natural uriaş al României, acesta nu este decât începutul  
dezvoltării turismului de aventură. Bogăţia habitatelor din depresiunile umede, 
habitatele de coastă, silvostepă, dealurile stâncoase şi munţi conţin oportunitatea de 
dezvoltare calitativă a produselor turistice bazate pe activităţi şi aventură. 
 
Pe baza statisticii oficiale, se estimează în 2011 că vor fi 153.724 sosiri în cadrul 
produsului de turism bazat pe activităţi şi aventură (inclusiv produse de turism 
montan). Până în 2016, numărul acestora este estimat a urca la 384.311. Se 
estimează astfel că partea produselor de turism bazat pe activităţi şi aventură în 
termeni de sosiri va creşte de la 8% în prezent la 16% în 2016.    
 
Oportunităţi şi ameninţări  
 
Oportunităţile sunt “ferestre deschise”, şi destinaţia care reuşeşte să le folosească va 
fi capabilă să câştige anumite avantaje în comparaţie cu alte destinaţii şi ţări.  
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Pe lângă oportunităţile României cu privire la dezvoltarea de produse turistice bazate 
pe activităţi şi aventură, există şi unele posibile ameninţări pentru acest produs în 
următoarele aspecte: 
 

Necesităţi 
nesatisfăcute 

Necesităţi 
emergente 

Noi segmente 

Greşelile 
concurenţilor 

• Natură şi peisaje unice şi neatinse ca "fundal" al produselor
turistice axate pe aventură 
• Internetul ca cea mai utilizată sursă de informaţii pentru
turiştii atraşi de Activităţi şi Aventură.  
• Organizarea şi comercializarea produselor turistice axate pe
aventură cu o amprentă românească unică (cultura,
Transilvania, etc.) 
• Stimulente pentru "Exploratori" - nu sunt neapărat premiere 
în ascensiuni, coborâri sau traversări, dar reprezintă în 
general itinerarii noi, cel puţin pentru operatorul respectiv.
Termenul este utilizat şi ca instrument de marketing, pentru a
face reclamă aventurii, dar şi ca o exonerare de răspundere,
pentru a avertiza clienţii că excursia ar putea să nu se 
desfăşoare exact aşa cum a fost prevăzut 

• Nivelul crescut al luxului este cu siguranţă un curent
emergent - autobuze excursionişti, staţiuni şi masaj în cabane, 
etc. 
• Extinderea sferei de aplicare a turismului axat pe aventură:
ecoturism, descoperire, natură sălbatică şi vacanţe cu activităţi
multiple, redefinite sub eticheta de "aventură" 
•  Importanţa produselor de aventură profil uşor  

• Generaţia baby boomers înaintează în vârstă, dar încă
doreşte să continue să experimenteze aventura în vacanţe, 
căutând aventuri profil uşor precum pescuitul, circuitele cu
ghid, ciclismul, drumeţiile, alpinismul, campingul, călăria,
snorkeling-ul, rafting-ul, caiacul şi altele similare 
• Turiştii mai tineri între 16-25 de ani - nou grup de turişti atraşi 
de activităţi şi aventură 
•  Pachete exclusive, atenţie specială 
•  Pachete şi activităţi dedicate aventurilor extreme  

• Unele destinaţii oferă servicii şi infrastructură neadaptate
turiştilor amatori de aventură de astăzi 
• Nu sunt dezvoltate servicii şi produse mai valoroase pentru 
turiştii amatori de aventură 
• Evitarea noilor tendinţe: produse combinate, marketing
încrucişat, etc. 
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Noi concurenţi 

Rivalitate între 
concurenţi 

• Există o mare proabilitate ca multe ţări din Europa centrală şi
de est să dezvolte / să înceapă să dezvolte oferte turistice
axate pe Activităţi şi Aventură, de vreme ce sunt destinaţii noi
ce oferă un sentiment explorator 

• Plagiere şi preluări: Crearea unui nou produs turistic axat pe 
aventură necesită o investiţie considerabilă în dezvoltarea şi 
marketingul produsului. O dată ce un produs a devenit bine
cunoscut, alţi întreprinzători încearcă adesea să îi preia
operarea sau să creeze produse care îl copiază la preţuri mai
mici (aceasta se întâmplă la nivelul companiei, al destinaţiei şi 
al ţării).  
• Numărul mare de concurenţi ce încearcă să atragă aceeaşi
piaţă internaţională 
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Puncte tari şi puncte slabe  
 
Punctele tari şi punctele slabe sunt factori interni care determină obţinerea de 
rezultate şi succes.  
 
 

Afirmaţii 
Evaluarea 
României  

(1-5) 
Comentarii  

Existenţa în mintea 
consumatorilor ca destinaţie de 
activităţi şi aventură  

2 Consumatorii potenţiali nu au 
fost decât prea puţin exploataţi  

Disponibilitatea de informaţii şi 
rezervări online  1 

Există puţine informaţii on-line, 
adesea exclusiv în limba 
română  

Disponibilitatea de informaţii 
turistice (hărţi, ghiduri, sfaturi de 
la profesionişti) 

1 
Există puţine informaţii despre 
destinaţii turistice de aventură 
din România 

Accesibilitatea aeriană sau 
terestră pentru a ajunge la 
destinaţie  

2 

Accesibilitatea terestră din 
principalele pieţe sursă este 
slabă. Este nevoie de 
îmbunătăţiri la nivelul 
accesibilităţii aeriene  

Gradul de securitate 4 Securitatea este percepută ca 
având un grad satisfăcător.  

Bogăţia peisajului rural şi 
prezervarea mediului  5 Peisaje rurale unice, nealterate, 

variate  

Infrastructură suport adecvată 
(drumuri, semnalizare, parcări, 
informaţii pentru vizitatori) 

2 

Există necesitatea îmbunătăţirii 
semnalizării în zonele rurale şi 
mai puţin urbanizate, precum şi 
pe drumuri secundare, alei 
pietonale etc. 

Calitatea gastronomiei locale cu 
ingrediente locale 4 

România oferă o mare varietate 
de feluri de mâncare ce nu sunt 
suficient cunoscute de călătorii 
străini 

Diverse opţiuni privind cazarea de 
calitate  2 

Necesitatea de a obţine 
standardele calitative solicitate 
şi raportul preţ/ calitate  

  
 
Punctele tari ale României 
•  Climatul şi geografia  
• Atracţii naturale ca mare resursă de produse de turism de aventură (râuri, munţi, 
etc.) 
• Gastronomie locală excelentă şi o bună atitudine a părţilor interesate locale faţă de 
dezvoltarea turismului  
• Acces uşor din sate şi chiar oraşe  
Punctele slabe ale României 
• România nu este recunoscută pe plan internaţional ca destinaţie de turism bazat pe 
activităţi şi aventură  
• Absenţa know-how-ului, organizării şi parteneriatelor între principalii jucători din 
turism şi părţi interesate de domeniul turismului A&A  
• Nivel scăzut al calităţii şi  
• Produse încă neprofesionalizate în termeni de cerinţe şi condiţii internaţionale  
• Accesibilitate insuficientă şi infrastructurii de sprijin neadecvată 
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3.4.2. Obiective de dezvoltare şi linii directoare  

3.4.2.1. Obiective de marketing  
 
Europa reprezintă piaţa majoră a vacanţelor de aventură, România intrând în 
competiţie datorită abundenţei patrimoniului său natural. Cu unele eforturi care sunt 
deja în curs (natură sălbatică, trasee de plimbări, trekking şi excursii pe râuri 
organizate în prezent de operatorii de turism de aventură) România este în poziţia de 
a creşte semnificativ în acest sector. 
 
În această situaţie, România, ca  destinaţie de activităţi şi aventură, se află în faţa 
unei provocări majore de a implementa un plan de marketing capabil să răspundă 
chestiunilor principale care afectează sectorul: 
 

1. poziţionarea României ca destinaţie de activităţi şi aventură în percepţia 
consumatorului 

2. să structureze produsul profesionist în termeni de preferinţe şi motivaţii diferite  
3. să îmbunătăţească calitatea experienţelor de aventură şi activităţi cu 

promovare atât pe piaţa internă cât şi internaţională  
4. să crească gradul de cunoaştere al României ca destinaţie de activităţi şi 

aventură şi să crească cota de piaţă a acestui produs în turismul general de la 
valoarea curentă de 8% la 16% în 2016. 

 
România are avantajul puternic şi competitiv al resurselor naturale pentru a fi un 
competitor de succes în acest sector, dar are nevoie de o abordare organizaţională 
corectă precum şi de acţiuni menite să reducă barierele actuale, să exploateze şi să 
creeze experienţe emoţionante în jurul elementelor sale distinctive. 
 
Din acest motiv, obiectivul de marketing pentru produs ar trebui să fie: 
 

 
 
 

Împunerea României ca o destinaţie autentică şi incitantă pentru 
vacanţe active şi de aventură 
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Structura setului de obiective ale sectorului de turism de aventură şi activităţi al 
României este prezentată mai jos: 
 
 

Definirea României ca o destinaţie autentică şi incitantă pentru vacanţe 
active şi pline de aventură

Crearea de 
programe 

integrate pentru 
imbunatatirea 
experienţei

Creşterea 
prezenţei pe 
internet şi în 
portofoliile 

intermediarilor

Construirea 
notorietatii pe 

baza experientelor 
autentice in natura

1. Crearea unei 
structuri de 
calitate a 
produsului

2. Specializarea 
zonelor naturale 
selectate

3. Dezvoltarea 
experienţelor - 
activi şi aventură

1. Asigurarea 
prezenţei 
puternice pe 
internet

2. Asigurarea 
rezervării directe 
online 

3. Dezvoltarea 
unui program de 
recomandari 
comerciale

1. Construirea 
notorietatii pe 
pieţele ţintă

2. Dezvoltarea 
strategiei PR 

3. Concentrarea 
comunicării pe 
comerţul 
specializat
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3.4.2.2. Nevoi, segmente şi portofoliu ţintă 
 
Populaţia alege vacanţe bazate pe activităţi şi aventură pentru divertisment şi voie 
bună şi pentru a scăpa de stresul de la serviciu şi rutina vieţii zilnice. Uneori turiştii 
sunt motivaţi de nevoia de a îmbunătăţi relaţiile cu familia şi prietenii, de a învăţa ceva 
nou, de autocunoaştere, sau de a cunoaşte persoane noi. Dorinţa de a face ceva 
sănătos sau de a-şi îmbunătăţi percepţia despre propria persoană pot fi de asemenea 
factori motivanţi. Vacanţele bazate pe activităţi şi aventură includ adesea toate aceste 
motivaţii turistice, căutarea de senzaţii tari joacă un rol unic şi important. 
 
Mulţi adepţi ai turismului bazat pe activităţi şi aventură consideră căutarea de senzaţii 
tari ca fiind motivul lor de participare. Căutarea de senzaţii tari poate să răspundă 
nevoilor de a ajunge „la zi”, împlinire şi catharsis. Cercetările arată că stresul care 
provine din frica datorată situaţiilor de risc real şi perceput poate fi necesar pentru a 
obţine această actualizare personală. Participanţii la activităţi pot evolua dintr-o fază 
introductivă cu risc scăzut, control personal scăzut şi zone în general populate către o 
fază de dezvoltare a abilităţilor şi ulterior la o fază de angajare cu risc ridicat, control 
personal ridicat şi zone mai puţin populate. Deoarece în cadrul activităţilor de 
aventură se atinge mixul adecvat între provocări şi abilităţi, experienţe în "flux" pot fi 
dezvoltate. 
 
Grupul ţintă pentru produsul bazat pe activităţi şi aventură poate fi definit după cum 
urmează: 
 
Ce caută ?  Vizitarea minunilor naturii într-o excursie percepută ca 

unică în viaţă  
 Posibilitatea de a-şi atinge un scop personal  
 Raport bun calitate preţ 

Când călătoresc?  Primăvara şi iarna 
Ce doresc să 
viziteze? 

 Destinaţie specifică în împrejurimi naturale şi pitoreşti  

Cum fac 
rezervările? 

 Internet  
 Agenţie specializată de turism  

Care sunt sursele 
lor de 
informare? 

 Cărţi sau reviste  
 Persoane cu acelaşi interes 
 TV 
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Portofoliul produsului de turism bazat pe activităţi şi aventură 
 
Metodologia de construcţie a matricii de atractivitate / competitivitate este un 
instrument util, pentru a defini zona produsului unde trebuie să se îndrepte eforturile 
de dezvoltare; metodologia ia in considerare: 
 
 Atractivitatea segmentelor produsului, pe baza volumului cererii actuale, evoluţia 

sa şi profitabilitate: cheltuielile medii ale turiştilor, lungirea sezonului de turism, 
concentraţia geografică a pieţelor, etc. 

 Competitivitatea, ce rezultă din cele 5 forţe competitive (rivalitate între destinaţii, 
ameninţări ale unor noi produse şi ale unor produse de substituţie, puterea de 
negociere a cererii şi a ofertei) şi prin evaluarea îndeplinirii factorilor cheie de 
succes de către produsele româneşti. 

 

Soft 
adventure

Hard 
adventure

- Competitiveness +

- 
A

tt
ra

ct
iv

e
n

e
ss

 
+

 
 
Ambele categorii de produse bazate pe activităţi şi aventură se află într-o situaţie 
suficient de bună competitivitate /atractivitate. Majoritatea activităţilor în cadrul acestui 
produs sunt legate mai curând de partea organizatorică a produsului (oameni, 
pachete, experienţe) decât de investiţia în competitivitate. 

Aventură 
profil uşor 

Aventură 
profil dur 

- Competitivitate +

- 
A
tr

ac
ti
vi

ta
te

 +
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3.4.2.3. Strategia de distribuţie şi poziţionarea pentru distribuţie  
 
Cumpărătorul online de călătorii este acesta: foarte bine informat, în căutare de păreri 
reale ale clienţilor, nerăbdător, doritor să se lase sedus, neloial destinaţiilor sau 
canalelor, căutând calitate, flexibilitate şi servicii personalizate.  Tendinţa indică 
utilizarea clară de interfeţe web solide, bogate şi uşor de utilizat care conectează 
direct furnizorii de utilizatorii finali. Posibilitate de rezervare online este cheia. 
 
Rolul în schimbare al tur operatorilor în lanţul de valoare turistică se modifică dramatic 
spre furnizarea de sprijin tehnologic pentru agenţiile online de turism (B2B2C) dar şi 
offline (B2B).  
 
Mixul optim al canalelor de distribuţie pentru produsul de turism bazat pe activităţi şi 
aventură ar trebui să fie următorul: 
  

Online  
1.0 2.0 

Offline 

Reclamă 35% 25% 40% 
Publicitate / PR 30% 30% 40% 
Publicaţii 30% 30% 40% 
 
Poziţionarea produsului pentru piaţă şi distribuţie  
 

Factorii cheie de diferenţiere a produsului  
 

Atribute 
imateriale  

 Paletă bogată de 
alegere  

 Diversitatea şi 
varietatea 
activităţilor  

 natură unică 
nealterată virgină 

 peisaj pitoresc  
 frumuseţe naturală 

Beneficii 
emoţionale 

 sentimentul de a fi 
explorator  

 îndrăzneala 
 spirit de aventură  
 activ 
 Ecologist 
 Conectat la natură  
 Sănătos şi proaspăt 

 

Atribute 
materiale 

 Număr mare de 
activităţi posibile: 

◦ Speologie 
◦ Schi 
◦ Drumeţii/ascensiuni 
◦ Ciclism montan  
◦ Căţărare 
◦ Natură sălbatică/ 

admirarea păsărilor 
◦ Pescuit 
◦ Kayak  
◦ Călărit, etc 

Beneficii raţionale 

 Experimentarea 
naturii 

 Vacanţe active  
 Sentimentul de a fi 

viu & fericit 
(adrenalină/ 
serotonină) 

 Educaţie & cunoştinţe 
 Descoperire şi 

distracţie  
 Tradiţii deconectante  
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Poziţionarea produsului pentru clienţii finali: 
 

 
 
Poziţionarea produsului pentru intermediari: 
 

 

3.4.2.4. Obiective de vânzări 
 
Considerând lipsa disponibilităţii datelor statistice relevante pentru acest produs, 
estimările realizate de echipa noastră se bazează pe tendinţele generale ale 
sectorului turistic de activităţi şi aventură, pe lângă propriile noastre calcule. 
 
 Perioada 2011 - 2015 
Creşterea sosirilor  Creştere anuală medie de 20% 
Creşterea înnoptărilor  Creştere anuală medie de 20% 
Caracterul sezonier  Creşterea mediei de utilizare a cazărilor 1-2% anual 
Cheltuielile medii 
dorite  

80€ pe zi/ 600 - 700€ pe călătorie 

Cota de piaţă  De obţinut în 2015 16% din traficul total de turism al 
României  

 

Iubitorilor de vacanţe active, dornici să trăiască provocări fizice şi 
mentale în locuri în care să se bucure în mod direct de natura 

frumoasă şi încă sălbatică 

Conectare la natură şi reconectare la propriul corp şi simţuri graţie 
unei serii de experienţe de la sporturi uşoare de exterior la provocări 

fizice extreme sau alte aventuri de călătorie 
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3.4.3. Planul operaţional de marketing pentru Activ şi Aventură 
Îndeplinirea, conform bunelor practici în condiţii de eficienţă, a unui număr de tactici, 
va contribui la atingerea obiectivelor definite mai sus pentru dezvoltarea de călătorii 
Activ & Aventură în România în următorii ani. 
 
Privitor la recomandările pentru Activ & Aventură, tabelul de mai jos prezintă 
denumirile acţiunilor şi impactul lor preconizat asupra vânzărilor. 
 

Impactul preconizat asupra vânzărilor Activ & Aventură corespunzător fiecărei tactici/ acţiuni 
 
 

 

 Tactici Activităţi & 
Aventură 

 

Pro Etichetare   
Pro Top 20 atracţii    
Pro Îngerii păzitori   
Pro Programul „Ne pasă”   
Pro Top 10 circuite turistice   
Pro Semnalizare    
Pro Excelenţa serviciilor    
Pro România vă urează bun venit!   
Pro Premiile turismului românesc  n.a.  

