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Acest modul de formare face parte din Cursul de pregătire destinat turismului cultural, care a fost 
dezvoltat în cadrul parteneriatului strategic Erasmus + EUROPETOUR, o inițiativă europeană menită să 

deblocheze potențialul economic al comorilor culturale remarcabile ale Europei și să încurajeze zonele 

rurale să valorifice potențialul turismului cultural.  
Puteți găsi mai multe informații pe site-ul proiectului: http://www.europetour.tips  
 
Foto: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger, Jens Hackmann 
 
 

 
 

Această lucrare este licențiată sub licența internațională Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0. 
 
Sunteți liber să: 

• Distribuiți - copiați și redistribuiți materialul în orice mediu sau format 

• Adaptare / autorizare- remixare, transformare și dezvoltare pe baza materialului 
în următorii termeni: 
· Atribuire - Trebuie să acordați creditul adecvat, să furnizați o legătură cu licența și să indicați dacă au 
fost făcute schimbări. Puteți face acest lucru în orice mod rezonabil, dar nu într-o manieră în care să fie 

sugerat faptul că licențiatorul este de acord cu dvs. sau cu folosirea acelui material. 
· NonComercial/ Nu se poate vinde - Nu puteți folosi materialul în scopuri comerciale. 

· ShareAlike/ Distribirea sub aceeași licență ca originalul - Dacă remixați, transformați sau construiți alte 
materiale, trebuie să le distribuiți contribuțiile dvs. sub aceeași licență ca și originalul.  
 
 

 
 
Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru prezentarea acestei publicații nu constituie o aprobare 
a conținutului, care reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 
utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

Indicativ proiect: 2015-1-DE02-KA202-002325 
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Cuprins	
 
Mixul de marketing vizează trecerea de la faza conceptuală strategică la marketingul tactic. În acest 

modul, vom explica diferitele instrumente de marketing și modul lor de acțiune.  
 
 
Unitatea 1 Cei 4P ai Mixului de Marketing 

Unitatea 2 Strategiile de produs 

Unitatea 3 Strategiile de preț  

Unitatea 4 Strategiile de plasare/distribuț ie 

Unitatea 5 Strategiile de promovare 

Unitatea 6 Al 5-lea P în Mixul de Marketing 

 

Obiective	de	învățare	
 
După studierea acestui modul, veți înțelege diferitele tipuri de decizii de care veți avea nevoie pentru a 

aduce produsul sau serviciul dvs. la dispoziția publicului. 

Veți înțelege ce înseamnă un mix de marketing pentru produsele dvs. culturale. 

Veți cunoaște caracteristicile cheie ale unui mix de marketing. 

Veți înțelege cele patru componente ale unui mix de marketing: produs, plasare, preț și promovare. 

Veți înțelege avantajele produsului care sunt importante pentru o strategie de succes a produsului. 

Veți învăța despre strategia de stabilire a prețurilor pentru produsele și serviciile culturale. 

Veți fi informat despre diferite strategii de distribuție pentru produsele și serviciile dvs. 

Veți învăța despre strategiile de promovare și relațiile publice. 
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Cei	4	P	ai	Mixului	de	Marketing		
 
"Mixul de Marketing" este o expresie generală utilizată pentru a descrie diferitele tipuri de decizii de care 
veți avea nevoie pentru a vă aduce produsul sau serviciul dvs. către public. Cei 4P reprezintăo modalitate 
- probabil cel mai cunoscută - de caracterizare a mixului de marketing.  
 
Cei 4P ai Mixului de Marketing sunt: 

• Produs - Product (or service) 
• Plasare - Placement 
• Preț  - Price 
• Promovare - Promotion 

 

 
 

Sursa:http://marketingmix.co.uk/4ps-in-marketing/ 
 
Din motive de simplitate, acest modul va folosi cuvântul "produs" dacă se referă la elemente tangibile, 
de ex. obiecte de artă sau cărți sau servicii intangibile, și anume servicii de cazare, excursii ghidate, 
concerte sau altele similare. 
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Practic, un mix de marketing vă va ajuta să înțelegeți ce poate oferi produsul dvs. cultural turistic și cum 

să planificați toate elementele în jurul acestuia. Mixul de marketing se caracterizează prin patru elemente, 
care sunt prețul, locul, promovarea și chiar produsul în sine. 
În paragrafele următoare, veți găsi un scurt rezumat al acestor 4 P. 
 

1.	Produsul	
 
În domeniul turismului cultural, "produsul" poate fi, fie un serviciu intangibil, fie un bun tangibil. Practic, 
un produs ar trebui să satisfacă așteptările sau necesitățile specifice ale vizitatorilor. Produsele urmează, 
de obicei, un ciclu de viață natural și, de aceea, trebuie să vă străduiți să înțelegeți și să planificați în 

mod corespunzător pentru fiecare etapă, să identificați care sunt aș teptările de la produsul dvs. și să 
întrevadă beneficiile, precum și caracteristicile produsului în sine . După ce ați înțeles produsul în sine, 

puteți continua dezvoltarea acestuia pentru a identifica vizitatorii vizați. 
 

2.	Prețul	
 
Acesta are în vedere așteptările dvs. ca vizitatorii să plătească un anume preț pentru produsele sau 
serviciile dvs. Tarifarea poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra vânzării produselor turistice. 

Acest lucru depinde mai mult de modul în care vizitatorul dvs. percepe valoarea acestui produs, decât 

de valoarea reală a produsului în sine. Prin urmare, dacă un produs are un preț mai mare sau mai mic 
decât valoarea percepută, este posibil să nu se vândă așa cum era de așteptat. Prin urmare, este important 

să înțelegeți ce percepe vizitatorul dvs. înainte de a vă decide să stabiliț i un preț pentru un produs. În 

cazul în care percepția vizitatorului este pozitivă, este probabil ca produsul să se vândă chiar și la un 

preț mai mare decât valoarea sa reală. Pe de altă parte, dacă produsul are o valoare foarte mică sau 

deloc pentru vizitator, ar putea fi benefic să subevaluăm produsul doar pentru a face niște vânzări. 

 

3.	Promovarea	
 
Acest lucru se referă la strategiile de marketing și la tehnicile de comunicare utilizate pentru a vă revizui 
produsul către clienții vizați. Promovarea include activități cum ar fi oferte speciale, publicitate, relații 
publice și, de asemenea, promoții de vânzări. Orice canal promoțional utilizat ar trebui să fie întotdeauna 

adecvat pentru produsul sau serviciul dvs. cultural, pentru vizitatorul dvs. și, de asemenea, pentru preț. 
Rețineți că marketingul este diferit de pro-movare, deoarece promovarea se referă doar la aspectul de 
comunicare folosit în cadrul marketingului. 
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4.	Plasarea/distribuția	
 
Plasarea se referă la modul în care produsul sau serviciul va fi pus la dispoziția vizitatorului dvs. O 

strategie adecvată de plasare va evalua cel mai bun și cel mai potrivit canal de distribuție pentru produs. 

Care	este	scopul	Mixului	de	Marketing?	
 
De-a lungul anilor, cele patru elemente ale unui mix de marketing au fost dezvoltate și conceptualizate 
de către experții de marketing din întreaga lume pentru a crea și a realiza strategii de marketing de 

succes. Aceste instrumente încearcă să satisfacă atât furnizorul, cât și vizitatorul, în prezent. Dacă înțelegeți 

ce	aveți	de	 făcut	pentru	a	 lansa un produs, mixul de marketing poate contribui semnificativ la succesul 
produselor sau serviciilor dvs. Unele dintre caracteristicile cheie ale mixului de marketing includ 
următoarele: 

• Este alcătuit din variabile interdependente care sunt unice. Cele patru elemente ale mixului de 
marketing trebuie planificate împreună pentru a garanta succesul oricărei strategii de marketing. 

• Utilizând aceste elemente, puteți atinge orice obiective economice sau de marketing, cum ar fi 
profitul, vânzările sau satisfacția vizitatorilor. 

• Un mix de marketing este foarte fluid și flexibil. Este ușor să vă concentrați mai mult sau mai 
puțin pe oricare dintre variabile, în funcție de situația actuală a pieței. 

 
Pentru ca elementele unui mix de marketing să rămână relevante și actualizate, monitorizarea oricăror 

tendințe și schimbări în piața dvs. este vitală. 

 
În fruntea strategiei mixului de marketing, ar trebui să existe un manager de marketing experimentat. 
Această persoană ar trebui să poată manipula toate variabilele și forțele pentru a obține rezultatul dorit. 
Cu toate acestea, instituțiile culturale din zonele rurale nu vor putea să angajeze sau să finanțeze un 
manager de marketing calificat. Prin urmare, acest curs vă oferă informații suficiente pentru a înțelege 

elementele de bază. 
 
Amintiți-vă întotdeauna că vizitatorul este cea mai importantă parte a oricărui mix de marketing. Valoarea 

totală a produsului este determinată de percepțiile vizitatorilor. Prin urmare, obiectivul este de a satisface 
și de a reține cât mai mulți vizitatori posibil. 
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Întrebări care vă vor ajuta să înțelegeți cele patru componente ale mixului de marketing: 

 
 
Produs/Serviciu 

• Ce așteptări are vizitatorul de la produsul sau serviciul dvs. cultural? 
Ce așteptări și nevoi îndeplinesc acest produs? 