Sal Portal web de ultimă generaţie    
Sal Sistem naţional de rezervare online    
Sal “Cumpără” România   
Sal “Vinde” România   
Sal Stimularea vânzărilor    
Sal Târguri specializate    
Sal Corespondenţă de promovare   
Com Marketing online    
Com Relaţii publice    
Com Campanii TV de reclamă (generaliste) n.a.  
Com Reclamă tipărită    
Com Producţia de materiale colaterale    
Mkt. Inf Bază de date clienţi    
    

 
De la 

 
Foarte mare 

 
 La 

 
Foarte mic 
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3.4.3.1. Tactici legate de produs  
 

Top 20 atracţii  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Un comitet format din membri ai ministerului şi reprezentanţi ai sectoarelor private naţionale şi 
internaţionale va analiza în profunzime potenţialul de atracţie atât al amplasamentelor naturale 
cât şi al celor culturale. Poziţionarea de brand a României ar trebui luată întotdeauna în 
considerare în timpul procesului de selectare în scopul de a garanta potrivirea 
amplasamentelor la nevoile grupului-ţintă şi marketingului ţării.  
Atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui atunci să aibă cea mai mare prioritate în dezvoltarea 
amplasamentelor pentru a asigura experienţe turistice remarcabile. Pentru a investi în 
structura, infrastructurile şi serviciile amplasamentelor din TOP 20 ar trebui ţintite Fondurile 
Europene. 
De asemenea, atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui să fie intens promovate pe toate canalele. 
Remarci specifice produsului  
O primă sarcină esenţială este identificarea acelor atracţii de top legate de turismul de 
aventură şi activităţi din România, înainte de orice alte eforturi sau acţiuni de marketing. 
Termenul de top se referă nu doar la calitatea resurselor naturale ca atare, ci şi la 
infrastructura de turism asociată acestora (la dimensiunea necesară pentru acest gen de turişti 
în căutare de aventură) 
 

 
 

Semnalizare 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Definirea, conceperea, proiectarea şi organizarea unui sistem coerent şi omogen de afişare a 
indicatoarelor de informare turistică pentru diferitele nevoi de afişare de indicatoare ale marilor 
oraşe şi municipalităţi, resurse naturale şi culturale, atracţii şi servicii turistice (cazare, 
Alimente şi Băuturi, zone comerciale, etc.) 
Ar trebui înfiinţate trei categorii de indicatoare: 

• Promovare: atrage turiştii către o anumită resursă sau atracţie 
• Informare: oferă informaţii cu privire la loc (resursă sau atracţie) 
• Localizare: arată drumul spre şi sosirea în anumite locuri 

Designul indicatoarelor ar trebui să fie cât mai omogen posibil şi în cel puţin două limbi: 
română şi engleză, indicatoarele de informare posibil şi în germană, franceză şi/sau italiană 
 
Remarci specifice produsului  
Foarte relevante pentru  accesarea zonelor naturale ale destinaţiei 
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3.4.3.2. Tactici de vânzări şi distribuţie  
 

Portal web de ultimă generaţie  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Acesta este unui din cele mai importante instrumente de marketing pe care MRDT îl va avea 
în viitorul apropiat pentru transmiterea mesajului(elor) său(sale) către pieţe; pentru a reda 
imaginea corectă, etc.: se presupune a fi fereastra către România pentru clienţii din toată 
lumea. 
Astfel, portalul trebuie să ofere nu numai informaţii complete, actualizate şi detaliate cu privire 
la atracţiile şi experienţele care vor fi trăite în România, spaţiile de cazare, punctele culturale 
sau mijloacele de transport în comun din toate regiunile, ci ar trebui să ofere, de asemenea, 
conţinut şi instrumente pentru a rezerva cele mai multe din aceste servicii, folosind soluţii  
tehnologice de ultimă generaţie care există deja pe piaţă. Principiul de bază trebuie să fie 
transformarea procesului de rezervare într-un proces cât mai uşor şi cât mai sigur posibil 
pentru clienţi. 
Atunci când un client intră în portal sau este redirecţionat către una din paginile sale web, ceea 
ce se oferă acolo trebuie să îndeplinească câteva principii de bază pentru a îl reţine şi a îi oferi 
suficiente informaţii pentru a uşura procesul de luare a deciziilor.  
Remarci specifice produsului  
Chiar dacă încă este un instrument relevant pentru furnizarea de imagini, descrierile siturilor 
sau chiar opiniile vizitatorilor anteriori, turistul în căutare de aventură (de obicei) nu foloseşte 
portalurile web tradiţionale de turism ci preferă să folosească surse specializate de informaţii 
publicate de indivizi sau companii demne de încredere 
 

 

“Vinde” România 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Foarte asemănătoare cu tactica “Cumpără” România, dar având loc în principalele pieţe sursă. 
Această acţiune de “Vânzare” ia forma unui eveniment de o zi unde societăţile româneşti au 
şansa de a vizita intermediarii de turism în ţara lor de operare, cu scopul prezentării produselor 
/serviciilor/destinaţiilor lor şi negocierii unor condiţii contractuale viitoare  
Rolul Unităţilor Locale de Marketing (Oficiile de turism din România din pieţele sursă) este 
cheie în întregul proces, din moment ce ele trebuie să fie responsabile de invitarea 
intermediarilor adecvaţi, de aranjarea locurilor pentru întâlniri, la ore convenabile şi de 
organizarea tuturor condiţiilor evenimentelor. 
 
Remarci specifice produsului  
În special astfel de evenimente, dacă sunt concepute pentru a transmite mesajul că România 
este o destinaţie cu bogăţii naturale şi resurse nealterate şi o mare varietate de peisaje 
naturale care îţi taie respiraţia care trebuie descoperite, vor accelera vânzările de călătorii de 
Activ & Aventură în anii care urmează aşa cum se va întâmpla şi cu cele bazate pe Parcuri şi 
Natură sălbatică. Trendul este clar (sector în creştere), dar există nevoia stringentă ca aceşti 
călători să ia cunoştinţă de posibilităţile pe care România le oferă. 
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Târguri specializate  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Destinaţiile investesc în continuare sume mari din bugetele lor limitate de marketing pentru 
participarea în special la târguri de turism generale mari, urmând principii greşite şi depăşite 
precum influenţarea vizitatorilor sau încheierea de contracte cu intermediari care sunt – după 
cum se presupune – prezenţi la târguri. De fapt, aceste evenimente sunt din ce în ce mai mult 
orientate spre divertisment şi mai puţin către afaceri. 
Deşi unele sectoare ar putea fi promovate într-o expoziţie de turism general, târgurile 
specializate sunt cea mai bună opţiune pentru a promova oferta României pentru intermediari 
şi turişti care au deja un interes specific pentru aceste produse. 
Participarea la un târg specializat reprezintă o activitate consumatoare de timp şi resurse care 
trebuie să fie planificată în avans pentru a profita pe deplin de el. România trebuie să 
implementeze un sistem profesionist pentru selectarea şi participarea la expoziţii: întâlniri 
programate cu actori cheie din industrie, proiectare fizică a standului care încurajează 
întâlnirile profesionale de afaceri în stand şi aşa mai departe. De asemenea, evaluarea de 
după târg este extrem de importantă pentru a afla care sunt cele mai de succes târguri şi 
pentru a concentra toate eforturile acolo. 
 
Remarci specifice produsului  
Acesta este un mediu corect în care trebuie să se expună toate atracţiile naturale ale 
României ca destinaţie turistică, cu adresabilitate atât pentru intermediari cât şi pentru 
consumatorii finali. Conceptul de  “turism bazat pe aventură” creează terenul pentru alte tipuri 
de târguri la care se poate lua în consideraţie prezenţa, precum cele axate pe activităţi de 
exterior / aventură (nu în mod necesar legate de turism), sau materiale, etc.  
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3.4.3.3. Tactici de comunicare  
 

Marketing online  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Creşterea vizibilităţii online şi a traficului web printr-o combinaţie de optimizare pentru 
motoarele de căutare, bannere video / interactive, mesaje promoţionale, campanii pe cuvânt 
cheie şi mijloace similare.  
Bannere interactive vor fi, de asemenea, plasate în cele mai utilizate motoare de căutare în 
mod curent; link-uri active în site-urile web ale intermediarilor, mesaje promoţionale, etc. se 
dovedesc din ce în ce mai importante, deoarece turiştii sunt utilizatori împătimiţi ai internetului. 
Această acţiune va contribui la creşterea gradului de conştientizare, va atrage clienţi din 
grupul ţintă către portalul web al Turismului Românesc şi va alimenta baza de date clienţi. 

Câteva dintre acţiunile asociate acestei tactici sunt cercetarea comportamentului pieţei online, 
analiza poziţiei concurenţiale, optimizarea pentru motoarele de căutare – Search Engine 
Optimisation (SEO), marketingul motoarelor de căutare - Search Engine Marketing (SEM), 
strategie web, anunţuri online, social media, etc. 
 
Remarci specifice produsului  
Marketingul online în acest sector trebuie tratat uşor diferit decât în alte cazuri, motivul fiind 
acela că turiştii de obicei stau departe de canalele obişnuite (chiar şi în lumea offline). Prin 
urmare trebuie făcute eforturi speciale dedicate marcării liderilor de opinie online şi a celor 
care stabilesc  trendul în fiecare piaţă sursă, deoarece ei sunt poarta de intrare către un 
marketing online mai eficient în acest sector. 

 

Relaţii publice  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Cu scopul de a crea şi a menţine imaginea ţării ca destinaţie turistică, se impune apelarea la 
serviciile unei agenţii de nivel superior la nivel internaţional, astfel încât acestea să poată 
gestiona întreaga acţiune la nivel local, dar să fie şi în măsură să implementeze o strategie la 
nivel mondial în funcţie de ţară. Aceste agenţii sunt în măsură să coopteze cele mai importante 
agenţii din domeniu la fiecare eveniment, întâlnire sau seminar pe care îl organizează. MDRT 
va fi responsabil numai pentru a hotărî tipul de evenimente, clienţi ţintă şi momentul la care ar 
trebui să aibă loc, iar agenţia îl va transforma într-un succes. 
De obicei, relaţiile publice includ colaborarea cu mass-media, gestionarea crizelor, 
comunicarea cu angajaţii sau managementul mijloacelor de comunicare sociale. Toate aceste 
aspecte cad, de asemenea, în sarcina agenţiei angajate. 
Iată câteva nume de agenţii cu acoperire la nivel mondial: 
 
■ Burston- Marsteller 
■ Edelman 
■ Waggener Edstrom 
■ APCO Worldwide 
■ Etc.  
 
Remarci specifice produsului  
Trebuie generat „Buzz” în legătură cu România ca ultimul teren virgin din UE. Este esenţial ca 
agenţiile de RP să fie capabile să crească gradul de conştientizare cu privire la varietatea de 
opţiuni disponibile pentru turismul de aventură în România. 
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Publicitate tipărită  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

  
Forma recomandată de publicitate tipărită este introducerea de advertoriale explicative în 
presa tipărită de specialitate. 
Un advertorial este o reclamă scrisă sub forma unui articol obiectiv, de obicei menit să arate ca 
o ştire legitimă şi independentă în stilul valorilor publicaţiei.  
Se recomandă advertoriale mici: 1-2 pagini de redactare pe lung - numai în presa de 
specialitate -, conţinând  texte cu 1200 - 1500 de cuvinte, cu imagini, ilustraţii sau chiar hărţi, 
explicând şi furnizând informaţii de călătorie şi informaţii logistice de bază grupului nostru ţintă 
dornic de informaţii. 
Advertorialele trebuie să facă întotdeauna referire la portalul web pentru informare, logistică şi 
descriere completă a destinaţiilor sau pentru orice alt subiect.  
 
 
Remarci specifice produsului  
Formatul prevăzut pentru advertoriale pare destul de adecvat pentru transmiterea mesajului că 
România este destinaţia cea mai nealterată din Europa, element cheie pentru călătorii în 
căutare de aventură. Utilizarea mijloacelor specializate va trebui limitată la reviste generale de 
călătorie sau publicaţii destinate stilului de viaţă (trasee montane, căţărări, ciclism montan, 
etc.) 
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3.4.3.4. Infrastructura de marketing 
 

Baza de date cu clienţi 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
Crearea unei baze de date cuprinzând 2 secţiuni principale: sector comercial şi bază de date 
clienţi. Baza de date va conţine informaţii despre: 
■ Consumatorii finali 
■ Turoperatori 
■ Agenţii de turism 
■ Media şi jurnalişti  
■ Asociaţii/federaţii şi altele  

În vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru această acţiune, pe lângă informaţii generale 
cu privire la organizaţii şi consumatori, baza de date va preciza motivaţia lor principală / 
motivul de călătorie. Aceasta va creşte valoarea de marketing a bazei de date, permiţând 
implementarea activităţilor de marketing segmentate. Cu alte cuvinte, va fi posibil, de exemplu, 
să fie trimisă o broşură de lux către operatorii de turism de lux, reviste, asociaţii şi agenţii de 
turism de lux. 
Baza de date de marketing va conţine informaţii despre vizitatorii din trecut şi vizitatori  
potenţiali în România, adunate din toate sursele posibile, fiind portalul web cu cel mai mare 
potenţial, însă nu singurul: fiecare acţiune de comunicare trebuie să aibă un obiectiv secundar, 
acela de a colecta pe cât posibil cât mai multe detalii de contact, în scopul alimentării bazei de 
date (atât pentru consumatorii finali, cât şi pentru intermediari). 
Remarci specifice produsului  
Aşa cum s-a precizat, contactele şi informaţiile personale ale călătorilor în căutare de aventură 
& activităţi vor fi introduse în baza de date de clienţi. Probabil mediul cel mai convenabil pentru 
a proceda la această acţiune va fi organizat la porţile de îmbarcare din aeroporturi. Ideea este 
ca aceştia să poată fi contactaţi pe viitor pentru marketing (vânzări şi comunicare) 

 



 

356 

3.5. Circuite turistice 

3.5.1. Analiza situaţiei 
Circuitele turistice reprezintă unul dintre cele mai vechi produse din istoria călătoriilor 
şi a turismului. În acest scop, în acest Plan de Marketing, circuitul turistic este 
considerat a fi: 
 
Deplasarea în teritoriu, cu scopul de a descoperi şi afla mai multe despre 
diverse tipuri de resurse şi atracţii turistice. 

3.5.1.1. Profilul produsului  
Este important să se precizeze clar că excursiile de 1 zi sunt în afara anvergurii 
produsului Circuite turistice aşa cum este acesta înţeles de acest plan care se referă 
la excursii ce includ cel puţin o noapte în afara locului reşedinţei principale.Turismul 
cultural şi de circuit poate fi divizat în două categorii de produs: circuite independente 
şi circuite pentru grupuri cu însoţitor 
 

 
 
Piaţa: dimensiuni, venituri şi creştere  

 

Circuite turistice 
~43 milioane de călătorii 

Circuite independente 
 
Turiştii care doresc să descopere o destinaţie 
pe cont propriu: cu automobilul propriu sau 
închiriat, cu rulota sau cu alte vehicole.  

Circuite de grup cu însoţitor 
 
Călătorii ce doresc să exploreze şi să înveţe 
despre o destinaţie socializând cu persoane 
cu interese similare.  

Sursa: MINTEL, Bus & Coach travel, iulie 2009

Dimensiunea 
pieţei 

Venituri

Creştere 

• Circa 43 de milioane de călătorii internaţionale de tip 
circuit realizate de europeni. 
• acestea reprezintă între 15%-20% din totalul 
excursiilor europene în scopuri recreative 

• Volum de afaceri de peste 50 miliarde Euro (estim.) 
• Cheltuieli pe călătorie între 1.100€-1.400€ 

• Creştere anuală de 1%-3% ca număr de excursii 
• Creştere anuală a cheltuielilor pe călătorie între 7% 
şi 10% 
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Piaţa: dimensiuni, venituri şi creştere 
 
Franţa, Germania, Marea Britanie şi Italia sunt principalele pieţe sursă. Mai bine de 
jumătate din circuitele turistice sunt realizate de către cetăţeni francezi, germani, 
englezi şi italieni. De fapt, aceste 4 ţări emit peste 20 milioane turişti care fac circuite. 
Marea Britanie şi Franţa sunt pieţele cu cea mai mare creştere ca numere absolute 
între  2000 şi2005. Totuşi, Polonia şi Spania au fost pieţele cu cel mai rapid ritm de 
creştere. 
 
Spania, Franţa, Italia şi Germania sunt destinaţiile principale: ele primesc peste 15 
milioane de turişti aflaţi în circuit. Dintre aceste 4 ţări, Franţa este singura care a 
înregistrat o descreştere considerabilă a numărului de sosiri de turişti în circuit între 
2000 şi 2005. Spania, Italia şi Germania demonstrează o evoluţie pozitivă.  
 

Source: MINTEL, Bus & Coach travel, July 2009
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Consumatorul 
 
Turistul interesat de cultură şi circuite este mai curând un turist activ căruia îi place  să 
descopere noi teritorii imersându-se şi explorând diferitele faţete ale acestora fără a 
se concentra în special pe unul dintre acestea. 
Profilul general ar putea fi descris după cum urmează: 
 

 Vârstă: 25 - 75 (Ø 45) 
 Statut social între mediu şi ridicat  
 Venit pe familie mediu/ ridicat 

 

Sursa: MINTEL, Bus & Coach travel, iulie 2009

Cota de piaţă (%) 

România

Grecia

Sursa: MINTEL, Bus & Coach travel, iulie 2009

Grecia

Spania 

Franţa

Italia

Germania 

Marea Britanie 
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Segmentele ţintă ale produsului circuite  

Segmente Piaţa asociată 
produsului 

Structura 
socio-

demografică 
Trendul 

Tineret Independent 

În general au 
bugete limitate  

şi folosesc diferite 
mijloace de 

transport public 
sau propria 

maşină. 

+ 

Familii Independent 

Sunt familii din 
clasa de mijloc 

care îşi folosesc 
propriul vehicul  
 (maşină sau 

caravană) 
sau o maşină de 

închiriat în circuitul 
lor turistic. 

= 

Adulţi – 
Persoane ai căror 
copii nu mai 
locuiesc cu ei 
(40-50 ani) 

Independent/ 
Grup escortat  

Sunt persoane din 
clasa de mijloc şi 

de vârf (cupluri fără 
copii) care 

călătoresc în 
maşină proprie sau 

închiriată, 
Independent sau 

într-un grup limitat 
de prieteni. 

= 

Generaţia de 
vârstă mai 
avansată  
(50-60 ani) 

Grup escortat 

Sunt persoane în 
vârstă care 

călătoresc în grup 
pentru a socializa 
şi a profita de 

timpul lor liber. În 
medie, bugetul lor 

este mediu - redus; 
chiar dacă există  

segmente ale 
acestei cereri cu o 
mai mare  putere 

de  cheltuire. 

= 

Sursa: cercetare Horwath HTL  
 
Circuitele turistice au făcut întotdeauna parte din total călătorii şi vacanţe dar în ultimii 
ani, pe măsură ce consumatorii devin tot mai experimentaţi, ei devin tot mai exigenţi 
cu privire la nivelul serviciilor şi experienţelor pe care vor să le trăiască. 
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Necesităţi şi motivaţii pentru a călători  

 
Sursa: MINTEL, Bus & Coach travel, iulie 2009 
 
Rezervarea 
70% din turiştii internaţionali care participă la circuite organizate fac rezervări înainte 
de a începe călătoria. Agenţiile de turism şi portalurile de călătorie de pe internet  sunt 
principalele canale folosite pentru rezervări în avans. Doar un mic procent rezervă 
direct la hotel. 
 