• Ce elemente trebuie să abordeze aceste probleme? 
• Există componente pe care le-ați pierdut din vedere? 
• Cum și unde va folosi vizitatorul acest produs? 
• Cu ce seamănă? Prin ce metode se vor întâlni vizitatorii? 
• Ce caracteristici - dimensiune, culoare, etc. - trebuie să aibă produsul 

cultural? 
• Cum trebuie să fie numit? 
• Cum poate fi individualizat/branduit? 

Cum este diferențiat față de de concurenții dvs.? 
• Care este cea mai mare parte a costurilor pe care le poate furniza și 

cum poate fi vândută în mod adecvat, pentru a genera profit?  
(Vezi și prețurile, mai jos) 

Plasare 
• Unde pot căuta vizitatorii produsul sau serviciul dvs.? 
• Ce fel de agenții de turism comercializează produsul dvs.? Este acesta 

disponibil online? Poate fi comandat din catalog? 
• Cum ați putea alege canalele de distribuție potrivite? 
• Ce fac concurenții dvs. pentru plasarea produselor lor? 

Preț 
• Care este valoarea elementului sau serviciului pentru cumpărător? 
• Există nivele de preț stabilite pentru aceste produse sau servicii în 

regiunea dvs.? 
• Este vizitatorul sensibil la preț? O scădere mică a prețului va avea o 

cotă de piață suplimentară?  
• Ce reduceri ar trebui oferite? 
• Cum diferă prețul produsului dvs. față de cel al concurenților? 
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Promovare 
• Unde și când veți putea transmite mesajele dvs. de marketing pe piața 

țintă? 
• Veți ajunge la publicul dvs. prin publicitate online, în presă, pe 

televizor sau pe radio sau pe panouri? Utilizând mesajele de marketing 
direct? Prin PR? Pe internet? 

• Când este cel mai bun moment de prezentare? Există regularitate pe piață?  
• Cum fac concurenții dvs. promoțiile? Cum poate aceasta să influențeze 

decizia dvs. pentru activități promoționale? 
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Exercițiul	17	

Mixul	de	Marketing	în	organizația	dvs.	
 

 
 
 
Utilizați lista de verificare de mai sus și descrieți pentru organizația dvs. ce activități de marketing au 
fost întreprinse (sau vor fi planificate). Sortați-le în cele patru elemente de decizie (cei 4 P ai mixului 

de marketing). 
 
1. Produs / serviciu 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Preț  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. Promovare 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
4 Plasare 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Unitatea 2 
 Strategii de produs 
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Strategia	de	produs	
 
Așa cum am explicat mai devreme, un produs poate fi un lucru tangibil (carte, statuie, lichior etc.) sau 
un serviciu intangibil (concert, muzeu, excursie etc.) oferit visitorului dvs. pentru a-și satisface cerințele 
sau pentru a satisface așteptările sau nevoile sale. Realizarea acestui produs/serviciu costă bani și acesta 
este vândut vizitatorului la un anumit preț. De asemenea, în domeniul turismului, multe produse urmează 

un anumit ciclu de viață și, dacă sunt planificate corect prin predicții inteligente, veți putea să vă adaptați 
la provocările pe care le prezintă fiecare etapă a ciclului. 
 
Pentru ca un produs sau un serviciu să aibă succes, acesta trebuie să îndeplinească și să satisfacă o 

nevoie specifică și ar trebui să poată funcționa așa cum a fost prevăzut. Caracteristicile și beneficiile 
produsului sau serviciului trebuie comunicate în mod clar clienților dvs. actuali și potențiali. O altă 

caracteristică vitală a unui produs este brandingul, deoarece acesta se diferențiază de alte produse 
similare de pe piață. Se creează, de asemenea, revenirea și loialitatea vizitatorilor. Acești factori afectează 
în cele din urmă strategia dvs. de produs. 

Clasificarea	produselor	
 
Există trei categorii principale de produse culturale: 
• Produse tangibile: Acestea sunt elemente care pot fi atinse fizic și dobândite ca alimente, articole de 

suveniruri, îmbrăcăminte, cărți etc. 

• Produse necorporale: acestea sunt elemente care nu pot fi prezente fizic, dar pot fi folosite sau simțite 
indirect. Exemple sunt muzică sau spectacole de teatru, vizite la expoziții sau muzee, excursii ghidate etc. 
• Servicii: Deși majoritatea serviciilor pot fi considerate necorporale, acestea sunt rezultatul unei activități 
care nu este desfășurată de client. 

Mixul	de	marketing		
 
Amestecul de marketing se referă la determinarea elementelor care sunt necesare pentru vânzarea reușită. 