Canale de rezervări în avans, în 2006

Agenţie de 
turism

Internet

Direct la 
compania aeriană 
/ feroviară / de 

transport

Direct la hotel Altele

Sursa: MINTEL, Bus & Coach travel, iulie 2009  
 

Independent 

Grup însoţit 

• Să descopere o destinaţie într-un mod autentic 
• Să înveţe mai mult despre o destinaţie 
• Să îşi satisfacă curiozitatea în legătură cu o cultură diferită, 
peisaje deosebite, privelişti naturale, gastronomie, etc 

• Siguranţă emoţională 
• Comoditate 
• Să trăiască experienţe sociale şi interacţiunea cu tovarăşii de
călătorie 
• Să "multiplice" învăţămintele călătoriei de vreme ce sunt
însoţiţi de obicei de un ghid profesionist 
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Durata şederii 
 
Lungimea medie a unei călătorii internaţionale pentru un circuit turistic variază între 10 
şi 12 nopţi. Aproape 60% din excursii durează mai puţin de 10 nopţi. 
 

Durata şederii în 2006

 12 - 15 nopţi

 1-3 nopţi

 4 - 7 nopţi

 8 - 11 nopţi

 16 - 22 nopţi

 > 23 nopţi

Sursa de informare  
 
Internetul este principala sursă de informare, urmată de agenţiile de turism. Ghidurile 
turistice, recomandările prietenilor & rudelor şi cataloage de la turoperatori sunt de 
asemenea consultate dar mai puţine decât sursele anterior menţionate. 
 
Tipul de cazare 
 
Aproape 2/3 din călătorii internaţionali care realizează circuite folosesc cazarea la 
hotel. În principal hoteluri de 3, 4  şi 5 stele. Opţiuni de cazare mai puţin costisitoare 
sunt de asemenea luate în consideraţie de către turişti: corturi sau locuinţe mobile, 
pensiuni, etc. 

Tip de cazare în 2006

Hotel de clasă 
medie

Cort/rulotă/Casă 
mobilă

Hotel superior
Pensiuni

Hotel economic

Altele
Cazare neplătită

 
 

 
Sezonalitate  
 

Sursa: MINTEL, Bus & Coach travel, iulie 2009 
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Deşi majoritatea destinaţiilor turistice includ o gamă largă de circuite, care pot fi 
practicate pe parcursul întregului an, produsul este caracterizat de o sezonalitate  
mare care arată o preferinţă a consumatorilor pentru perioada de vară.  
Experienţe 
Experimentarea destinaţiei şi vizitarea oraşelor şi muzeelor sunt activităţile favorite ale 
turiştilor aflaţi în circuite. Experimentarea destinaţiei include activităţi precum 
cunoaşterea populaţiei locale, a culturii şi bucătăriei locale, etc. Activităţi de relaxare 
(detaşare, plajă etc.), divertismentul şi obţinerea de noi impresii ocupă locul doi. 
Activităţi efectuate într-un produs tip circuit: 
 
 Experimentarea destinaţiei  
 Vizitarea oraşelor, muzeelor etc. 
 Activităţi de relaxare  
 Divertisment  
 Obţinerea de noi impresii  

 
Jucători cheie 
 
În sectorul de circuite turistice multe tipuri de companii joacă diferite roluri, totuşi 
acestea pot fi organizate în patru grupuri logice:  
 
1. Creatorii de oferte şi sistemul de vânzări  
 
Pachetele cu circuite vândute de turoperatori reprezintă 30% din sectorul de circuite 
turistice din Europa. Există o gamă amplă de turoperatori care organizează şi 
comercializează tururi. 
În principal, ei organizează pachete pt. grupuri însoţite, care includ: transportul de la şi 
către destinaţie, cazare, masă, transferuri şi transport local; precum şi serviciile unui 
ghid. De asemenea, majoritatea turoperatorilor oferă şi călătorii independente care 
pot fi realizate în formula Fly & Drive (intrarea în destinaţie pe cale aeriană şi 
închirierea unui vehicul pentru realizarea circuitului). 
Prezenţa lor în canalul de vânzări este mai mică decât în alte sectoare. De fapt, 
circuitele turistice comercializate ca "pachete" reprezintă doar 30% din sectorul de 
circuite din Europa. Totuşi, acest procentaj creşte atunci când este vorba despre 
destinaţii la distanţe mari.  
O parte din cei mai importanţi turoperatori şi asociaţii de turoperatori, care vând 
pachete de circuite turistice in Europa sunt enumăraţi mai jos: 
 
 Atlas Travel 
 Intrav 
 GlobusJourneys 
 Trafalgar 
 Insight Vacations 
 Brennan Vacations 
 Cosmos Tourama 
 Contiki Holidays 
 Colette Vacations 
 Travcoa 
 Maupintour 
 Abercrombie & Kent 

 
Unii din aceşti tur operatori  vând tururi economice (vezi Cosmos şi Contiki), alţii tururi 
de primă clasă şi de lux (vezi Globus, Trafalgar, Collette) iar alţii tururi de lux (vezi 
Abercrombie & Kent, Intrav şi Travcoa). 
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2. Transport  
 
Liniile aeriene 
 
Companiile aeriene joacă un rol cheie în acest sector deoarece un procent 
considerabil din turiştii care participă în circuite internaţionale folosesc transportul 
aerian pentru a ajunge în ţara de destinaţie. Trebuie de asemenea ţinut cont de faptul 
că unii turişti îşi organizează călătoria independent, vizitând website-urile liniilor 
aeriene pentru a rezerva vacanţe Fly & Drive. 
 
Este relevant de observat că o parte din turiştii care merg în circuite alegând 
modalitatea  Fly & Drive profită de programul pe bază de mile Frequent Flyer pentru 
a-şi organiza călătoria.  Pe de altă parte, transportatorii low cost şi liniile aeriene 
charter capătă o importanţă tot mai mare; atenţie însă, călătoria ieftină nu înseamnă 
neapărat vacanţe ieftine; dimpotrivă, vacanţe costisitoare pot să înceapă şi să se 
termine cu transport ieftin.  
 
Companii Rent-a-car  
 
Alţi jucători importanţi din sectorul circuitelor turistice sunt companiile rent-a-car, care 
sunt strâns legate de sub-sectorul circuitelor turistice independente. În multe cazuri, 
aceste companii rent-a-car fac echipă cu cele mai puternice companii de linii aeriene 
pentru a fi prezente pe paginile de internet ale acestora şi pentru a fi incluse în 
programele lor Frequent Flyer. Printre companiile internaţionale cu cel mai mare 
renume se numără Avis, Hertz, Europcar. 
 
Companii de autocare  
 
Există peste 50 de companii în Europa cu o flotă de până la 20 autocare care 
organizează circuite turistice în întreaga Europă. O parte importantă a acestor 
companii aparţine turoperatorilor, alţii sunt companii de autocare structurate ca tur 
operatori  (operatori de autocare), în timp ce alţii sunt independenţi care lucrează pe 
bază de contract cu tur operatori  şi/sau agenţii de turism. Printre jucătorii din acest 
domeniu se numără: BTS, Galloway travel, etc.  
 
3. Furnizorii de experienţe 
 
Companii locale: coordonează circuite şi tururi  
 
Companiile locale şi agenţiile turistice de incoming joacă un rol important în 
coordonarea circuitelor şi tururilor: în comparaţie cu alte sectoare turistice, este 
nevoie de o cunoaştere profundă a resurselor turistice locale, a atracţiilor şi culturii 
pentru a avea succes în vinderea unui tur. În plus este esenţial ca aceştia să 
îndeplinească aşteptările turiştilor, deoarece turiştii doresc să experimenteze 
destinaţia cunoscând populaţia locală, implicându-se în cultura locală etc. 
 
Sectorul public este de bază în administrarea patrimoniului cultural. 
 
Administraţia publică este extrem de importantă pentru sectorul de circuite turistice 
culturale deoarece este furnizorul resurselor de bază precum muzee, monumente, 
etc., şi este de asemenea cel care îngrijeşte siturile de patrimoniu istoric, arheologic şi 
natural. De asemenea, sectorul public este responsabil de alte aspecte care 
influenţează sectorul de circuite turistice culturale precum reţeaua de drumuri, 
semnalizarea, securitatea şi curăţenia. Managementul acestor resurse este 
fundamental pentru competitivitatea sectorului. 
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4. Sectoare cheie de sprijin  
 
În sectorul de circuite turistice, diferiţi jucători şi servicii de sprijin sunt esenţiale pentru 
a complementa acest produs de bază. Următoarele servicii de sprijin pot fi luate în 
consideraţie ca fiind mai relevante acestui sector: 
 
 Spaţii de odihnă rutiere perfect echipate şi întreţinute  
 Spaţii de servicii (cu staţii de alimentare combustibil, magazine rapide, etc.) 
 Reţele de automate de vânzări şi asistenţă rutieră 24 h  
 Asistenţă medicală rutieră 
 Companii de asigurare care acţionează ca intermediari în multe servicii de sprijin  
 Comunitatea consumatorilor precum asociaţii, cluburi, etc. Cluburile 

automobilistice joacă un rol major în piaţa circuitelor turistice, în special în ţări 
precum Germania (ADAC), Olanda (ANWB) şi Spania (RACC, RACE). 

3.5.1.2. Mediu extern  
 
Tendinţele pieţei  
 
În ultimii ani, unii factori au influenţat sectorul pozitiv: 
 
 Consolidarea Uniunii Europene, o valută unică şi eliminarea frontierelor 

birocratice 
 Îmbunătăţirea constantă a condiţiilor de transport atât ca infrastructură cât şi ca 

servicii (transportatori low-cost, trenuri de mare viteză, etc.) 
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  Sursa: MINTEL, Bus & Coach travel, iulie 2009 

 

Noi obiceiuri de 
călătorie 

Noi motivaţii 

Noi segmente 

Produse noi şi în 
dezvoltare 

• Creşterea cererii pentru mai multe vacanţe cu o gamă largă 
de experienţe autentice, conţinut gata de a fi descoperit bogat 
etc. 
• Turiştii amatori de circuite apreciază din ce în ce mai mult
interacţiunea cu localnicii: aceştia îi ajută pe turişti să
înţeleagă mai bine destinaţia şi istoria ei într-un mod autentic 
• Turiştii sunt din ce în ce mai interesaţi să descopere o ţară în
mod independent, graţie noilor tehnologii (GPS, podcast,
internet etc.) este mai uşor decât înainte 

• Circuitele literare - mulţi operatori oferă circuite speciale 
legate de literatură: un exemplu este "Circuitul Codul lui da 
Vinci". Elizabeth Kostova – Istoricul.  

• Călătorul creativ - călători care doresc să trăiască experienţe 
noi, să interacţioneze cu localnicii şi cu mediile culturale. 
Folosesc cele mai moderne tehnologii şi pun preţ pe
autenticitate. Preferă să călătorească independent. 

• Aplicaţiile GPS - există unele ţări ce oferă posibilitatea de a 
descărca aplicaţii ce funcţionează pe bază de GPS. De obicei 
locurile sunt grupate pe categorii şi zone geografice iar turiştii 
îşi pot crea propria listă de locuri favoriţe 
• Podcast-uri - ghiduri audio pentru a descoperi un teritoriu. 
Unele destinaţii oferă posibilitatea de a descărca conţinuturi
podcast de pe site-urile turistice 
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Tendinţele pieţei 
 
Pentru a dezvolta o ofertă competitivă de circuite turistice, este importantă înţelegerea 
factorilor relevanţi care afectează satisfacţia clientului. Factorii cheie de succes sunt 
inerenţi în toate fazele călătoriei, de la pregătirea acesteia la experienţele de la 
destinaţie. Prin urmare, destinaţiile trebuie să încerce să aibă o influenţă şi asupra 
elementelor care nu sunt sub controlul lor direct. 
Din perspectiva consumatorilor, componentele care dau valoare vacanţei lor petrecute 
într-un circuit turistic pot fi grupate în 4 faze, fiecare cu o relevanţă diferită în percepţia 
valorii. În schema de mai jos, procentajele indică relevanţa specifică a fiecărei faze 
pentru turiştii consumatori de circuite. 
 

Factori cheie de succes pentru circuitele turistice  

 

Pregătire 

Sosire

La faţa locului 

Experienţe 

• Poziţionare puternică şi diferenţiată a destinaţiei 
• Website cu cele mai moderne tehnologii (ex. aplicaţii
GPS şi conţinut podcast ) 

• Accesibilitate facilă la diferitele zone vizitate 
• Număr mare de zboruri directe din pieţele sursă 
principale 

• Personal cu cunoştinţe detaliate despre zonă 
• Informaţii clare, concise şi organizate despre
distanţe, hoteluri, locuri, experienţe, etc 
• Gamă largă de servicii complementare (gastronomie,
activităţi recreative, etc.) 
• Asistenţă tehnică pe durata călătoriei 

• Experienţe inovatoare, variate şi autentice pentru a
absorbi cultura regiunii 
• Întreţinerea atracţiilor turistice 
• Curăţenia oraşelor şi a atracţiilor turistice 
• Suport prin Call centre în cazul problemelor ivite în 
timpul excursiei 
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3.5.1.3. Poziţia competitivă 
 
 
Sectorul de circuite turistice a crescut considerabil în ultimii ani, consecinţă a unor 
factori diferiţi, ca noi tendinţe în petrecerea vacanţelor, infrastructuri de transport 
îmbunătăţite şi crearea Uniunii Europene, cu diminuarea restricţiilor frontaliere şi 
mobilitatea crescută pe care le determină. 
Toate aceste variabile au contribuit la clasarea Europei ca destinaţie principală pentru 
turismul de circuit la nivel global, în special către ţări ca Spania, Franţa şi Italia. 
 
Marea Britanie   
 
 Frumuseţea spaţiilor deschise şi a Parcurilor Naţionale 
 Oraşe istorice şi târguri pline de viaţă 
 Grădini şi patrimoniu construit /atracţii 
 Adevărata Britanie – locuri aflate în afara drumului bătătorit 
 Specialităţi regionale de mâncăruri şi băuturi – producători şi furnizori 
 Reţele dense de transport cu autocarul şi feroviare 
 O largă ofertă culturală 
 Reţea de transport de bună calitate 

 
Franţa 
 
 Patrimoniu şi cultură 
 O largă ofertă gastronomică 
 Splendide castele istorice 
 Evenimente istorice şi culturale 
 Sate pitoreşti 
 Un litoral splendid 
 Apropierea de pieţele-sursă 
 Reţea de transport de bună calitate 

 
Germania 
 
 Peste 150 de tururi tematice variate 
 Itinerarii bine structurate 
 O largă ofertă de produse cum sunt gastronomia, peisagistica, cultura, istoria 
 Reţea de transport de bună calitate  

 
Italia 
 
 Ofertă extinsă de artă şi cultură 
 Peisaje somptuoase 
 Monumente arheologice unice 
 Istorie 
 Bucătărie de bună calitate 
 Apropierea de ţările-sursă 

 
Spania 
 
 Un patrimoniu istoric şi artistic bogat 
 Peisaje splendide 
 O largă ofertă de gastronomie şi de vinuri 
 Reţea de transport de bună calitate  
 Semnalizare de foarte bună calitate 
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Exemple ale celor mai populare circuite 

 

Franţa 

 Castelele de pe Valea Loarei  
 Amatorii de bucătărie 

franţuzească  
 Drumurile vinurilor de 

Bordeaux  
 Drumuri ale şampaniei 
 Etc. 

 

Turcia 

 Centrul & vestul Turciei 
 Circuitul Kapadokia  
 Marea Neagră & estul Turciei  
 Tururi pe iahturi Gullet  
 Etc. 

 

Spania 

 Turul Don Quijote  
 Camino de Santiago 
 Oraşele Patrimoniului Cultural 

Mondial  
 Spania verde 
 Vechea Andalucia 
 Circuite romanice în Catalonia 
 Etc. 

 

 

Egipt 

 Cairo & Marea Roşie  
 Descoperirea Nilului  
 Egiptul Superior  
 Circuitul Alexandriei  
 Circuite Sharm El Sheikh  
 Circuite Luxor  
 Etc. 

 

 

Italia 

 Circuitul Toscanei  
 Circuitul oraşelor de 

patrimoniu  
 Castelele din Trentino 
 Circuite de istorie şi preistorie  
 Circuitul Castelelor Romei  
 Etc. 

 

 

Marea 
Britanie 

 Circuitul Ţării Galilor  
 Circuitul Scoţiei  
 Circuitul Codul lui Da Vinci  
 Circuitul Irlandei de Nord  
 Insulele Canalului 
 Etc. 
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Germania  

 Circuitul Alpilor Germani  
 Drumul Castelelor  
 Drumul German al Vinului  
 Drumul Brânzei Schleswig-

Holstein  
 Drumul German al Basmelor  
 Drumul Laptelui din Saxonia 

Inferioară  
 Drumul Patrimoniului Industrial  
 Etc. 

 
 
Specialităţi româneşti  
 

 

Turiştii de circuit caută tot mai mult să 
experimenteze destinaţia şi să se implice în viaţa 
locală reală. În acest sens, caracterul prietenos al 
românilor este un important activ care ar putea 
ajuta la dezvoltarea sectorului. 

 

 

 

Datorită dimensiunilor sale geografice mari, 
România este foarte potrivită pentru circuite şi 
explorări în întreaga ţară  

 

 

 

Sistemul de munţi, văi şi peisaje este de asemenea 
recunoscut şi foarte apreciat de călători, deoarece 
peisajul românesc îşi păstrează autenticitatea şi 
cadrul natural nealterat. 

 

 

Româna are numeroase Parcuri Naturale şi 
Naţionale cu peisaje nealterate în care turiştii pot 
poposi pentru o zi sau două în călătoria lor pentru a 
se bucura de calmul şi frumuseţea Naturii 

 

 

România este plină de oraşe şi sate pitoreşti care 
dau posibilitate descoperirii culturii tradiţionale a 
grădinii carpatine. 
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Oportunităţi şi ameninţări  
 
Oportunităţile pe care destinaţiile din România le pot exploata pentru a fi mai 
competitive în sectorul circuitelor turistice provin din 4 
surse:

 

Necesităţi 
nesatisfăcute 

Necesităţi 
emergente 

Segmente noi 

Greşelile 
concurenţilor 

• Turiştii acordă o valoare specială experimentării destinaţiei şi
interacţiunii cu localnicii în timp ce se află în vacanţă.
Oportunitatea este de a dezvolta circuite noi şi imaginative
pentru a îndeplini aşteptările clienţilor implicând localnici spre
surprinderea turiştilor 
• În plus, România primeşte marea majoritate a vizitatorilor
prin intermediul companiilor aeriene, aceştia fiind călătorii 
independenţi ce explorează destinaţii noi 

• Există o necesitate emergentă de a descoperi o ţară în mod
independent şi utilizând cele mai moderne tehnologii pentru a
facilita acest demers. Oportunitatea constă în oferirea de 
soluţii inovatoare de planificare a călătoriilor prin intermediul 
aplicaţiilor GPS sau al ghidurilor audio. Aceste tehnologii ar
trebui să fie de asemenea disponibile pe site-urile web 
turistice şi ar trebui să fie practice şi accesibile utilizatorilor 

• După cum am arătat mai sus, un nou segment apare în 
sectorul turistic - călătorul creativ. Destinaţiile ar trebui să-şi 
reorienteze marketingul pentru a-l atrage 

• Greşeala principală a concurenţilor este lipsa colaborării cu
comunităţile locale. În multe cazuri, localnicii percep turismul 
ca pe o ameninţare, având o atitudine neprietenoasă faţă de
turişti 
• Dezvoltarea ofertei turistice luând în considerare aceşti
factori reprezintă o oportunitate de a diferenţia destinaţia şi de
a dezvolta un concept competitiv pe termen lung 
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Destinaţiile trebuie să cunoască posibilele ameninţări care pot limita competitivitatea 
şi dezvoltarea  
 

 
 

Noi concurenţi 

Rivalitate între 
concurenţi 

• Multe destinaţii noi intră în acest pe această piaţă. În special, 
clusterele din Africa de Nord - Maroc, Tunisia şi destinaţiile 
îndepărtate - Canada, Argentina; necunoscute astăzi clienţilor 
potenţiali amatori de circuite, dar de aşteptat a deveni
concurenţi puternici în viitorul apropiat 

•Există dificultăţi în a dobândi o cotă de piaţă mai mare pe o
piaţă în creştere, dar şi în contextul unei concurenţe în
creştere, de vreme ce fiecare ţară deţine un patrimoniu 
cultural sau istoric şi o diversitate de atracţii turistice. 
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Puncte tari şi puncte slabe pentru România: analiza problemelor sectorului 
 
Pentru a identifica cele mai relevante puncte tari şi puncte slabe ale sectorului 
românesc de circuite turistice, este necesară cunoaşterea modului în care România 
îndeplineşte cerinţele pieţei. 
 

Afirmaţii 
Evaluarea 
României 

(1-5) 
Comentarii 

Poziţionare puternică şi 
diferenţiată a destinaţiei  1 Absenţa unei poziţionări clare 

ca destinaţie turistică  

Disponibilitatea de informaţii şi 
rezervări online  
 

1 

Există puţine informaţii on-line 
iar prezenţa pe portalurile 
internet de călătorie este 
redusă 

Website cu instrumente de 
planificare “Do It Yourself” de 
ultimă generaţie 
 

1 

Necesitatea dezvoltării de  
instrumente speciale on-line de 
planificare pentru a facilita 
circuite independente realizate 
după specificaţii în România 

Accesibilitatea aeriană sau rutieră 
pentru a destinaţiei  3 Există necesitatea îmbunătăţirii  

accesibilităţii aeriene şi terestre 

Infrastructură de transport şi reţea 
rutieră bună 3 

Pentru a face circuite în ţară, 
trebuie să se îmbunătăţească 
drumurile secundare iar 
autostrăzile să preia traficul 
greu de afaceri 

Calitatea şi diversitatea 
posibilităţilor de cazare  2 

Necesitatea de a creşte 
numărul cazărilor la  
hotel şi de a atinge standardele 
de calitate solicitate 

Gamă largă de servicii 
complementare (gastronomie,  
activităţi de petrecere a timpului 
liber, etc.) 

2 
România nu profită suficient de 
resursele sale turistice pentru   
a-şi îmbunătăţi oferta turistică 

Ofertă vastă de rute şi circuite cu 
conţinut general şi tematic  2 

Structurare slabă a produsului, 
cu doar câteva circuite 
promovate cu conţinut general 
şi tematic  

Experienţe inovatoare, variate şi 
autentice  1 

România trebuie să profite de 
pe urma resurselor proprii 
pentru a crea experienţe bazate 
pe caracteristicile şi tradiţiile 
sale unice  

Împrejurimi frumoase, liniştite şi 
sigure  5 

Peisaje variate şi nealterate, cu 
multe oraşe pitoreşti şi 
autentice. 

Explicaţie: 1: nivel redus de realizare, 5: nivel înalt de realizare  
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Puncte tari şi puncte slabe 
 
Avantajele competitive ale sectorului de circuite turistice constituie principalele sale 
puncte tari; în timp ce, prin evaluarea factorilor cheie specifici de succes, se pot 
identifica punctele slabe şi lacunele în competitivitate. 
 
 

Punctele tari ale României 
• Patrimoniu cultural, natural şi istoric bogat 
• Mare cantitate de atracţii neconştientizate şi locaţii de descoperit  
• Stil pitoresc şi autentic al satelor 
• Mare varietate a peisajelor  
• Climatul ideal pentru circuite turistice  aproape tot timpul anului  
• Dimensiunea ţării perfectă pentru circuite turistice  
 
Punctele slabe ale României 
• Puţine zboruri directe din pieţele emergente  
• Prezenţă încă redusă a liniilor Low-Cost  
• Infrastructură  deficitară a drumurilor secundare şi absenţa autostrăzilor care să 
preia traficul greu  
• Absenţa unei poziţionări clare 
• Structură de cazare puţin competitivă  
• Absenţa materialelor promoţionale specializate  
• Necesitatea de a îmbunătăţi infrastructura de turism pentru multe destinaţii pentru a 
fi mai competitivi (semnalizare, acces la situri, etc.) 

3.5.2. Obiective de dezvoltare şi linii directoare  

3.5.2.1. Obiective de marketing 
 
Europa este destinaţia turistică majoră de circuite turistice la nivel global iar 
majoritatea statelor sale au valorificat avantajele reţelei de transport de bună calitate 
şi condiţiilor de accesibilitate în direcţia dezvoltării sectorului de circuite turistice. 
 
Faptul că variate itinerarii au fost structurate în întreaga Europă pentru a facilita 
descoperirea multiplelor atracţii şi destinaţii a generat o creştere a competiţiei. În plus, 
cererea este în prezent mult mai „volatilă”, ca urmare a creşterii mobilităţii cauzate de 
progresul în transporturi şi tehnologie, cât şi de reducerea restricţiilor frontaliere în 
interiorul Uniunii Europene. 
 
În acest context, România ca destinaţie de circuite se confruntă cu provocarea majoră 
a implementării unui plan de marketing capabil să abordeze problemele majore care 
afectează acest sector: 
 

1. implantarea României în mintea consumatorului ca destinaţie de circuite 
2. creşterea sumelor cheltuite în medie de turişti 

 
Ţara posedă resursele de bază pentru a concura cu succes în acest sector, dar este 
necesară organizarea acestora, pentru a reduce baierele prezente, a exploata şi crea 
experienţe incitante în jurul elementelor distinctive (patrimoniu natural şi istoric etc.) 
 
Din acest motiv, scopul final de marketing pentru sectorul circuite turistice ale 
României va trebui să fie: 
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Structura setului de scopuri şi obiective ale sectorului românesc de circuite turistice 
este următoarea: 

Destinaţie europeană favorită a călătorilor independenţi iubitori de 
circuite

Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea 
sistemului de 
experienţe 

turistice pentru 
călătorul 

independent

Creşterea 
prezenţei pe 
internet şi în 
portofoliile 

intermediarilor

Creşterea 
notorietatii pe 

baza conservarii 
autenticităţii

1. Extinderea 
produsului şi a 
ofertei de 
experienţe

2. Îmbunătăţirea 
informării online

3. Creşterea 
calităţii şi 
specializării 
serviciilor turistice

1. Crearea unui 
program de suport 
al vânzărilor 
pentru comerţul 
specializat

2. Dezvoltarea 
unui program de 
stimulente pentru 
comerţ

3. Imbunatatirea 
canalului de 
rezervări directe

1. Desfăşurarea 
unei strategii de 
comunicare online 
bazată pe 
autenticitate

2. Dezvoltarea 
unei strategii PR 

3. Dezvoltarea 
unei strategii 
media specializate

  

3.5.2.2. Nevoi, segmente şi portofoliu ţintă 
  
Luând în considerare scopul final de marketing al sectorului de circuite turistice, 
România este mai degrabă adecvată pentru atragerea de părinţi ai căror copii nu mai 
locuiesc cu ei şi a tineretului.   
 
În termeni de profil socio-demografic, segmentul cel mai substanţial este compus din 
aceste persoane fără obligaţii, interesate din ce în ce mai mult în descoperirea unei 
destinaţii, pentru a afla cât mai multe despre aceasta într-un mod autentic. 
Persoanele vârstnice sunt mai mult orientate către circuite turistice cu însoţitor, cu un 
buget mediu spre economic. Pe de altă parte, avem segmentele tinere (generaţia X). 
Deşi capacitatea de a cheltui este uşor mai scăzută, acestea au crescut vertiginos în 
ultimii ani ca grup de populaţie mobilă şi sunt mai puţin vizaţi de alte destinaţii. 
 
În ciuda demografiei, grupul ţintă pentru România ar trebui să conţină acei 
consumatori care sunt doritori să descopere şi să trăiască destinaţia, să afle mai 
multe despre aceasta într-o manieră autentică, să se simtă nu turist ci explorator. 
Acest profil este reflectat de aşa-numitul „călător creativ” 
 
Datorită profesiei şi atenţiei acordate propriei persoane, aceştia sunt integraţi social, 
cu conştiinţă internaţională şi obişnuiţi cu ultimele tehnologii; sunt în pas cu moda şi le 

Destinaţie europeană favorită a călătorilor independenţi iubitori de 
circuite 



 

374 

place să fie informaţi de ultimele tendinţe; adesea stabilesc tendinţele propriului grup 
de referinţă. 
 
Motivaţia lor pentru a călători este să exploreze ţări, să înţeleagă culturi, să aprecieze 
tradiţiile locale şi să experimenteze gastronomia locală. Această motivaţie este atât de 
puternică încât călătoria devine o parte a planificării lor anuale. Au bunăstare 
materială şi sunt dispuşi să dedice timp şi bani călătoriilor; în acest sens, sunt clienţi 
pretenţioşi şi hotărâţi să trăiască experienţe noi şi incitante. 
 
Sunt călători cu experienţă, care consultă surse variate (internet, prieteni, ghiduri de 
călătorie, magazine, presa internaţională etc.) şi explorează fiecare opţiune pentru 
următoarea lor călătorie. Au trecut deja prin destinaţiile „clişeu”, prea cunoscute, şi 
doresc să descopere mai mult, destinaţii ne-saturate, adesea doar pentru a fi 
„descoperitorii” din grupul lor de prieteni.  
 
Ce caută?  O ţară uimitoare pe care să o descopere  

 Să afle mai multe despre destinaţie de la sursă 
 Siguranţă 

Când călătoresc?  Tot anul, de preferinţă în perioada de vară 
Ce vor să viziteze?  Regiuni cu o componentă masivă de “edutainment” 

(educaţie prin divertisment) 
Cum fac 
rezervările? 

 În principal prin agenţii de turism şi Internet  
 Rezervare cu mai mult de 1 lună în avans  

Care sunt sursele 
lor de informare? 

 Internet 
 Agenţie de turism  
 Ghiduri turistice  
 Prieteni şi rude  

 
Portofoliul produsului: 
 
 

Independent 
Touring

Escorted 
Group 

Touring

- Competitiveness +

- 
A

tt
ra

ct
iv

e
n

e
ss

 
+

 
Piaţa produselor de circuite independente se situează în zona roşie (atractivitate şi 
competitivitate); prin urmare în România trebuie să i se acorde o mare prioritate de 
dezvoltare. Dimpotrivă, circuitele în grup însoţit se află în zona verde (competitivitate 
şi atractivitate medie) iar România trebuie să investească selectiv şi cu atenţie pentru 
a îmbunătăţi competitivitatea în modelul actual de afaceri.  
De fapt: 
 Tendinţa pieţei şi previziunile industriei turistice indică o creştere a circuitelor 

independente şi o reducere progresivă a modalităţii bazate pe grupuri însoţite. 
 Noi tehnologii apar, precum aplicaţii GPS şi Podcast (ghiduri audio), care 

facilitează circuitele independente, reducerea disconforturilor din trecut asociate 

Circuite 
independen- 

te 

Circuite în 
grup însoţit 

- Competitivitate +

- 
A
tr

ac
ti
vi

ta
te

 +
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cu respectiva piaţă a produsului (factor de învăţare, dificultăţi în a ajunge la 
destinaţie, etc.) 

 
Extinderea ofertei de produse & experienţe – Trebuie identificate cel puţin 10 rute  
generoase structurate în teritoriu care să acopere şi să ofere suficiente trăsături 
distincte, şi care să conţină o propunere şi descriere clară a experienţelor, şi informaţii 
despre cazare şi alte servicii de care călătorul poate avea nevoie. 

3.5.2.3. Strategia de distribuţie şi poziţionarea pentru distribuţie  
 
Obiectivul strategiilor pentru comercializare este creşterea prezenţei pe internet şi în 
portofoliile intermediarilor. 
 

1. Crearea unui program de sprijin pentru vânzări pentru intermediarii specializaţi 
- materiale specifice on line şi tipărite trebuie furnizate intermediarilor pentru 
informare lor şi a clienţilor lor. Acestea trebuie să includă materiale de 
promovare (hărţi, imagini, broşuri, etc.) precum şi formare specifică cu privire 
la ofertele României de circuite în întreaga ţară 

2. Dezvoltarea unui program de încurajare comercială – Recomandările de la 
agenţii de turism sunt foarte influente în alegerea destinaţiei de către călători, 
precum şi în entuziasmul agenţilor atunci când furnizează informaţii despre o 
destinaţie; în consecinţă, o strategie specială trebuie direcţionată pentru a 
încuraja recomandările de către retaileri şi intermediari. Un program de 
încurajare trebuie dezvoltat,  furnizând beneficii companiilor de distribuţie 
care s-ar specializa în destinaţia România. 

3. Consolidarea canalului de rezervări directe – Sectorul românesc de circuite 
turistice trebuie să faciliteze rezervările directe efectuate de clienţi, în special 
prin internet. În acest cadru, trebuie dezvoltat un sistem uniform de rezervare 
(B2C). De asemenea, această platformă trebuie să incorporeze ultimele 
aplicaţii tehnologice pentru a facilita planificarea călătoriei de către potenţialii 
turişti independenţi. 

 
Pentru a dedica în mod specific canale de distribuţie pentru acest produs, mixul optim 
de canale ar trebuie să fie următorul: 
  

Online  
1.0 2.0 

Offline 

Reclamă 30% 50% 20% 
Publicitate / PR 10% 10% 80% 
Publicaţii 30% 30% 40% 
 
Poziţionarea produsului pentru piaţă şi distribuţie  
 
 
 

Factorii cheie de diferenţiere a produsului  
 

Atribute 
intangibile 

 Paleta bogată de 
alegere  

 Tradiţii (viaţa cum 
era odată) 

 Ospitalitatea şi 
căldura localnicilor.  

 Experienţă de 
învăţare  

 Mister 

Beneficii 
emoţionale 

 Siguranţă  
 Cultura  
 Diferit şi inovativ 
 Original 
 Autentic 
 Îndrăzneţ 
 Aventuros 
 Activ 
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Atribute 
materiale 

 Situri UNESCO 
 18 parcuri naturale 

şi naţionale pe 
întreg teritoriul. 

 Cea mai mare 
rezervaţie a 
biosferei din 
Europa: Delta 
Dunării 

 Zone rurale extinse 
 Folclor & tradiţii 

stravechi 
 Oraşe medievale 

bine conservate  

Beneficii raţionale

 Istorie vie  
 Educaţie prin 

experimentare 
 Mersul acolo unde 

alţii nu au ajuns încă 
(părăsitul traseelor 
consacrate) 

 Intrarea în contact cu 
localnicii  

 Apartenenţă şi 
socializare  

 Satisfacţie & agitaţie 
 Evadare & relaxare  

 
Dintre atributele pozitive pe care acest produse le conferă, este important să se 
poziţioneze în mod unic în minţile clienţilor/ consumatorilor precum şi în percepţia 
intermediarilor.  
 
Poziţionarea produsului circuite turistice pentru clienţi finali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poziţionarea sectorului de circuite turistice pentru intermediari: 
 

 
 
 

3.5.2.4. Obiective de vânzări 
Datorită bazei statistice foarte limitate pentru acest produs estimările noastre au fost 
realizate conform tendinţelor generale ale pieţei de circuite turistice din Europa 
precum şi pe baza propriilor noastre calcule (prezentate în cadrul strategic al 
documentului). 
 
 Perioada 2011 - 2015 
Creşterea sosirilor  Creştere anuală medie de 22% 
Creşterea înnoptărilor  Creştere anuală medie de 20% 
Caracterul sezonier  Creşterea duratei de utilizare cu 2-3% anual 
Cheltuielile medii 
dorite  

55€ pe zi / 800 - 900 € pe călătorie 

Cota de piaţă  De atins în 2015 22% din traficul total al turismului 
românesc  

 

România este pentru cei care îşi doresc să călătorească pe itinerarii 
bogate şi diverse ce oferă experienţe satisfăcătoare bazate pe o 
reţea de spaţii naturale excepţional conservate şi câteva situri 

culturale UNESCO printre cele mai remarcabile din Europa 

Circuitele în România înseamnă explorare prin deplasare în cadre 
naturale minunate, prin vizitarea locurilor istorice, a oraşelor şi 

satelor pitoreşti, luând contact cu stilul de viaţă autentic al 
populaţiei 
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3.5.3. Planul operaţional de marketing pentru circuite turistice  
Îndeplinirea, conform bunelor practici în condiţii de eficienţă, a unui număr de tactici, 
va contribui la atingerea obiectivelor definite mai sus pentru dezvoltarea de circuite 
turistice în România în următorii ani. 
 
Privitor la recomandările pentru circuite, tabelul de mai jos prezintă denumirile 
acţiunilor şi impactul lor preconizat asupra vânzărilor. 
 