Trebuie să faceți o cercetare extensă a clienților în construirea unui mix de marketing eficient. Cunoașterea 

concurenților dvs. și a pieței țintă vă va oferi o idee despre găsirea unui produs care să apeleze la clienți. 
Trebuie să cunoașteți strategia de produs, strategia de stabilire a prețurilor, strategia de distribuție și 
strategia de promovare pentru a dezvolta pe deplin o înțelegere profundă și a asigura succesul maxim. 

 
 

Mixul	de	produs	
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Mixul de produs reprezintă portofoliul dvs. de produse și servicii culturale. În acest portofoliu sunt produse 

care pot fi puse laolaltăsau pot fi interconectate pentru a forma linii de produse. Ele pot fi elemente 
într-o linie de produse, componente caracteristice  sau pot oferi beneficii similare, deși ele sunt elemente 

individuale care au apariții și funcții diferite. Fiecare element are trei factori majori pe care trebuie să vă 
concentrați - branding, ambalare și servicii. Dar, mai întâi, trebuie să definiți beneficiile produsului. 

 

Înțelegerea	beneficiilor	produsului	
 
Înțelegerea avantajelor reprezintă un element esențial în strategia de produs. Beneficiul unui produs poate 

fi clasificat în trei niveluri: 

1. De bază : Acesta este principalul beneficiu al produsului și ar trebui să fie primul care urmează să fie 
definit. De exemplu, un suvenir din magazinul unui muzeu poate fi folosit pentru a capta amintiri care 
vor dura o viață. 
2. De actualitate: Acestea sunt avantajele care diferențiază produsul de concurență. Pentru exemplul de 
suveniruri, ar putea fi beneficii suplimentare, dincolo de a fi doar un "articol bun", de ex. Deoarece poate 
include o caracteristică practică. 
3. De creș tere: Acestea sunt beneficiile pe care le puteți oferi vizitatorilor dvs. pentru a-și câștiga loialitatea. 

Exemple sunt de ex. activități de urmărire. 
 

Deciziile	legate	de	produs	
 
Deciziile asupra produsului vin după înțelegerea combinării elementelor sale și definirea beneficiilor pentru 

produs. 
1. Design: Trebuie să decideți modul în care designul va afecta mixul de produse. Ar trebui să completeze 

caracteristicile produsului? Sau ar trebui ca ele să fie proiectate în jurul lui? 

2. Calitatea: înțelegerea vizitatorilor țintă este vitală pentru această decizie. Puteți atribui un preț ridicat 
unui produs de înaltă calitate, dar nu orice vizitator ar putea să-și permită acest lucru. 

3. Caracteristici: Trebuie să veniți cu setul final al caracteristicilor produsului. Dacă se adaugă beneficiile 
reale și percepute, puteți să evaluați și	să	oferiți	produsul	la	un	preț	mai	mare.	

4. Branding: branding-ul este ceea ce face produsul dvs. să fie individualizat. Brandul în sine poate 
determina dorința de a vizita destinația, deoarece poate fi asociat de ex. cu calitatea, cu siguranța	sau	
cu	alte	caracteristici. 
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Exercițiul	18	

Realizați	propriul	mix	de	
produse	
 

 
 
 
 
Proiectați un portofoliu al produselor și serviciilor dvs. culturale. Încercați să conectați produsele (și / 

sau serviciile) îndeaproape, astfel încât acestea să formeze linii de produse sau servicii. 

Concentrați-vă pe avantajele produsului și pe deciziile de produs așa cum sunt descrise în modul. 
Verificați cât de aproape de realitate este descrierea dvs. și discutați-o cu prietenii sau colaboratorii! 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
. 
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Unitatea 3 
Strategii de preț  

 
  

	



	

	

TURISM CULTURAL 
MODUL 4 – MIXUL DE MARKETING ÎN TURISMUL CULTURAL 

	
	

	
21	

	

		

Strategia	de	preț	
 
Prețul este suma pe care vizitatorii dvs. trebuie să o plătească în schimbul produsului sau serviciului dvs. 

Determinarea prețului potrivit pentru produsul dvs. poate fi un pic dificilă. O strategie tentantă pentru a 
începe o afacere mică în domeniul turismului cultural ar putea fi să creeze o impresie de stabilire a 

prețurilor prin prețuri mai mici decât produsele concurente. Deși acest lucru poate crește vânzările dvs. 

inițiale, un preț scăzut, de obicei, echivalează cu o calitate scăzută și acest lucru poate să nu fie ceea 
ce vizitatorii interesați de turismul cultural ar trebui să vadă în produsul dvs. 