Impact preconizat al vânzărilor de Sejururi pentru fiecare acţiune / tactică 
 

 Tactici Touring 

Prod Etichetare  
Prod Top 20 atracţii  
Prod Îngerii păzitori  
Prod Programul “Ne pasă”   
Prod Top 10 circuite turistice  
Prod Semnalizare  
Prod Excelenţa serviciilor  
Prod România vă urează bine aţi venit!  
Prod Premii în turismul românesc n.a. 
Vânz Portal web de ultimă generaţie  
Vânz Sistem de rezervare online naţional  
Vânz “Cumpără” Romania  
Vânz “Vinde” Romania  
Vânz Stimularea vânzărilor  
Vânz Târguri specializate n.a. 
Vânz Corespondenţă ţintită  
Com Marketing online   
Com Relaţii publice  
Com Campanii TV (generaliste) n.a. 
Com Publicitate tipărită  
Com Producţie materiale colaterale  
Mkt. Inf Bază de date clienţi  
   

 
de la 

 
f. mare 

 
la 

 
f. mica 
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3.5.3.1. Tactici referitoare la produs 
 

Etichetare 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

 

Vor fi create etichete pentru a certifica faptul că un anumit produs este conform cu calităţile şi 
însuşirile predefinite. Etichetele vor fi utilizate pentru a sublinia varietatea şi calitatea 
produselor turistice româneşti  
Selectarea criteriilor de etichetare va reprezenta punctul de pornire, acestea putând fi atât de 
natură calitativă cât şi cantitativă. Comisia se va asigura că destinaţia/atracţia respectă într-
adevăr toate criteriile. Etichetele vor fi folosite sub formă de indicatoare la destinaţie dar, mai 
presus de toate, în canalele de marketing din România, astfel că, de exemplu, vizitatorii site-
urilor româneşti să poată găsi într-o privire de ansamblu toate „satele autentice din România”, 
etc.  
Câteva exemple pentru etichete sunt: 
• Sate: Sate pitoreşti, sate istorice, etc. 
• Cele mai frumoase oraşe din România: promovarea acelor oraşe care acordă o atenţie 

specială elementelor de decor urban (flori, iluminat, semnalizare, etc). 
• Vederi panoramice de neuitat 
• Cele mai bune castele din România 
• Etc. 

Note specifice produs 
Etichetarea prezintă un interes special pentru vizitatori aflaţi în circuite, dat fiind faptul că ei se 
vor  deplasa în ţară, într-un timp disponibil limitat, şi dornici de a descoperi cele mai 
interesante atracţii. Aceste obiective vor fi - foarte probabil - cele care merită etichetele, iar 
aceste etichete vor juca, prin urmare, un rol important în decizia vizitatorilor: ce să vizitez? 

 
 

Top 20 atracţii 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

Un comitet format din membri ai ministerului şi reprezentanţi ai sectoarelor private naţionale şi 
internaţionale va analiza în profunzime potenţialul de atracţie atât al amplasamentelor naturale 
cât şi al celor culturale. Poziţionarea de brand a României ar trebui luată întotdeauna în 
considerare în timpul procesului de selectare în scopul de a garanta potrivirea 
amplasamentelor la nevoile grupului-ţintă şi marketingului ţării.  
Atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui atunci să aibă cea mai mare prioritate în dezvoltarea 
amplasamentelor pentru a asigura experienţe turistice remarcabile. Pentru a investi în 
structura, infrastructurile şi serviciile amplasamentelor din TOP 20 ar trebui ţintite Fondurile 
Europene. 
De asemenea, atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui să fie intens promovate pe toate canalele. 
Note specifice produs 
Acest lucru este esenţial pentru cei interesaţi de circuite. Atracţiile trebuie să fie clar 
identificate, clasificate (culturale, istorice, tradiţii, natură, etc) şi ordonate (de văzut neapărat, 
poate fi vizitat, etc), dar şi informarea cu privire la toate acestea ar trebui să fie disponibilă prin 
toate mijloacele posibile, Internetul fiind mai ieftin şi mai uşor, dar să nu uităm pliantele sau 
broşurile tipărite 
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Semnalizare 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

 

Definirea, conceperea, proiectarea şi organizarea unui sistem coerent şi omogen de afişare a 
indicatoarelor de informare turistică pentru diferitele nevoi de afişare de indicatoare ale marilor 
oraşe şi municipalităţi, resurse naturale şi culturale, atracţii şi servicii turistice (cazare, Alimente şi 
Băuturi, zone comerciale, etc.) 
Ar trebui înfiinţate trei categorii de indicatoare: 

• Promovare: atrage turiştii către o anumită resursă sau atracţie 
• Informare: oferă informaţii cu privire la loc (resursă sau atracţie) 
• Localizare: arată drumul spre şi sosirea în anumite locuri 

Designul indicatoarelor ar trebui să fie cât mai omogen posibil şi în cel puţin două limbi: română 
şi engleză, indicatoarele de informare posibil şi în germană, franceză şi/sau italiană 
 
Note specifice produs 
Semnalizarea devine crucială atunci când se vizitează locuri necunoscute, chiar daca tehnologia 
GPS a contribuit foarte mult la reducerea incertitudinilor atunci când se conduce în locuri 
necunoscute. Atracţiile turistice trebuie să fie semnalizate pe drumuri pentru o navigare mai 
uşoară prin ţară. 

 

Top 10 circuite turistice 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

România oferă multiple posibilităţi pentru crearea de circuite, datorită atracţiilor sale turistice, 
resurselor sale naturale şi dispoziţiei sale geografice. 
Ideea de bază este promovarea unor itinerarii şi excursii ca etalon, care pot fi folosite atât de 
turiştii independenţi, cât şi de industria turismului, în căutarea unor idei cu locuri de vizitat şi 
lucruri de făcut acolo. Aceste itinerarii şi excursii etalon contribuie la organizarea teritoriului şi 
la experienţa turistică. Sistemul itinerariilor şi excursiilor trebuie revizuit şi actualizat anual, în 
funcţie de succesul avut.  
Exemple: “Ruta castelelor din Transilvania”, “Ruta bisericilor din lemn”, “Împrejurimile 
Bucureştiului”, “Cele mai spectaculoase excursii din România”, etc. 
Exemple de itinerarii: 

• Liniare  
• Ciclice  
• În formă de stea 
• Itinerarii multiple 

Itinerariul zilnic poate varia de la 50 la 150 km, itinerariile pot varia de la 1 la 14 zile  
Note specifice produs 
Evident, această tactică se adresează în principal vizitatorilor de circuit, pentru ca ei să ştie 
care ar trebui să fie cele mai interesante itinerarii. Din nou, aceste itinerarii ar trebui să fie 
identificate, clasificate (cultura, natura, oraşe istorice, etc), ordonate (de la cinci stele la o stea, 
în funcţie de relevanţa acestor atracţii), şi disponibile pentru vizitatori în cât mai multe feluri 
posibil, online şi offline 
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Îngerii păzitori 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

Îngerii păzitori vor deveni “vocea” României atât la telefon cât şi on-line şi, eventual, în 
persoană. Formatul Îngerilor păzitori răspunde necesităţii de a reasigura vizitatorii cu privire la 
destinaţie odată ce se află în România. 
Îngerii vor ajuta în domeniile de organizare de excursii, rezervări, urgenţe, informaţii generale, 
ghidarea turiştilor dar, cel mai important, aceasta va fi percepută ca o plasă de siguranţă 
pentru musafirii din România.  
Într-o primă fază, Îngerii vor fi accesibili doar prin intermediul unui număr gratuit de telefon / 
adresă de e-mail dar, mai târziu, România ar putea avea personal în uniformă în destinaţii 
turistice cheie. 
Informaţiile de contact vor fi oferite vizitatorilor prin intermediul SMS iar centrul de apeluri 
telefonice va fi administrat în mod ideal de către studenţi ai şcolilor de turism care au nevoie 
de ore de practică pentru a îşi obţine diploma. 
 
Note specifice produs 
Pentru turiştii de circuit acest serviciu va aduce o anumită securitate şi linişte că sunt, cumva, 
în grija ţării gazdă. Acest lucru este relevant pentru a transmite ideea unei destinaţii sigure în 
care că pot sa se afunde  pentru câteva zile, fără griji privind logistica (de multe ori un obstacol 
important pentru acest tip de excursie) 

 

Excelenţa serviciilor 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

 

Program de formare orientat pe îmbunătăţirea abilităţilor tehnice esenţiale ale angajaţilor din 
sectorul turistic . Diferite abilităţi pot fi construite:  
■ Lingvistice 
■ Preocuparea pentru client  
■ Excelenţa serviciului  
■ Cursuri de formare specifice pentru chelneri, recepţionişti, ghizi etc. 
■ Utilizarea de noi tehnologii  
■ Cultură şi tradiţii româneşti  
■ Etc. 
Conţinutul este divizat în module scurte de 8 ore, organizate la fiecare 6 luni, ideal în extra-
sezon pentru a reduce impactul asupra calităţii furnizate clienţilor. Ar fi de asemenea de 
recomandat să existe câteva module organizate simultan în diferite regiuni ale ţării, toate 
având la dispoziţie infrastructuri de predare corespunzătoare. 
Fiecare curs va fi axat pe un domeniu specific şi va fi invitat un specialist recunoscut pentru a 
susţine un curs master pe tema respectivă.  
Note specifice produs 
Aşa cum se întâmplă şi pentru alte tipuri de excursii, turiştii aflaţi în circuite sunt întotdeauna 
deschişi pentru servicii mai bune. Din acest punct de vedere, vor arăta un nivel de satisfacţie 
mai mare după încheierea circuitului, dacă li s-a vorbit în limba lor, dacă li s-a zâmbit, sau pur 
şi simplu dacă au fost serviţi corect la restaurant 
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3.5.3.2. Tactici de vânzări şi distribuţie 
 

Portal web de ultimă generaţie 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

Acesta este unui din cele mai importante instrumente de marketing pe care MRDT îl va avea 
în viitorul apropiat pentru transmiterea mesajului(elor) său(sale) către pieţe; pentru a reda 
imaginea corectă, etc.: se presupune a fi fereastra către România pentru clienţii din toată 
lumea. 
Astfel, portalul trebuie să ofere nu numai informaţii complete, actualizate şi detaliate cu privire 
la atracţiile şi experienţele care vor fi trăite în România, spaţiile de cazare, punctele culturale 
sau mijloacele de transport în comun din toate regiunile, ci ar trebui să ofere, de asemenea, 
conţinut şi instrumente pentru a rezerva cele mai multe din aceste servicii, folosind soluţii  
tehnologice de ultimă generaţie care există deja pe piaţă. Principiul de bază trebuie să fie 
transformarea procesului de rezervare într-un proces cât mai uşor şi cât mai sigur posibil 
pentru clienţi. 
Atunci când un client intră în portal sau este redirecţionat către una din paginile sale web, ceea 
ce se oferă acolo trebuie să îndeplinească câteva principii de bază pentru a îl reţine şi a îi oferi 
suficiente informaţii pentru a uşura procesul de luare a deciziilor. 
Note specifice produs 
Turiştii de circuit au nevoie de cantităţi mari de informaţii cu privire la diversele destinaţii pe 
care le vor vizita. Portalul web va juca un rol-cheie pentru ei ca o sursă de informaţii pe care se 
pot baza şi complete cu privire la opţiunile disponibile pentru deplasarea în circuit. 
 

 

Gestionarea unui sistem de rezervări 
on-line naţional 

Impact 
preconizat 
în vânzări 

 

Această acţiune vine ca un al doilea pas în construirea unui portal turistic de ultimă generaţie 
descris în tactica precedentă. Întreaga acţiune de vânzări on-line ar trebui să vizeze punerea 
la dispoziţie pentru clienţi (turişti + intermediari) a întregii oferte turistice româneşti, „care poate 
fi rezervată” uşor şi sigur de oriunde din lume. 
Cea mai mare provocare în acest stadiu nu o reprezintă dezvoltarea utilităţilor tehnologice care 
permit afişarea acestui portofoliu electronic lumii, ci mai degrabă construirea (şi păstrarea la zi) 
a bazei de date care constituie nucleul efectiv al sistemului: cine vinde ce şi la care tarife. 
Funcţionalităţile de accesare ale sistemului pot fi crescute treptat: 
- Sosire: Incorporarea de meta-motoare de căutare zboruri 
- Acomodare: Funcţia de căutare, clasificată în funcţie de preţ, categorie, geografie, orice 
serviciu disponibil la destinaţie, de la o călătorie în sălbăticie asistată de ghid până la un bilet 
pentru un meci de fotbal  
- Oferte la pachet: experienţele speciale prestabilite pot fi oferite de asemenea în acest sistem 
de rezervare (itinerarii în România, escapade urbane, etc.) 
 
Note specifice produs 
Este foarte probabil ca turiştii de circuit să solicite posibilităţi de rezervare de încredere şi cât 
mai cuprinzătoare, astfel încât itinerariile să poată fi adaptate de către aceştia în funcţie de 
nevoile şi limitele lor (timp, bani, etc) 
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“Cumpără” România 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

 

Întâlnire de lucru la care un număr limitat de intermediari din pieţele sursă sunt invitaţi să 
călătorească în România pentru:  
■ A se familiariza cu destinaţia şi a “experimenta”  produsele sale de turism şi calitatea ofertei. 
■ A se întâlni cu furnizorii de servicii, precum DMC-uri, operatori de cazare, agenţii de sosire, 

specialişti de produse, etc. 
■ A negocia achiziţia de servicii şi/ sau pachete. 
Evenimentul va avea 2 părţi diferite: 
■ Pre-tururi/ post-tururi: în care intermediarii invitaţi vor participa la o vizită într-o zonă a ţării. 

Aceste tururi vor avea durata de 2-3 zile. 
■ Workshop: prezentarea companiilor şi întâlnirile comerciale vor avea loc folosind un sistem 

flexibil de programări prestabilite. 
Tactica atinge maximul de eficienţă dacă în fiecare an un grup de Organizatori de Tururi de Interes  
Special şi un altul de aproximativ 25 tur operatori de interes general este invitat separat. Fiecare 
grup va vizita împrejurimile şi în ultima zi  vor participa într-un workshop cu companii din România 
pentru întâlniri bilaterale preprogramate de afaceri. 
Note specifice produs 
Pentru subcategoria de excursii cu însoţitor, "Cumpără" România este o acţiune crucială, deoarece 
aceasta va oferi operatorilor de turism şi agenţiilor de voiaj şansa de a descoperi ei înşişi mai multe 
aspecte cu privire la România: varietatea de atracţii ce merită vizitate şi sentimentul de securitate şi 
primirea călduroasa prezentă în toată ţara. Acest lucru va motiva sigur vânzările de excursii tip 
circuit. 

Corespondenţă ţintită 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

 

Această acţiune constă în trimiterea de corespondenţă (electronică), de oferte de călătorie 
exclusive pe segmente şi/ sau informaţii către clienţi potenţiali incluşi în baza de date de clienţi a 
României. Corespondenţa se va trimite lunar, cu atenţie specială acordată lunilor care preced 
perioadele de vârf ale sezonului.  
Baza de date a consumatorilor trebuie să fie compusă din foşti vizitatori şi persoane care au 
solicitat informaţii pentru a călători către destinaţii din România şi intermediari care anterior au 
vândut România ca parte a portofoliului lor sau au participat la orice evenimente pe care acest Plan 
de Marketing le propune (“Vinde”, “Cumpără”, “Satelit”, etc.). Mai exact, în baza de date trebuie 
incluse informaţii despre: 
■ Persoane care contactează centrul Îngerii păzitori sau care vizitează pagina de web  
■ Persoane care solicită mai multe informaţii despre destinaţie la birourile de turism ale României 

sau pe website 
■ Clienţi din trecutul recent ale căror informaţii de contact pot fi obţinute la porţile de plecare din 

aeroport prin interviuri scurte/ chestionare  
■ Intermediari care au angajat anterior servicii în România pentru a le revinde 
O astfel de corespondenţă va conţine o scrisoare de prezentare care invită pe destinatari să 
achiziţioneze un pachet de vacanţă către destinaţii ale României direct de la furnizorul pachetului 
sau prin pagina web de turism a României sau prin “Îngerii păzitori”. Această scrisoare va transmite 
de asemenea frumuseţea şi marea varietate de experienţe care pot fi trăite în destinaţii din 
România pe parcursul întregului an sau axate pe o temă specifică (în funcţie de ţintă). De 
asemenea, atenţia ar putea fi atrasă către evenimente de top, relansarea unui website şi ocazii 
similare, care duc doar indirect la vânzări ulterioare. 
Note specifice produs 
Turiştii individuali şi cei veniţi prin turoperatori ar trebui să fie identificaţi şi datele lor introduse în 
baza de date de clienţi creată. Aceştia sunt vizitatori foarte interesanţi pentru România, deoarece 
aceştia sunt dispuşi să se mişte prin întreaga ţară pentru câteva zile, ceea ce înseamnă că sunt 
interesaţi de a vizita o varietate de atracţii. Astfel, ei ar trebui să fie serviţi la timpul potrivit, cu 
informaţii interesante cu privire la atracţiile pe care nu le-au vizitat anterior, oferte speciale sau 
reduceri, etc 
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3.5.3.3.Tactici de comunicare 
 

Marketing online 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

Creşterea vizibilităţii online şi a traficului web printr-o combinaţie de optimizare pentru 
motoarele de căutare, bannere video / interactive, mesaje promoţionale, campanii pe cuvânt 
cheie şi mijloace similare.  
Bannere interactive vor fi, de asemenea, plasate în cele mai utilizate motoare de căutare în 
mod curent; link-uri active în site-urile web ale intermediarilor, mesaje promoţionale, etc. se 
dovedesc din ce în ce mai importante, deoarece turiştii sunt utilizatori împătimiţi ai internetului. 
Această acţiune va contribui la creşterea gradului de conştientizare, va atrage clienţi din 
grupul ţintă către portalul web al Turismului Românesc şi va alimenta baza de date clienţi. 
Câteva dintre acţiunile asociate acestei tactici sunt cercetarea comportamentului pieţei online, 
analiza poziţiei concurenţiale, optimizarea pentru motoarele de căutare – Search Engine 
Optimisation (SEO), marketingul motoarelor de căutare - Search Engine Marketing (SEM), 
strategie web, anunţuri online, social media, etc.  

Note specifice produs 
Turiştii de circuit, după cum s-a mai spus, sunt călători dornici de informaţii. Ei au nevoie să 
ştie ce vor vizita înainte de călătoria lor, şi această informaţie o vor primi în principal prin 
intermediul internetului. Astfel, este foarte probabil ca vor fi atinşi prin acţiuni de marketing 
online. 

 

Relaţii publice 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

Cu scopul de a crea şi a menţine imaginea ţării ca destinaţie turistică, se impune apelarea la 
serviciile unei agenţii de nivel superior la nivel internaţional, astfel încât acestea să poată 
gestiona întreaga acţiune la nivel local, dar să fie şi în măsură să implementeze o strategie la 
nivel mondial în funcţie de ţară. Aceste agenţii sunt în măsură să coopteze cele mai importante 
agenţii din domeniu la fiecare eveniment, întâlnire sau seminar pe care îl organizează. MDRT 
va fi responsabil numai pentru a hotărî tipul de evenimente, clienţi ţintă şi momentul la care ar 
trebui să aibă loc, iar agenţia îl va transforma într-un succes. 
De obicei, relaţiile publice includ colaborarea cu mass-media, gestionarea crizelor, 
comunicarea cu angajaţii sau managementul mijloacelor de comunicare sociale. Toate aceste 
aspecte cad, de asemenea, în sarcina agenţiei angajate. 
Iată câteva nume de agenţii cu acoperire la nivel mondial: 
 
■ Burston- Marsteller 
■ Edelman 
■ Waggener Edstrom 
■ APCO Worldwide 
■ Etc.  
 
Note specifice produs 
RP trebuie să fie capabil să genereze gradul de conştientizare a faptului că România este 
perfectă pentru a fi parcură cu maşina într-un mediu perfect sigur. Interesul de a descoperi 
caracteristicile României trebuie crescut şi, de acolo, să se dea posibilitatea de a găsi 
informaţii complete pe canale de distribuţie, cum ar fi internetul sau prin materiale tipărite. 
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Publicitate tipărită 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

Forma recomandată de publicitate tipărită este introducerea de advertoriale explicative în 
presa tipărită de specialitate. 
Un advertorial este o reclamă scrisă sub forma unui articol obiectiv, de obicei menit să arate ca 
o ştire legitimă şi independentă în stilul valorilor publicaţiei.  
Se recomandă advertoriale mici: 1-2 pagini de redactare pe lung - numai în presa de 
specialitate -, conţinând  texte cu 1200 - 1500 de cuvinte, cu imagini, ilustraţii sau chiar hărţi, 
explicând şi furnizând informaţii de călătorie şi informaţii logistice de bază grupului nostru ţintă 
dornic de informaţii. 
Advertorialele trebuie să facă întotdeauna referire la portalul web pentru informare, logistică şi 
descriere completă a destinaţiilor sau pentru orice alt subiect.  
 
Note specifice produs 
Publicitatea tipărită va juca un rol crucial în stimularea excursiilor de tip circuit în România. 
Formatul prevăzut de advertoriale este ideal pentru transmiterea de diferite trasee care pot fi 
făcute, sau pur şi simplu elementele de poziţionare ale produsului, nivelul de securitate şi 
faptul că sunt nealterate 

3.5.3.4. Infrastructură de marketing 
 

Baza de date de clienţi 
Impact 

preconizat 
în vânzări 

Crearea unei baze de date cuprinzând 2 secţiuni principale: sector comercial şi bază de date 
clienţi. Baza de date va conţine informaţii despre: 
■ Consumatorii finali 
■ Turoperatori 
■ Agenţii de turism 
■ Media şi jurnalişti  
■ Asociaţii/federaţii şi altele  

În vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru această acţiune, pe lângă informaţii generale 
cu privire la organizaţii şi consumatori, baza de date va preciza motivaţia lor principală / 
motivul de călătorie. Aceasta va creşte valoarea de marketing a bazei de date, permiţând 
implementarea activităţilor de marketing segmentate. Cu alte cuvinte, va fi posibil, de exemplu, 
să fie trimisă o broşură de lux către operatorii de turism de lux, reviste, asociaţii şi agenţii de 
turism de lux. 
Baza de date de marketing va conţine informaţii despre vizitatorii din trecut şi vizitatori  
potenţiali în România, adunate din toate sursele posibile, fiind portalul web cu cel mai mare 
potenţial, însă nu singurul: fiecare acţiune de comunicare trebuie să aibă un obiectiv secundar, 
acela de a colecta pe cât posibil cât mai multe detalii de contact, în scopul alimentării bazei de 
date (atât pentru consumatorii finali, cât şi pentru intermediari). 
Note specifice produs 
Aşa cum s-a mai spus, datele de contact ale călătorilor şi informaţiile personale vor trebui să 
fie introduse în baza de date de clienţi. Probabil mediul cel mai convenabil pentru a realiza 
acest lucru va putea fi organizat la porţile de îmbarcare în aeroporturi. Ideea este de a îi avea 
accesibili pentru comunicări de marketing viitoare (vânzări si comunicare). 
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3.6. City breaks 

3.6.1. Analiza situaţiei 
 
Oraşele devin destinaţii turistice de sine stătătoare tot mai populare, oferind 
vizitatorilor o atmosferă vibrantă, sofisticată şi ocupată, care este diferită de cea de pe 
litoral sau de cea din destinaţiile rurale. Turiştii pot vizita un oraş pentru afaceri, pentru 
a vizita prietenii şi familia sau doar pentru o vacanţă, şi se pot angaja într-o gamă 
largă de activităţi în timpul şederii lor, cum ar fi cumpărăturile, vizitarea patrimoniului 
cultural, viaţa de noapte, gastronomie, sporturi, festivaluri sau artă şi cultură. 
 
Sejurul tip City break este o scurtă vacanţă, care durează de obicei între una şi patru 
zile, uneori mai mult, şi este a doua, a treia sau a patra vacanţă a anului. 

3.6.1.1. Profilul produsului 
 
Turismul City break se poate împărţi în două categorii principale: Cultural şi Recreativ 

City breaks
~15 milioane de calatorii realizate de europeni

Cultural
Motivaţia principală este de a vizita 

atracţiile culturale ale unei destinaţii: 
arheologie, arhitectură, pictură, muzee, 

etc.

Recreativ
Motivaţia principală este de a se bucura 
de atmosfera oraşului, printr-o gamă 
largă de activităţi precum savurarea 
gastronomiei locale, viaţa de noapte, 

contactul cu locuitorii, etc.
 

 
 
Piaţa: mărime, venituri şi creştere 
 

Sursa: Cercetare Horwath HTL, 2010

Dimensiunea pieţei

Venit

Creştere

• În jur de 15 milioane de europeni care călătoresc pentru 
city breaks în 2007    

• Volumul de afaceri este estimat la peste 7 miliarde de 
Euro
• Cheltuielile medii între 400€ şi 500€, iar cheltuielile 
zilnice în jur de 200€

• Creştere în jur de 7% din 2000 până în 2007 în ceea ce 
priveşte numărul de excursii: rată medie anuală de 
creştere în jur de 1.5%
• Creştere anuală a cheltuielilor per excursie apropiată de 
2%
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Fluxuri la origine şi la destinaţie  
 
În perioada 2000-2004, turismul City Break a cunoscut o creştere de mai mult de 
108% în termeni de sosiri. În acelaşi timp, călătoriile recreative au înregistrat o 
creştere de doar 8%. Aceasta descrie importanţa exploziei acestui tip de sejur. 
Tendinţa de creştere a continuat până în ziua de azi, dar cu ritm modest - în 2008, 
volumul sejururilor City Break crescuse cu 5% faţă de 2007. 
 
Sejururile tip City Break au atins o pondere de 38% din totalul călătoriilor europene în 
străinătate; din acestea în termeni de sosiri călătoriile în scopuri recreative au 
reprezentat un procent de 60%, vizitele la prieteni şi rude 23% iar afacerile 17%. Alte 
sosiri sunt realizate ca parte a unor croaziere, vizita oraşelor pe drumul spre / sau la 
întoarcerea din destinaţia principală. 
 
Cele mai mari pieţe receptive sunt Franţa, Italia, Germania, Spania şi Marea Britanie, 
care atrag împreună aproximativ 50% din totalul turiştilor sosiţi în fiecare an. 
 
În numărul total de sosiri city break, Paris ocupă 11% din piaţă,  Londra 8%, Berlin 
4,5%,  Roma 4%, Barcelona 3,7% şi Amsterdam, Viena, Munchen şi Praga alcătuiesc 
aproximativ 3% din totalul cotei de piaţă a turismului urban. 
 
Pieţele sursă majore sunt Germania, Marea Britanie, Italia, Spania şi Franţa, care 
împreună furnizează două treimi din numărul total al sosirilor în fiecare an. 
 
Consumatorul 
 
Consumatorii pot fi împărţiţi după motivul excursiei: Cultural şi Recreativ. 
 

Sursa: Cercetare Horwath HTL, 2010

Cultural

Recreativ

• În principal cupluri între 40 şi 60 de ani
• Familii cu copii mai mari, dar călătorind fără ei
• Nivel al venitului mediu spre mare
• Trăiesc în alte zone urbane

• În principal cupluri mai tinere, grupuri şi familii fără 
copii
• În general educaţie medie spre superioară, dar clasă de 
cheltuieli medie
• Caută distracţie şi bucuria de a trăi

 
 
În general, călătorii care fac sejur City Break pe motive culturale, sunt oarecum mai în 
vârstă, mai maturi şi sunt turişti cu experienţă. Turiştii ce călătoresc în scop recreativ 
sunt în comparaţie cu ceilalţi mai tineri, mai deschişi pentru a se implica în activităţi 
distractive şi neaşteptate. 
 
Următoarele experienţe sunt în centrul celor două grupuri de turişti City Break 
menţionate anterior: 
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Sursa: Cercetare Horwath HTL, 2010

Cultural

Recreativ

• Experimentarea ritmurilor urbane
• Istorie şi arhitectură
• Cultură
• Autenticitate
• Gastronomie
• Expoziţii, teatre, muzee, etc.

• Distracţie în oraş
• Ritmuri şi cultură urbane
• Se bucură de o atmosferă mai relaxată
• Vizitarea punctelor de interes, a principalelor atracţii 
turistice cu accent pe amuzament, relaxare
• Gastronomia şi tradiţiile / spiritul local
• Excursii şi activităţi

 
 
Obiceiuri de rezervare 
 
În jur de  65% din turiştii care fac sejur City Break fac rezervările pe Internet. De 
asemenea, mai mult de 70% dintre turişti rezervă excursia cu o lună înainte. 
 

Canale de rezervare în avans, în 2008

InternetAgenţie de turism

Direct la hotel

Altele

Sursa: Cercetare Horwath HTL , 2010

 
 
 
 
Durata şederii 
 
Sejururile City Break clasice, durează de obicei 3 nopti sau chiar mai puţin. Desigur, 
în funcţie de motivul de sosire, şederea poate fi mai scurtă (afaceri scurte, reuniuni 
sau similar) sau mai lungă (vizitarea prietenilor şi rudelor, călătorie de studiu sau 
similar). Cele mai multe înnoptări City Break sunt realizate în timpul sfârşitului de 
săptămână scurt sau lung, (sărbători şi ocazii similare). 
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Tipul de cazare 
 
Majoritatea înnoptărilor sunt realizate în unităţi de cazare tip hotel. Hotelurile 
găzduiesc mai mult de 90% din turiştii sejururilor City Break. Acest lucru nu este 
neobişnuit, deoarece în oraşe, hotelul reprezintă  majoritatea unităţilor de cazare. 
Aproximativ o treime dintre turişti stau în hoteluri de clasa superioară, in timp ce două 
treimi aleg hoteluri din clasa medie. 

Tip de cazare în 2008

Altele

Hotel de clasă 
medie

Hotel superior

Pensiuni

Hotel economic

 
Sursa: Cercetare Horwath HTL , 2010 
 
Sezonalitate 
 
Practic nu există modele de sezonalitate în destinaţiile turistice oraş. Pentru a fi mai 
precişi, există vârfuri în ceea ce priveşte sosirile turistice şi acestea diferă de la oraş 
la oraş, din cauza diferitelor evenimente, festivaluri, sărbători specifice unui anumit 
oraş şi ocazii "unice" similare. 
 
Experienţe 
 
Principalele motive pentru sejur City Break sunt: afacerile, explorarea patrimoniului, 
cultură, mersul la cumpărături, participarea la evenimente sau distracţii pe timp de 
noapte. Un alt factor foarte important este gastronomia locală / a oraşului. Dintre toate 
experienţele, vizitarea atracţiilor din împrejurimi (suburbiile, vecinătatea oraşelor) este, 
de asemenea, un avantaj suplimentar pentru turişti. 
 
Factorii cheie ce stimulează un sejur City Break sunt următorii: evadare, socializare, 
stima de sine, distracţie / exaltare, relaxare. Factorii cheie de atracţie sunt: accesul 
uşor,  costurile de călătorie, imaginea destinaţiei asociată cu distracţia, eveniment pre 
aranjat, imaginea prietenoasă, vizite anterioare, locaţii turistice, securitate / 
familiaritate. 
 
 
 
Actori cheie 
 
În ceea ce priveşte actorii-cheie din produsul City Break situaţia este oarecum diferită 
faţă de alte produse. Principalul motiv pentru acest lucru este faptul că mai mult de 
65% din toate sejururile city break sunt rezervate prin intermediul Internetului. De 
asemenea, din moment ce accesibilitatea joacă un rol important, turiştii city break îşi 
aranjează de multe ori propria lor călătorie, fără agenţie. Globalizarea, transportatorii 
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low cost şi sistemele globale de rezervare la hotel încurajează călătorii spre a-şi 
aranja independent transportul, a-şi face propriile rezervări şi a-şi aranja toate 
celelalte servicii necesare ajungerii la destinaţie şi în timpul petrecut la destinaţie. 
 
Dar, se poate spune că majoritatea turoperatorilor sunt, de asemenea, vânzători 
principali de sejururi City Break, din moment ce sunt puţine agenţii specializate numai 
pe acest tip de sejur.  
 
Hotelurile, după cum am menţionat anterior sunt principalele tipuri de unităţi de cazare 
pe care turiştii city break le utilizează în timpul călătoriei lor, ceea ce înseamnă că 
hotelurile sunt o componentă importantă. Hotelurile contribuie la atractivitatea pentru 
călătorii city break. 
 
Principalii jucători din punct de vedere al lanţurilor hoteliere sunt următorii: 

 Clasa Lux: Conrad, Four Seasons, Mandarin Oriental, Park Hyatt 
 Clasa Superioară Plus: Hilton, Hyatt, Intercontinental, Marriott, Sofitel, Westin 
 Clasa Superioară: DoubleTree, Crowne Plaza, Novotel, Radisson, Sheraton 
 Clasa de Mijloc: Hilton Garden Inn, Courtyard by Marriott, Four Points, Holiday 

Inn, Ramada, Scandic etc 
 Clasa Economică: Hampton, Ibis, Kyriad, Travelodge, Express by Holiday Inn, 

Comfort, Campanile, etc 
 

Activităţile de sprijin şi conexe sunt efectuate de: 
 Primăria oraşului - creează cadrul pentru dezvoltarea turistică de succes a 

oraşului. Sarcina primăriei oraşului este de a oferi toată infrastructura utilizată 
de către sectorul turistic, astfel încât turiştii să se simtă confortabil atunci când 
stau în oraş (transport public, trotuare, faţade, securitate, etc) 

 
 Companiile publice - sunt responsabile pentru a realiza toate obiectivele 

stabilite de către primărie pentru a oferi o senzaţie plăcută tuturor turiştilor 
care îşi petrec vacanţa într-un anumit oraş. 
 

 Organizaţiile de Turism - oferă cadru turistic pentru dezvoltare. Ele formează 
mixul de marketing şi sunt responsabili pentru dezvoltarea turistica a unui 
anumit oraş. Acestea cooperează cu primăria şi companiile publice, în scopul 
de a oferi cele mai bune servicii tuturor vizitatorilor şi turiştilor. Organizaţiile de 
turism au rol crucial atunci când vorbim despre brandingul oraşului. 

 
 DMCuri - sunt responsabile de a oferi tot felul de produse şi servicii pentru 

vizitatori şi turişti. În afară de formare, DMC comercializează, de asemenea, 
pachete specifice. Ele sunt de foarte importante atunci când vorbim despre 
varietatea ofertei turistice. 
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3.6.1.2. Mediul extern 
 
Tendinţe de piaţă 
 
Printre tendinţele importante ale pieţei există una demnă de a fi evidenţiată şi anume 
utilizarea extinsă de transportatori low-cost pentru sejururile city break (atunci când 
este organizat şi rezervat individual). Deoarece transportatorii low cost îndeplinesc 
obiectivul (aducerea persoanei la destinaţia dorită), la preţuri mult mai avantajoase, 
aceştia tind să devină una dintre cheile principale de dezvoltare a destinaţiilor city 
break. 