 
Prin urmare, strategia de stabilire a prețurilor ar trebui să reflecte poziționarea produsului dvs. pe piață, 
iar prețul rezultat ar trebui să acopere costul pe articol și marja de profit. Această sumă nu ar trebui să 
vă permită ca afacerea dvs. să fie timidă, dar nici agresivă . Prețul scăzut împiedică creșterea afacerii dvs., 

în timp ce prețurile prea ridicate vă elimină concurența. 

 

Prețul	bazat	pe	costuri	
Prețul final pleacă de la costul de producție la	care	se adaugă un anumit procent de profit. Suma care 
rezultă va fi prețul produsului. Trebuie să țineți cont de costurile de producție variabile și fixe pentru 
această metodă de stabilire a prețurilor. 
 
În turismul cultural, această metodă ar putea fi aplicată atunci când vă produceți obiecte de artizanat 

proprii spre vânzare, cum ar fi broderiile. Veți aplica, probabil, și această metodă pentru articolele pe 

care le cumpărați și le revindeți, de ex. cărți, albume, cărți poștale etc. 
 

Preț	bazat	pe	valoare	
În loc să utilizați baza de calcul a costului de producție, puteți lua în considerare percepția vizitatorului 

asupra valorii produsului. Percepția cumpărătorului depinde de calitatea produsului, de reputația instituției 
culturale, în afara	 factorilor de cost. 

 
Pentru afacerea dvs. din domeniul turismului cultural, această metodă ar trebui aplicată ori de câte ori 

este posibil. Cu toate acestea, este necesară o observare atentă a mediului concurential. 
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Preț	bazat	pe	concurență	
Realizați o analiză a prețurilor implementate de concurenții dvs. pe un produs similar pe care încercați 

să îl comercializați și apoi decideți dacă să vă evaluați produsul în mai mică, în mai mare măsură sau la 

fel. De asemenea, trebuie să monitorizați prețurile și să fiți capabili să răspundeți la schimbări. 
 
Această metodă este în general aplicată, deoarece este facilă . Cu toate acestea, asigurați-vă că toate 

costurile sunt acoperite. 
 

Reduceri	
Reprezintă cel mai frecvent instrument utilizat pentru stocurile de produse vechi sau atunci când vă 
actualizati inventarul de produse. Porniți de la prețul comunicat și aplicați	 reducerea	 considerată	
corespunzătoare. 
 
În afară de vânzarea articolelor învechite, nu vă recomandăm să aplicați această metodă de stabilire a 

prețurilor, mai ales atunci când calculul dvs. urmează de obicei metoda bazată pe valori. 

	

Preț	psihologic	
S-ar putea să fi observat că rar vezi prețurile rotunjite la cel mai apropiat număr întreg. Aceasta este o 
strategie psihologică de stabilire a prețurilor. 9.99 € pare mai atractiv decât 10.00 €, deși economisiți 
doar un singur cent. 
 
Recomandăm această strategie de stabilire a prețurilor numai pentru articolele în masă în care 
cumpărătorul poate alege între diferite oferte. În afacerea dvs. din domeniul turismului cultural, reputația 
dvs. s-ar putea deteriora dacă jucați acest joc prea mult. 
 

 
Stabiliți	strategia	de	preț	pe	care	o	adoptați	prin	
metodele	menționate	mai	sus	pentru	a	oferta	cu	prețul	
potrivit	produsul	sau	serviciul	dvs.	turistic.	
	
Amintiți-vă:	prețul	este	singurul	P	dintre	cei	"Patru	P	
din	Marketing"	care	generează	de	fapt	un	profit	pentru	
dvs.!	
	
Ceilalți	P	sunt	factori	de	cost. 
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Exercițiul	19	

Dezvoltați-vă	propria	
strategie	de	preț	
 

 
 
 
 
Descrieți care strategii de stabilire a prețurilor au fost operate (sau vor fi planificate) de organizația 
dvs.). Sortați-le în diferite categorii și justificați de ce ați decis asupra acestora! 
 
1. Strategia preț  bazat pe cost 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Strategia preț  bazat pe valoare 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. Strategia preț  bazat pe concurenț ă 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
4 Strategia reducerilor 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
5. Strategia preț urilor psihologice 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

. 
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Unitatea 4 
Strategii de 
distribuț ie 
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Strategiile	de	distribuție	
 
Locul se referă la distribuție sau la metodele și locația pe care le utilizați pentru ca produsele sau 
serviciile dvs. turistice culturale să devină ușor accesibile pentru clienții țintă. Tipul produsului sau al 
serviciului dvs. dictează modul în care acesta poate fi distribuit. 
 