Noi obiceiuri de 
călătorie

Noi motivaţii

Noi segmente

Produse noi şi în 
dezvoltare

• Creşterea Internetului ca sursă de informaţii, creator de 
opinii şi mijloc de rezervare
• Creşterea gradului de auto-organizare a excursiilor de 
către clienţi
• Experimentarea amuzamentului şi distracţiei, socializare
• Preferinţa de a împărţi vacanţele pe parcursul anului - în 
loc de o vacanţă turiştii aleg mai multe vacanţe mai 
scurte

• O nouă cultură şi noi emoţii
• Cerere mai mare pentru standarde mai înalte de cazare, 
masă, transport - servicii eficiente
• Creşterea interesului pentru a întâlni localnicii şi "a simţi 
ritmurile oraşului"
• Creşterea cererii pentru autenticitatea oraşului şi 
"locurile sale ascunse"

•Gastronomie, cumpărături specifice 
• Căutarea caracterului unic şi specific al oraşului 

•Se aşteaptă ca piaţa să îşi continue creşterea cu rate de 
creştere mediocre (CAGR 3-6%)
• Creşterea cererii pentru produse /experienţe specifice: 
hoteluri de calitate, oraşe elegante, etc.
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Cerinţele pieţei 
 

PRegătire

Sosire

La fata locului

Experimentare

• Prezenţa puternică a destinaţiei City Breaks în mintea 
consumatorilor
•Recunoaşterea ca un oraş la modă şi popular
•Disponibilitatea ofertelor online pe principalele portaluri 
de călătorii
•Prezenţă puternică în broşurile şi ghidurile turoperatorilor
•Site web atractiv cu informaţii de calitate despre gama 
de activităţi şi experienţe oferită

• Număr mare de zboruri directe din principalele pieţe 
sursă; 
• Companii aeriene low cost ce deservesc oraşul sau 
împrejurimile - legături rapide şi ieftine
• Sistem de transport în comun bine organizat şi uşor de 
folosit

• Siguranţă şi Securitate în zonele publice
•O reţea bună de transport local 
•Semnalizare accesibilă utilizatorului a punctelor de 
atracţie principale din oraş
•Program de funcţionare adecvat al punctelor de atracţie 
(muzee, galerii de artă , etc.)
•Bună accesibilitate a ofertei culturale (managementul 
cozilor)
•Propunerea unei valori echitabile în schimbul banilor
•Varietatea şi calitatea ofertei complementare : 
gastronomie, cumpărături, etc.
•Climat agreabil

•Experienţe culturale inovatoare şi autentice
• Gamă largă de activităţi recreative
• Ghizi pregătiţi
• Autenticitatea stilului de viaţă al oraşului
• Atmosferă prietenoasă 
• Evenimente locale (muzică de stradă, dans, teatru, 
patinaj, etc.)
• Ofertă interesantă a vieţii de noapte

 



 

392 

3.6.1.3. Poziţia competitivă 
 
Destinaţii cheie 

2010 2009 change 2010 2009 change 2010 2009 change
Amsterdam 74,4 68,6 8,5% 121,52 117,87 3,1% 90,35 80,83 11,8%
Athens 57 59 -3,4% 102,42 105,49 -2,9% 58,38 62,23 -6,2%
Vienna 70,7 62,2 13,7% 89,54 90,01 -0,5% 63,28 55,94 13,1%
Berlin 67,1 65,5 2,4% 83,89 77,35 8,5% 56,33 50,7 11,1%
Bruxelles 64,3 60 7,2% 101,05 101,34 -0,3% 65,02 60,81 6,9%
Budapest 56,5 51,7 9,3% 62,19 69,09 -10,0% 35,15 35,72 -1,6%
Kopenhagen 63,7 61,5 3,6% 93,98 106,1 -11,4% 59,89 65,21 -8,2%
Dublin 65,8 63,4 3,8% 78,25 87,47 -10,5% 51,51 55,43 -7,1%
Helsinki 65,4 58,8 11,2% 91,65 98,89 -7,3% 59,97 58,17 3,1%
Lisboa 63,4 57,6 10,1% 80,02 80,76 -0,9% 50,75 46,5 9,1%
London 81,3 79,2 2,7% 143,75 127,76 12,5% 116,86 101,21 15,5%
Madrid 61,3 54,3 12,9% 88,59 91,05 -2,7% 54,3 49,42 9,9%
Moscow 60,1 54,5 10,3% 139,64 142,49 -2,0% 83,95 77,56 8,2%
Oslo 60 61,4 -2,3% 115,55 105,85 9,2% 69,3 65,01 6,6%
Paris 75,1 72,7 3,3% 173,66 167,5 3,7% 130,49 121,78 7,2%
Prague 60 55,7 7,7% 69,12 75,88 -8,9% 41,49 42,28 -1,9%
Roma 65,7 60 9,5% 135,26 139,51 -3,0% 88,85 83,7 6,2%
Stockholm 68,3 65,9 3,6% 112,13 95,01 18,0% 76,6 63,04 21,5%
AVERAGE 65,6 61,8 6,3% 104,6 104,4 -0,3% 69,6 65,3 5,8%
Source: STR Global, Horwath HTL Zagreb, October 2010

Occupancy (%) ADR (€) RevPAR (€)
Key performance indicators of hotels in European capitals (comparison I.-VIII.2009 and I.-VIII.2010)

 
Datorită recentei crize economice globale, multe oraşe au experimentat o scădere de 
volum a traficului turistic. Mai precis, în 2008 şi 2009 majoritatea destinaţiilor (capitale 
europene) au experimentat lipsa performanţei, rate mai mici de ocupare şi tarife medii 
mai mici (ADR). Dar, anul 2010 a fost anul de recuperare - predominant în termeni de 
ocupare, în timp ce tarifele medii se confruntă încă cu schimbări negative (încă în 
cădere în comparaţie cu anii precedenţi). 
Cele mai valoroase camere de hotel (în conformitate cu Indexul European de 
Evaluare Hotelieră 2010) au fost în Paris (545,887 €), Londra (483,946 €), Geneva 
(419,322 €), Zurich (416,455 €) şi Roma (335,209 €). 
Situaţia din România 
 
Turismul românesc este în cea mai mare parte legat de afaceri (mai mult de 50% din 
sosiri) în timp ce formele de turism de agrement sunt încă în fază incipientă de 
dezvoltare şi sunt dominate de piaţa locală. Ca şi economia românească în  
ansamblu, industria hotelieră a fost puternic lovită de criza financiară în 2009, 
înregistrând grade de ocupare şi tarife medii mai mici cu pană la 25%. În 2010 a fost  
aşteptată o recuperare slabă în timp ce în 2011 se aşteaptă cel mai probabil o 
creştere mai puternică (7%). Cu toate acestea, recuperarea va fi lentă şi va fi nevoie 
de o perioadă lungă pentru a ajunge la rezultatele de performanţă de dinaintea crizei. 
 
În ceea ce priveşte anul 2011, sunt aşteptate în jurul 110.730 sosiri legate de 
sejururile city break in România. Până în 2016 numărul de sosiri pentru sejururi city 
break este prognozat să crească cu 244,000 sosiri suplimentare, conducând la 
aproximativ 355,000 sosiri. În 2016, sejururile city break îşi vor creşte ponderea în 
totalul sosirilor turistice de la 9% in 2011, la 14% în anul 2016. 
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Oportunităţi şi ameninţări 
 
Oportunităţile pe care destinaţiile le-ar putea exploata pentru a concura cu succes în 
sectorul global al sejururilor city break provin din patru surse posibile, care sunt: 
 

Necesităţi  
nesatisfăcute

Necesităţi 
emergente

Noi segmente

Greşelile 
concurenţilor

• Nevoia de a descoperi noi oraşe. Cu toate acestea, 
majoritatea capitalelor europene au fost deja 
"descoperite"
• Oportunitatea constă în organizarea şi comercializarea 
ofertei noii destinaţii turistice de city breaks prin portaluri 
de călătorii orientate şi specifice (intermediari globali 
precum Expedia şi alţii similari)

•Există un curent în creştere al turiştilor din ce în ce mai 
interesaţi în vacanţe ce implică descoperirea şi explorarea 
activă a oraşelor şi împrejurimilor lor
• Din acest motiv, oportunitatea constă în combinarea 
cazării de calitate cu furnizarea de emoţii şi experienţe 
unice pentru oaspeţi

• Apar noi segmente de turişti, precum persoane adulte 
singure, persoane divorţate, cupluri în vârstă şi grupuri de 
prieteni cu interese speciale, printre altele
• Călătorii legate de anumite evenimente, ocazii, etc.

• Oferă produse nediversificate
• Produse şi "emoţii" prea similare oferite pe piaţa globală 
- lipsa inovaţiei şi a unicităţii
• Unele destinaţii / oraşe încă duc lipsă de 
internaţionalizare şi de adaptarea serviciilor la regulile 
globale ale jocului 
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Printre ameninţări, următoarele variabile pot fi subliniate: 
 

Noi concurenţi

Rivalitate între 
concurenţi

• Există o mare probabilitate ca unele oraşe învecinate şi 
din regiune să intre pe piaţă ca nou-veniţi pe piaţa 
internaţională city break. Prin urmare, trebuie depuse 
eforturi semnificative pentru a identifica şi implementa 
strategia corectă pentru intrarea pe piaţa internaţională.

•Liderii actuali sunt învingători la nivel mondial iar 
poziţiile lor pot cu greu fi puse în pericol   
• În acelaşi timp, astfel de lideri pot submina dezvoltarea 
destinaţiilor emergente prin activităţi de marketing 
puternice şi alte instrumente pe care le au la îndemână. 
Prin urmare, noile destinaţii city breaks emergente ar 
trebui să utilizeze abordarea strategică "blue oceans". 

 
Puncte tari şi puncte slabe 
 
În scopul de a identifica punctele tari şi punctele slabe cele mai relevante din sectorul 
românesc al sejururilor city break, este necesar să se cunoască modul în care 
România îndeplineşte cerinţele pieţei. 
 

Afirmaţii 
România 
evaluare  

(1-5) 
Comentarii 

Existenţa în mintea 
consumatorilor a destinaţiei tip 
City Break 

1 Consumatorul potenţial nu a 
fost încă abordat 

Disponibilitatea de informaţii on-
line şi rezervări 2 

Informaţia on-line este rară, 
deseori numai în limba română, 
rezervările se fac pe site-uri 
internaţionale  

Disponibilitatea informaţiilor 
turistice (hărţi, ghiduri, sfaturi 
profesionale) 

1 
Nu există destule informaţii 
despre destinaţiile turistice city 
break în România 

Accesibilitatea pe calea aerului 
sau rutier pentru a ajunge la 
destinaţie 

3 

Accesibilitatea rutieră şi starea 
drumurilor este precară. Se cer 
îmbunătăţiri şi în accesibilitatea 
pe calea aerului, deşi situaţia 
nu este critică 

Nivelul de securitate 4 Nivelul de securitate este 
perceput ca sigur  

Multitudinea de atracţii culturale şi 
arhitecturale  4 

Bază bună în câteva oraşe 
pentru dezvoltarea destinaţiilor 
city break  

Infrastructură de suport adecvată 
(drumuri, indicatoare, parcări, 
puncte informare turistică) 

2 
Este nevoie de îmbunătăţirea 
semnalizării atât în centrele 
oraşelor cât şi în suburbii 

Calitatea gastronomiei locale cu 
ingrediente locale specifice 4 

România oferă o gamă largă de 
feluri de mâncare locale care 
încă nu sunt îndeajuns de 
recunoscute de turiştii 
internaţionali 

Opţiuni diverse pentru cazare de 
calitate 3 Trebuie atinse standardele de 

calitate, deşi unele îmbunătăţiri 
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sunt vizibile 

Paletă de activităţi diverse şi 
atractive, experienţe distractive, 
viaţa de noapte, etc. 

3 

România încă nu are îndeajuns 
de dezvoltată partea de atracţii 
turistice pentru turiştii 
internaţionali  

Legendă: 1: Grad scăzut de îndeplinire, 5: Grad înalt de îndeplinire 
 
 
Din factorii evaluaţi, pot fi schiţate principalele puncte tari şi puncte slabe pentru 
produsul city break. 
 
 

Puncte tari ale României 
• Oraşe nedescoperite, suficient de unice pentru a fi în măsură să atragă turişti 
internaţionali. 
• Capital foarte accesibil cu o gamă rezonabilă de opţiuni de divertisment. 
• Clădiri istorice bine conservate, în unele oraşe cu bune opţiuni culturale şi de 
aventură pentru a umple un weekend sau o altă pauza legată de sărbători legale. 
• Potenţial pentru îmbunătăţirea accesibilităţii de pe pieţele sursă europene majore 
 
Puncte slabe ale României 
• România nu este recunoscută ca o destinaţie sejur city break 
• Organizaţii DMC şi DMO slabe / non-existente 
• Necesitatea pentru abordarea profesionala la structurarea şi comercializarea 
produselor city break la nivel local şi internaţional 
• Calitatea unităţilor de cazare, care nu respectă standardele internaţionale, precum şi 
lipsa de informaţii în alte limbi, decât română (hărţi, orientare, etc) 

3.6.2. Obiective şi linii directoare pentru dezvoltare 

3.6.2.1. Obiective  de marketing 
 
Sejururile city break sunt un produs turistic cu atractivitate mondială mare şi foarte 
mare potenţial pe termen lung. Acest produs este deosebit de important pentru 
România, considerând că se referă pe lângă Sibiu în principal la Bucureşti, ca 
destinaţie de intrare şi ca importanţă a deschiderii României spre o piaţă a turismului 
internaţional. Patrimoniul cultural şi istoric este un punct forte relevant pentru a 
concura pe această piaţă, în timp ce punctele cele mai slabe din România pentru 
sejururi tip city break sunt accesibilitatea şi calitatea serviciilor de cazare. 
Prin urmare, principalele obiective ale planului de marketing pentru produsul city 
break sunt: 
• Structurarea produsului City Break în mod profesional, cu diferite categorii / teme în 
ceea ce priveşte motivaţiile de vizită 
• Profitarea de abundenţa patrimoniului cultural şi istoric şi a stilului de viaţă al 
oraşelor care se califică, pentru a îmbogăţi structura ofertei  de sejururi city break. 
• Sporirea gradului de informare despre România ca destinaţie de sejur City Break şi 
de a creşte ponderea în totalul sosirilor turistice de la 9% în prezent, la 14% în anul 
2016 
 
Astfel, obiectivul cheie de piaţă pentru produsul city break ar trebui să fie următorul: 
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Setul de scopuri şi obiective ale sejururilor City Break este compus din: 
 

Destinaţii europene City break "de ne ratat"

Îmbogăţirea 
sistemului de 
experienţe 

turistice pentru 
oaspeţii City 

breaks 

Crearea şi 
comunicarea  unei 

imagini de 
destinaţie pentru 

experienţe 
autentice City 

breaks

Creşterea 
prezenţei pe 

internet şi crearea 
unui sistem de 
distribuţie şi 

vânzări

1. Extinderea şi 
îmbogăţirea 
produsului şi a 
experienţelor  
(tematizare, focus, 
etc.)

2. Definirea 
oraselor potrivite

3. Creşterea 
calităţii şi 
specializării 
ofertei turistice şi 
de servicii

1. Îmbunătăţirea 
notorietatii pe 
pieţele ţintă

2. Dezvoltarea 
unei strategii PR 
puternice

3. Dezvoltarea 
unei strategii 
media specializate

1. Asigurarea 
prezenţei 
puternice pe 
internet

2. Încurajarea 
rezervărilor 
directe online

3. Crearea unui 
sistem de suport al 
vânzărilor

 
 

3.6.2.2. Nevoi, segmente şi portofoliu 
Una dintre caracteristicile cele mai comune asociate cu sejururile city break este 
termenul de şedere scurt a călătoriilor. Cele mai multe sejururi city break durează 
între una şi trei nopţi, deşi acest lucru este în schimbare, excursiile de 4-5 nopţi sau 
mai mult crescând mai repede decât media. 
 
Nevoile de bază ale turiştilor de a face un sejur scurt în oraş sunt: să coincidă cu 
participarea la un eveniment pre-aranjat, să răspundă la nevoia de pauză de  familie / 
angajamente, de problemele / presiunile legate de locul de muncă, relaxare / 
recuperare într-o ambianta diferită, plăcută, vizitarea unui oraş / regiune / hotel / ceva 
nou special, într-un loc nou, pentru a compensa o vacanţă de vară (în principal)  
ratată, pentru beneficii specifice ce derivă din pauzele scurte luate în mod regulat / 
sezonal. 
Grupul ţintă pentru produsul city break poate fi definit după cum urmează: 
 
Ce caută? 
 

 Mediu urban diferit faţă de acasă  
 "Dă-mi totul şi acum!" - restaurante, baruri, cumpărături, 

puncte turistice, cultură etc. 
 Un bun raport valoare primită / bani cheltuiţi 

Când călătoresc?  În tot timpul anului 
Ce vor să viziteze?  Locuri urbane cu infrastructura de turism necesară - 

muzee, restaurante, baruri, viaţă de noapte, 
cumpărături, etc. 

Cum rezervă?  Internet  
 Agenţie 
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Care sunt sursele 
de informare? 

 Internet 
 Experienţe precedente 

 
Portofoliul pentru produsul city break în România 
 
Metodologia de construcţie a matricii de atractivitate / competitivitate este un 
instrument util, pentru a defini zona produsului unde trebuie să se îndrepte eforturile 
de dezvoltare; metodologia ia in considerare: 
 
 Atractivitatea segmentelor produsului, pe baza volumului cererii actuale, evoluţia 

sa şi profitabilitate: cheltuielile medii ale turiştilor, lungirea sezonului de turism, 
concentraţia geografică a pieţelor, etc. 

 Competitivitatea, ce rezultă din cele 5 forţe competitive (rivalitate între destinaţii, 
ameninţări ale unor noi produse şi ale unor produse de substituţie, puterea de 
negociere a cererii şi a ofertei) şi prin evaluarea îndeplinirii factorilor cheie de 
succes de către produsele româneşti. 

 

Cultural

Recreativ

- Competitivitate +

- 
A

tr
a
ct

iv
it

a
te

 +

 
 
Segmentul cultural al produsului city break are mai multă  atractivitate decât rezultate 
în comercializarea pe piaţa turismului internaţional. Segmentul de agrement este în 
caseta verde, astfel acesta are nevoie de investiţii selective în îmbunătăţirea poziţiei 
competitive (de exemplu, modernizare infrastructura pentru turism). 

3.6.2.3. Strategia de distribuţie şi poziţionarea pentru distribuţie 
 
O echipa specifică şi extrem de specializată ar trebui creată la MDRT pentru de a 
dezvolta toate strategiile de comunicare online şi distribuţie. Printre responsabilităţile 
sale de bază, se pot menţiona următoarele: 
 
a. Dezvoltarea de pagini cu conţinut generate de utilizator şi monitorizarea lor 
b. Asigurarea destinaţiilor cu materiale audiovizuale de înalta calitate  
c. Asigurarea destinaţiilor şi firmelor cu software web actualizat de înaltă calitate şi 
cost redus pentru performanţe optime de comunicare. 
 
Mixul optim al canalelor de distribuţie pentru city break ar trebui să fie, după cum 
urmează:  
 

Online  
1.0 2.0 

Offline 

Anunţuri 
publicitare 

40% 40% 20% 

Publicitate / PR 35% 35% 30% 
Publicaţii 40% 40% 20% 



 

398 

 
Poziţionarea produsului pentru comercializare şi distribuţie 
 

Factori cheie diferenţiatori pentru produs 
 

Atribute 
Intangibile 

 Entuziasm pentru 
viaţă 

 Optimism Naiv 
 Ospitalitate 
 Trăirea 

contrastului între 
vechi şi nou 

 Evoluare, 
remarcare, 
dezvoltare, 
deschidere 

 Misterios 

Beneficii 
emoţionale 

 Îndrăzneţ 
 Diferit şi inovator 
 Original 
 Liber cugetător 

 

Atribute 
Tangibile 

 Bucureşti, 
Sibiu/Sighişoara, 
Braşov, Iaşi 

 Clădiri istorice, 
semnele unui trecut 
plin de evenimente 

 Varietatea culturii şi 
patrimoniului 

 Muzee şi galerii 
 Festivaluri şi arta 

stradală 
 Bogăţie culturală 

unică 

Beneficii raţionale 

 Experienţă 
educaţională 

 Explorarea unei noi 
culturi  

 A fi parte a unui 
moment de 
schimbare într-o ţară 

 Schimburi culturale 
 A te inspira din tradiţii 
 Satisfacţie şi 

distracţie 

 
Poziţionarea produsului city break este aceeaşi pentru clienţii finali şi intermediari: 
 

Cunoaşterea oraşelor româneşti prin combinarea vizitării 
punctelor de interes cu conectarea la viaţa locală în parcuri, 

baruri, restaurante şi o diversitate de magazine locale 
 

3.6.2.4. Obiective de vânzări 
 
Disponibilitatea datelor statistice relevante pentru produsul city break este limitată, 
prin urmare echipa noastră a produs estimări, în conformitate cu tendinţele de piaţă 
ale sejururilor city break europene, precum şi în conformitate cu calculele noastre 
anterioare. 
 