Puteți susține că în turismul cultural, distribuția pentru produsele și serviciile dvs. începe cu dvs. și se 
termină cu dvs. deoarece le furnizați direct vizitatorilor dvs. Puteți spune că acest lucru este valabil pentru 
majoritatea serviciilor turistice, deoarece nu puteți vinde un tur cu ghid printr-o mănăstire, o vizită de 
muzeu sau o masă într-un restaurant, către altcineva decât direct vizitatorului care vine în destinaț ia dvs. 
 
Dar acesta este întregul adevăr? Nu s-ar putea ca biletele dvs. să fie disponibile și pe Internet? La 
recepție în hotelurile din apropiere? Nu poți să faci un video al turului prin mănăstire? Nu poți vinde o 
broșură cu cele mai renumite rețete ale restaurantului tău? În acest caz, ați putea alege între mai multe 
strategii de distribuție. 
 
Prin urmare, este logic să cercetați un pic în următoarele paragrafe și să reflectați dacă acestea vă permit 
să găsiți modalități suplimentare de a vă vinde produsele sau serviciile turistice culturale! 
 

Vânzarea	directă	-	Există	mai	mult	decât	o	singură	cale	
	
Vânzarea directă este cu siguranță metoda cea mai frecvent utilizată în toate turismul cultural. Un avantaj 
al vânzării produselor și serviciilor dvs. direct este că aveți un sentiment de apropiere pentru piața 
specifică, deoarece interacționați direct cu vizitatorii și vă puteți adapta cu ușurință la schimbări. Un alt 
avantaj este că vă controlați prețurile produselor dvs. și metodele prin care ar trebui să fie vândute. 
 
Cea mai importantă metodă de distribuție pentru vânzarea directă este vânzarea la fața locului, dar ar 
trebui să luați serios în considerare să includeți și comerțul electronic. 
 

Vânzarea	prin	intermediul	revânzătorilor	
 
Dacă doriți să aveți o distribuție mai largă a produsului dvs., îl puteți vinde printr-o terță parte, care apoi 
va revinde produsul sau serviciul dvs. În turism, revânzătorii sunt, de obicei, agenții de turism. 
 
Cu toate acestea, există și alte câteva posibilități, în special pentru turismul cultural în zonele rurale. 
Imaginați-vă câteva dintre următoarele strategii: 

• Biletele pentru muzeul dvs. sunt de asemenea disponibile în hotelurile și pensiunile din 
regiunea dvs. 

• Aceste hoteluri oferă și articole selectate din magazinul muzeului. 
• Sunt disponibile și la supermarketul local. 
• Meniul restaurantului dvs. este afișat și la muzeu, unde vizitatorii pot cumpăra un voucher, 

de ex. pentru o cină medievală. 
• Produsele dvs. de artizanat sunt de asemenea disponibile în magazinul muzeului. 
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Afacerea reușită prin intermediul distribuitorilor necesită o rețea densă de colaborare. În modulul 5 veți 
citi mai multe despre acest lucru.  
 
 
 
 

Exercițiul	20	

Strategia	de	distribuție	
 

 
 
 
 
Imaginați-vă că dintr-o dată nu veți putea vinde niciun produs sau serviciu clientului dvs. direct în 
magazinul dvs. (sau muzeu, hotel, etc.). Ce căi de vânzare indirectă ați putea utiliza pentru a vă 
menține afacerea? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Felicitări! V-ați salvat afacerea! Câte dintre aceste strategii folosiți deja acum? Vă puteți lărgi aria de 
distribuț ie? 
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Unitatea 5 
Strategii de promovare 
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Strategia	de	promovare	
 
Promovarea reprezintă partea de marketing în care faceți publicitate și comercializați produsul sau serviciul 
dvs. Acest proces este, de asemenea, cunoscut sub denumirea de strategie de promovare. Prin această 
strategie, potențialii vizitatori se familiarizează cu ceea ce vindeți. Pentru a îi convinge să cumpere 
produsul sau serviciul dvs., trebuie să explicați ce este și de ce ar trebui să-l cumpere. Promovarea face 
ca vizitatorii să simtă că nevoile lor pot fi satisfăcute de ceea ce le oferiți prin afacerea dumneavoastră ! 
 
Un efort de promovare eficient conține un mesaj clar care vizează o audiență certă și se realizează prin 
canale adecvate. Clienții vizați sunt persoane care vor folosi produsul sau serviciul dvs. Identificarea 
acestor persoane este o parte importantă a cercetării dvs. de piață. Imaginea de marketing pe care 
încercați să o transmiteți trebuie să se potrivească cu mesajul anunțului dvs. Ar trebui să atragă atenția 
vizitatorilor țintă și, fie să-i convingă să cumpere, fie să-i determine măcar să-și exprime părerea despre 
produs. Metoda de promovare pe care o alegeți pentru a transmite mesajul dvs. vizitatorilor vizați poate 
implica, probabil, mai multe canale de marketing. 
 

Publicitate	
 
Publicitatea este o strategie de promovare cheie și se poate face prin următoarele că i: 

Tipărituri	
Anunțurile tipărite pot fi distribuite direct prin poștă sau prin mijloacele de presă tipărită , care includ 
ziare, pliante, reviste de comerț și de consum. De asemenea, puteți trimite scrisori, invitații de participare 
la concursuri, fișe de informații, broșuri și cupoane vizitatorilor actuali sau potențiali din întreaga țară. 
Printul publicitar permite oamenilor să știe ce, unde, când și de ce ar trebui să cumpere produsul. 
 

Electronic	
Cu siguranță vă veți face publicitate pe site-ul dvs. și veți furniza vizitatorilor și clienților informații 
importante și relevante. De asemenea, puteți trimite anunțuri prin e-mail direct ca parte a strategiei de 
promovare. Veți găsi mai multe informații despre cum să utilizați comunicarea electronică și, în special, 
mass-media socială în Ghidul pentru folosirea rețelelor de socializare EUROPETOUR. 
 

Târguri	de	turism	și	de	vacanțe	
Deși destul de costisitoare, prin intermediul acestor târguri veți ajunge la grupurile țintă, adică la potențiali 
revânzători și la potențialii dvs. vizitatori, în număr mare într-un timp scurt. Încercați să participați la 
expoziții comune organizate de asociații turistice regionale sau naționale sau să organizați un stand de 
expoziții cu alți furnizori de turism cultural din rețeaua dvs. 

Reclamă	”din	gură	în	gură”	
Se spune că cei mai buni agenți de publicitate sunt clienții mulțumiți, iar inversul poate fi, de asemenea, 
adevărat. Când clienților le plac sau nu produsele oferite, le spun și altora despre asta. 
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Posturile	locale	de	radio	
Dacă doriți să ajungeți la vizitatorii locali, publicitatea pe radio, care este relativ ieftină, dar foarte eficientă, 
este o modalitate excelentă de a ajunge și de a oferii informații despre afacerea și produsele dvs. Pentru 
obiectivele culturale sau pentru furnizorii de turism cultural, ar fi bine să luați în considerare difuzarea 
unui reportaj care să fie gratuit sau va costa mai puțin decât prețul publicitar. 
	

Posturile	locale	de	televiziune	
Dacă doriți ca anunțul dvs. să ajungă la potenț ialii clienți de la nivel regional, televiziunea locală este 
calea de urmat, deși poate fi mai costisitoare decât celelalte opțiuni. Din nou, pentru obiectivele culturale 
sau furnizorii de turism cultural, ar fi bine să luați în considerare un reportaj care ar fi gratuit sau va 
costa mai puțin decât prețul publicitar. 
 
 

Relațiile	Publice		
 
Relațiile publice se concentrează, de obicei, pe construirea unei imagini favorabile a organizației 
dumneavoastră. Puteți face acest lucru făcând ceva bun pentru comunitate, cum ar fi organizarea unor 
evenimente sau implicarea în activitățile culturale ale comunității. Puteți invita presa locală și puteți 
organiza conferințe de presă ca parte a strategiei de promovare. 
 
Proliferarea Internetului a dat naștere altor canale de promovare care nu erau disponibile anterior. 
Comerțul electronic a modificat, de asemenea, modul în care companiile și clienții fac afaceri. Site-urile 
de socializare ca Facebook, Twitter, Instagram ajung la o audiență foarte largă și pun la dispoziție reclame 
prin intermediul cărora pot fi atraș i mai mulți clienți. Veți găsi mai multe informații despre cum să utilizați 
comunicarea electronică și, în special, mass-media socială în Ghidul pentru folosirea rețelelor de socializare 
EUROPETOUR. 
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Exercițiul	21	

Dezvoltați	strategia	dvs.	de	promovare	
 

 
 
 
 
Descrieți pentru organizația dvs. care strategii de promovare au fost întreprinse (sau vor fi planificate). 
Sortați-le în diferite categorii și justificați de ce ați decis asupra acestora! Puteți să analizați ce 
strategie contribuie cel mai mult la afacerea dvs.? 
 
1. Publicitatea tipărită 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Publicitatea on-line 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. Târguri de turism și expoziții 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
4 Radio și TV 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
5. Relații publice 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Unitatea 6 
Al 5-lea P din  Mixul de 

Marketing  
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Importanța	oamenilor	în	cadrul	mixului	de	marketing		
 
Unul dintre elementele esențiale ale mixului de marketing sunt oamenii. Aceasta include fiecare persoană 
implicată direct sau indirect în produsul sau serviciul respectiv. Nu toți acești oameni intră în contact cu 
clienții. Dar toți acești oameni au rolul lor jucat în producția, marketingul, distribuția și livrarea produselor 
și serviciilor vizitatorilor și clienților. 