 Perioada 2011 - 2015 
Creşterea sosirilor  Creşterea anuală medie de  26% 
Creşterea înnoptărilor Creşterea anuală medie de  24% 
Sezonalitate Creşterea folosirii medii a unităţilor de cazare cu 2-3% pe an 
Cheltuielile dorite 
medii 

120€  pe zi / 250 - 350€ pe sejur 

Cota piaţă Atingerea in 2015 14% din totalul traficului turistic românesc 
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3.6.3. Plan Operaţional de marketing pentru sejururile City 
Break 

 
Executarea, conform bunelor practici în condiţii de eficienţă, a unui număr de tactici, 
va contribui la atingerea obiectivelor definite mai sus pentru dezvoltarea city break în 
România în următorii ani. 
 
În ceea ce priveşte ceea ce este recomandat pentru city break, tabelul următor 
prezintă numele acţiunilor şi impactul preconizat al acestora asupra vânzărilor. 
 

Impactul preconizat asupra vânzărilor al turismului de circuite corespunzător fiecărei tactici/ 
acţiuni 

 
 

 

 Tactici Turism City  

Prod Etichetare  
Prod Top 20 atracţii  
Prod Îngerii păzitori  
Prod Programul “Ne pasă”   
Prod Top 10 circuite turistice  
Prod Semnalizare  
Prod Excelenţa serviciilor  
Prod România vă urează bine aţi venit!  
Prod Premii în turismul românesc n.a. 
Vânz Portal web de ultimă generaţie  
Vânz Sistem de rezervare online naţional  
Vânz “Cumpără” Romania  
Vânz “Vinde” Romania  
Vânz Stimularea vânzărilor  
Vânz Târguri specializate n.a. 
Vânz Corespondenţă ţintită  
Com Marketing online   
Com Relaţii publice  
Com Campanii TV (generaliste) n.a. 
Com Publicitate tipărită  
Com Producţie materiale colaterale  

Mkt. Inf Bază de date clienţi  

   

 
De la 

 
Foarte mare

 
La 

 
Foarte mic 
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3.6.3.1. Tactici legate de produs  
 

Programul „Ne pasă” 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Acesta este un program naţional de formare orientat spre consolidarea atenţiei şi a abilităţilor 
de ospitalitate a acelor profesionişti care interacţionează într-o măsură mai mare cu vizitatorii: 
şoferi de taxi, poliţişti, vameşi, vânzători la case de schimb valutar etc. 
În fiecare an, 10.000 angajaţi vor fi selectaţi pentru a participa la programul „Ne pasă”, care va 
consta într-un seminar de formare de 8 ore în care participanţii sunt instruiţi cu privire la 
diverse subiecte legate de ospitalitate şi serviciu clienţi. Competenţele tehnice se vor limita la 
„câştiguri rapide” uşor de aplicat, accentul real fiind pe o mai bună înţelegere a relevanţei 
propriului loc de muncă pentru experienţa vizitatorului şi mândria şi bucuria pe care acestea le 
aduc. 
În acelaşi timp, va fi lansată o campanie de publicitate la nivel naţional pentru a inocula 
populaţiei locale importanţa turismului şi marile beneficii pe care acesta le generează în 
România. Obiectivul este de a căuta complicitatea populaţiei locale cu privire la îngrijirea 
turiştilor.  
La sfârşitul programului, profesioniştii instruiţi îşi vor primi diploma de la responsabilul din 
partea MRDT şi în prezenţa Ministrului în persoană, în cadrul unui eveniment de mare impact 
(la un nivel naţional). Acoperirea media se va adăuga la noua motivaţie a profesioniştilor 
participanţi. 
Remarci specifice produsului  
Pentru turismul City există multe puncte de contact cu vizitatorii într-un timp relativ scurt. Toate 
aceste puncte de contact trebuie integrate în conceptul “Ne pasă”: 

• Personalul hotelier  
• Personalul restaurantelor  
• Şoferi de taxi  
• Personal muzeal 
• Ghizi turistici 
• Oficiu de turism ale oraşelor  
• Etc. 

 

Top 20 atracţii 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Un comitet format din membri ai ministerului şi reprezentanţi ai sectoarelor private naţionale şi 
internaţionale va analiza în profunzime potenţialul de atracţie atât al amplasamentelor naturale 
cât şi al celor culturale. Poziţionarea de brand a României ar trebui luată întotdeauna în 
considerare în timpul procesului de selectare în scopul de a garanta potrivirea 
amplasamentelor la nevoile grupului-ţintă şi marketingului ţării.  
Atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui atunci să aibă cea mai mare prioritate în dezvoltarea 
amplasamentelor pentru a asigura experienţe turistice remarcabile. Pentru a investi în 
structura, infrastructurile şi serviciile amplasamentelor din TOP 20 ar trebui ţintite Fondurile 
Europene. 
De asemenea, atracţiile aflate în TOP 20 ar trebui să fie intens promovate pe toate canalele. 
Remarci specifice produsului  
Pentru fiecare oraş care încearcă să atragă turişti în România trebuie identificate unul sau 
două obiective absolut reprezentative, care pot fi folosite la nesfârşit  în promovarea oraşului. 
În plus, un set de atracţii cheie trebuie să completeze oferta turistică. 
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3.6.3.2. Tactici de vânzări şi distribuţie  
 

Portal web de ultimă generaţie 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
Acesta este unui din cele mai importante instrumente de marketing pe care MRDT îl va avea 
în viitorul apropiat pentru transmiterea mesajului(elor) său(sale) către pieţe; pentru a reda 
imaginea corectă, etc.: se presupune a fi fereastra către România pentru clienţii din toată 
lumea. 
Astfel, portalul trebuie să ofere nu numai informaţii complete, actualizate şi detaliate cu privire 
la atracţiile şi experienţele care vor fi trăite în România, spaţiile de cazare, punctele culturale 
sau mijloacele de transport în comun din toate regiunile, ci ar trebui să ofere, de asemenea, 
conţinut şi instrumente pentru a rezerva cele mai multe din aceste servicii, folosind soluţii  
tehnologice de ultimă generaţie care există deja pe piaţă. Principiul de bază trebuie să fie 
transformarea procesului de rezervare într-un proces cât mai uşor şi cât mai sigur posibil 
pentru clienţi. 
Atunci când un client intră în portal sau este redirecţionat către una din paginile sale web, ceea 
ce se oferă acolo trebuie să îndeplinească câteva principii de bază pentru a îl reţine şi a îi oferi 
suficiente informaţii pentru a uşura procesul de luare a deciziilor.  
Remarci specifice produsului  
Nevoia de informaţii privind rezervarea de călătorii city break este foarte mare şi internetul este 
astăzi cea mai importantă sursă de informaţii pentru călătorie (alături de unele ghiduri tipărite). 
Prin urmare, este de maximă importanţă ca oferta de turism urban care poate fi experimentată 
în România să fie bine reprezentată pe internet, furnizând informaţii excelente şi de încredere 
cu privire la calitatea ofertelor.  
Conţinutul principal privind turismul urban trebuie să constea în informaţii despre hoteluri, 
restaurante, muzee, circuite şi eventual excursii în jurul oraşului respectiv. 

 

Managementul unui sistem naţional  
de rezervări online  

Impactul 
preconizat 

asupra 
vânzărilor 

 

Această acţiune vine ca un al doilea pas în construirea unui portal turistic de ultimă generaţie 
descris în tactica precedentă. Întreaga acţiune de vânzări on-line ar trebui să vizeze punerea 
la dispoziţie pentru clienţi (turişti + intermediari) a întregii oferte turistice româneşti, „care poate 
fi rezervată” uşor şi sigur de oriunde din lume. 
Cea mai mare provocare în acest stadiu nu o reprezintă dezvoltarea utilităţilor tehnologice care 
permit afişarea acestui portofoliu electronic lumii, ci mai degrabă construirea (şi păstrarea la zi) 
a bazei de date care constituie nucleul efectiv al sistemului: cine vinde ce şi la care tarife. 
Funcţionalităţile de accesare ale sistemului pot fi crescute treptat: 
- Sosire: Incorporarea de meta-motoare de căutare zboruri 
- Acomodare: Funcţia de căutare, clasificată în funcţie de preţ, categorie, geografie, orice 
serviciu disponibil la destinaţie, de la o călătorie în sălbăticie asistată de ghid până la un bilet 
pentru un meci de fotbal  
- Oferte la pachet: experienţele speciale prestabilite pot fi oferite de asemenea în acest sistem 
de rezervare (itinerarii în România, escapade urbane, etc.) 
Remarci specifice produsului  
Oferta de turism urban trebuie să fie “rezervabilă” şi să fie oferită atât la pachet cât şi individual 
pentru ca turiştii să poată alege în funcţie de preferinţe. Este important de notat că cu cât va fi 
mai cuprinzător acest sistem de rezervare, cu atât va oferi rezultate mai bune (pentru clienţi şi 
pentru furnizorii de servicii). 
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Stimularea vânzărilor 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Această acţiune constă în premierea agenţiilor de turism pentru atingerea de niveluri 
prestabilite de vânzări. Premierea nu trebuie să fie financiară; poate să fie participarea la 
călătorii cu familia sau scheme de formare, week-end-uri gratuite în România, cină pentru doi 
în oraş, promovare, etc. Cu cât un agent de turism vinde mai mult cu atât este mai mare 
valoarea premiului pe care îl va primi: un sistem de puncte va stabili la ce premii are acces 
agentul. 
Premii speciale pot fi câştigate de agenţii de turism dacă primesc vizita unui Cumpărător 
Misterios şi menţionează România ca primă alternativă pentru vacanţe. 
Această activitate poate fi realizată împreună cu turoperatori  sau poate fi limitată la reţele de 
retail specifice (multe agenţii parte a unui lanţ anume). 
Jucătorii români vor avea un rol cheie în astfel de premii, deoarece ei trebuie să colaboreze cu 
nopţi gratuite de hotel, bilete aeriene gratuite, etc. 
Ideal, pentru a creşte eficienţa acţiunii, aceasta trebuie să se concentreze pe o perioadă de 
maxim 2 ani: cu cât mai mare este presiunea, cu atât mai mare eficienţa, chiar dacă nu este 
pentru  o perioadă mare de timp. 
Remarci specifice produsului  
Turoperatorii şi agenţii de turism joacă un rol semnificativ în vânzarea acestor scurte vacanţe 
în oraşe. Prin urmare, trebuie acordată o atenţie specială acestei părţi a ofertelor lor, 
încercând stimularea acestora pentru a creşte vânzările pentru oraşele României  

Corespondenţă ţintită 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Această acţiune constă în trimiterea de corespondenţă (electronică), de oferte de călătorie 
exclusive pe segmente şi/ sau informaţii către clienţi potenţiali incluşi în baza de date de clienţi 
a României. Corespondenţa se va trimite lunar, cu atenţie specială acordată lunilor care 
preced perioadele de vârf ale sezonului.  
Baza de date a consumatorilor trebuie să fie compusă din foşti vizitatori şi persoane care au 
solicitat informaţii pentru a călători către destinaţii din România şi intermediari care anterior au 
vândut România ca parte a portofoliului lor sau au participat la orice evenimente pe care acest 
Plan de Marketing le propune (“Vinde”, “Cumpără”, “Satelit”, etc.). Mai exact, în baza de date 
trebuie incluse informaţii despre: 
■ Persoane care contactează centrul Îngerii păzitori sau care vizitează pagina de web  
■ Persoane care solicită mai multe informaţii despre destinaţie la birourile de turism ale 

României sau pe website 
■ Clienţi din trecutul recent ale căror informaţii de contact pot fi obţinute la porţile de plecare 

din aeroport prin interviuri scurte/ chestionare  
■ Intermediari care au angajat anterior servicii în România pentru a le revinde 
O astfel de corespondenţă va conţine o scrisoare de prezentare care invită pe destinatari să 
achiziţioneze un pachet de vacanţă către destinaţii ale României direct de la furnizorul 
pachetului sau prin pagina web de turism a României sau prin “Îngerii păzitori”. Această 
scrisoare va transmite de asemenea frumuseţea şi marea varietate de experienţe care pot fi 
trăite în destinaţii din România pe parcursul întregului an sau axate pe o temă specifică (în 
funcţie de ţintă). De asemenea, atenţia ar putea fi atrasă către evenimente de top, relansarea 
unui website şi ocazii similare, care duc doar indirect la vânzări ulterioare. 
Remarci specifice produsului  
Pentru a obţine un impact maxim şi concentrat al acţiunii, împreună cu corespondenţa 
generală despre oferta de turism a României, trebuie filtrate grupuri ţintă specializate din 
datele existente pe baza istoricului lor de vizitare sau informare. Aceasta are sens în special 
pentru călătorii interesaţi de ofertele de turism City Break. 
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3.6.3.3. Tactici de comunicare  
 

Marketing online  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
Creşterea vizibilităţii online şi a traficului web printr-o combinaţie de optimizare pentru 
motoarele de căutare, bannere video / interactive, mesaje promoţionale, campanii pe cuvânt 
cheie şi mijloace similare.  
Bannere interactive vor fi, de asemenea, plasate în cele mai utilizate motoare de căutare în 
mod curent; link-uri active în site-urile web ale intermediarilor, mesaje promoţionale, etc. se 
dovedesc din ce în ce mai importante, deoarece turiştii sunt utilizatori împătimiţi ai internetului. 
Această acţiune va contribui la creşterea gradului de conştientizare, va atrage clienţi din 
grupul ţintă către portalul web al Turismului Românesc şi va alimenta baza de date clienţi. 

Câteva dintre acţiunile asociate acestei tactici sunt cercetarea comportamentului pieţei online, 
analiza poziţiei concurenţiale, optimizarea pentru motoarele de căutare – Search Engine 
Optimisation (SEO), marketingul motoarelor de căutare - Search Engine Marketing (SEM), 
strategie web, anunţuri online, social media, etc. 
Remarci specifice produsului  
Marketingul online urmează să devină un element cheie pentru creşterea sosirilor în legătură 
cu turismul City în România. Acest tip de călător este un utilizator masiv al internetului, în 
special un călător independent şi un „rezervator” frecvent al curselor aeriene low cost şi al 
hotelurilor prin internet. Avându-i deja pe acest canal, se poate ajunge uşor la acest tip de 
utilizator pentru toate acţiunile de marketing online efectuate cu privire la turismul City. 

 

Relaţii publice  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
Cu scopul de a crea şi a menţine imaginea ţării ca destinaţie turistică, se impune apelarea la 
serviciile unei agenţii de nivel superior la nivel internaţional, astfel încât acestea să poată 
gestiona întreaga acţiune la nivel local, dar să fie şi în măsură să implementeze o strategie la 
nivel mondial în funcţie de ţară. Aceste agenţii sunt în măsură să coopteze cele mai importante 
agenţii din domeniu la fiecare eveniment, întâlnire sau seminar pe care îl organizează. MDRT 
va fi responsabil numai pentru a hotărî tipul de evenimente, clienţi ţintă şi momentul la care ar 
trebui să aibă loc, iar agenţia îl va transforma într-un succes. 
De obicei, relaţiile publice includ colaborarea cu mass-media, gestionarea crizelor, 
comunicarea cu angajaţii sau managementul mijloacelor de comunicare sociale. Toate aceste 
aspecte cad, de asemenea, în sarcina agenţiei angajate. 
Iată câteva nume de agenţii cu acoperire la nivel mondial: 
 
■ Burston- Marsteller 
■ Edelman 
■ Waggener Edstrom 
■ APCO Worldwide 
■ Etc.  
Remarci specifice produsului  
Acţiunile de relaţii publice vor contribui la generarea ideii că România are o viaţă urbană 
interesantă şi bogată (ziua şi noaptea) la nivelul grupului nostru ţintă de pe pieţele sursă. 
Publicitatea generată trebuie să motiveze călătorii orientaţi pe turism city să caute mai multe 
informaţii pe care alte instrumente (în special portalul web) le va furniza 
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Publicitate tipărită  
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 

 

Forma recomandată de publicitate tipărită este introducerea de advertoriale explicative în 
presa tipărită de specialitate. 
Un advertorial este o reclamă scrisă sub forma unui articol obiectiv, de obicei menit să arate ca 
o ştire legitimă şi independentă în stilul valorilor publicaţiei.  
Se recomandă advertoriale mici: 1-2 pagini de redactare pe lung - numai în presa de 
specialitate -, conţinând  texte cu 1200 - 1500 de cuvinte, cu imagini, ilustraţii sau chiar hărţi, 
explicând şi furnizând informaţii de călătorie şi informaţii logistice de bază grupului nostru ţintă 
dornic de informaţii. 
Advertorialele trebuie să facă întotdeauna referire la portalul web pentru informare, logistică şi 
descriere completă a destinaţiilor sau pentru orice alt subiect.  
Remarci specifice produsului  
Publicitatea tipărită va juca un rol esenţial în accelerarea călătoriilor de turism City în România. 
Formatul prevăzut pentru advertoriale este ideal pentru transmiterea  varietăţii şi complexităţii 
a ceea ce România are de oferit. Deoarece nu există media specializată pe turism City, aceste 
advertorialele trebuie plasate în reviste de călătorii generale. 
 

3.6.3.4. Infrastructura de marketing 
 

Baza de date de clienţi 
Impactul 

preconizat 
asupra 

vânzărilor 
Crearea unei baze de date cuprinzând 2 secţiuni principale: sector comercial şi bază de date 
clienţi. Baza de date va conţine informaţii despre: 
■ Consumatorii finali 
■ Turoperatori 
■ Agenţii de turism 
■ Media şi jurnalişti  
■ Asociaţii/federaţii şi altele  

În vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru această acţiune, pe lângă informaţii generale 
cu privire la organizaţii şi consumatori, baza de date va preciza motivaţia lor principală / 
motivul de călătorie. Aceasta va creşte valoarea de marketing a bazei de date, permiţând 
implementarea activităţilor de marketing segmentate. Cu alte cuvinte, va fi posibil, de exemplu, 
să fie trimisă o broşură de lux către operatorii de turism de lux, reviste, asociaţii şi agenţii de 
turism de lux. 
Baza de date de marketing va conţine informaţii despre vizitatorii din trecut şi vizitatori  
potenţiali în România, adunate din toate sursele posibile, fiind portalul web cu cel mai mare 
potenţial, însă nu singurul: fiecare acţiune de comunicare trebuie să aibă un obiectiv secundar, 
acela de a colecta pe cât posibil cât mai multe detalii de contact, în scopul alimentării bazei de 
date (atât pentru consumatorii finali, cât şi pentru intermediari). 
Remarci specifice produsului  
Aşa cum s-a precizat anterior,  informaţiile personale şi de contact ale călătorilor interesaţi de 
turismul City vor trebui introduse în baza de date de clienţi, sortate după activitatea lor 
principală/ tipul de călătorie pe care l-au întreprins în România. Probabil mediul cel mai 
convenabil pentru a organiza această acţiune va fi constituit la porţile de îmbarcare din 
aeroporturi. Ideea este ca aceştia să poată fi contactaţi pe viitor pentru marketing (vânzări şi 
comunicare). 
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