Cei	5	P	ai	Mixului	de	Marketing	
 
Teoriile de marketing moderne plasează oamenii pe locul 5 în mixul de marketing, alăturându-se celorlalte 
4 componente și anume: produsul, promoțiile, prețul și distribuția. Fără oameni, toate celelalte componente 
ale mixului nu vor completa o formulă de succes a activității de marketing. Acest aspect nou se referă 
la toate persoanele care sunt angajate de organizația dvs.: persoane care participă la proiectarea, 
dezvoltarea sau promovarea produselor și serviciilor, oameni care efectuează studii de piață, care asigură 
livrarea la timp, furnizarea serviciilor de asistență și care intră în contact cu vizitatorii dvs. 
 

Oamenii	care	participă	la	realizarea	produsului	sau	serviciului	dvs.	
 
În afara echipei manageriale, există persoane care sunt responsabile cu realizarea produselor și serviciilor 
în cadrul organizației dvs. Într-o organizație culturală, ar trebui să	vă faceți timp pentru a angaja persoane 
care au competența și expertiza în zona în care operează. Acest lucru este valabil pentru oamenii din 
întreaga organizație, de la manageri până la persoana care vinde bilete de intrare/vizitare. Investiția în 
oameni de mare calibru vă va permite să veniți cu cele mai bune produse și servicii pentru vizitatorii dvs. 
Dacă acești oameni reprezintă organizația dvs., acest lucru vă va oferi și o imagine pozitivă în ochii 
vizitatorilor. Este de la sine înțeles că o astfel de imagine pozitivă sprijină afacerea dvs. 
 

Oamenii	care	le	vorbesc	vizitatorilor	
 
Organizațiile culturale, indiferent de dimensiunea lor, necesită un serviciu specializat pentru vizitatori 
pentru a-și susține produsele și serviciile. Ele ar trebui să aibă oamenii potriviți care lucrează în punctele 
de contact cu vizitatorii lor. O față prietenoasă la intrare sau o mână de ajutor sunt "cartea de vizită" 
pentru toate instituțiile de acest tip. Pentru o mulțime de vizitatori, acest lucru ar putea determina decizia 
de a vizita acel loc. Vizitatorii doresc întotdeauna să fie siguri că aceștia pot vorbi cu persoane care 
sunt dispuse și capabile să îi ajute în cazul în care au probleme sau preocupări legate de produsele pe 
care le-au cumpărat sau de serviciile pe care le utilizează . Organizațiile culturale ar trebui să se asigure 
că au persoane prietenoase cu vizitatorii care sunt gata să vină în întâmpinarea ș i să satisfacă nevoile 
vizitatorilor. 
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Serviciile specializate pentru vizitatori pot constitui un factor de diferențiere față de alte instituții 
concurente. Vizitatorii caută servicii culturale excepționale. Prin urmare, trebuie să investești în formarea 
personalului de servire a vizitatorilor. Criteriile de selecț ie ar trebui să cuprindă atât aspectele tehnice, 
cât și cele personale ale postului. Aceasta înseamnă că aceștia ar trebui să aibă cunoștințe despre 
specificațiile produselor și serviciilor dvs. În același timp, ei ar trebui să manifeste, de asemenea, disponib 
ilitate și să aibă o adevărată dorință de a se dedica vizitatorilor. 
 

Experiența	generală	a	clienților	
 
Este de la sine înțeles că oamenii din organizaț ia dvs. au cu siguranță un impact asupra experienței 
globale a vizitatorilor. În domeniul marketingului, oferirea nu doar a celor mai bune experiențe în utilizarea 
produselor dvs., dar și în relațiile cu oamenii dvs. este cheia pentru a câștiga mai mulți vizitatori noi și 
pentru a păstra mai mulți dintre cei existenți. Fidelitatea și loialitatea sunt rezultatele finale ale unei 
experiențe extraordinare a vizitatorilor provocată de întregul mix de marketing. 
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Exercițiul	22	

Oamenii	contribuie	la	succesul	dvs.	
 

 
 
Descrieți măsurile pe care le-ați luat pentru a asigura cele mai bune rezultate posibile în organizația 
dvs., care se concentrează asupra tuturor persoanelor care sunt angajate în organizația dvs.: persoane 
care contribuie la proiectarea, dezvoltarea sau fabricarea produselor și serviciilor; persoanele care 
asigură livrarea la timp, furnizarea de servicii de asistență și persoanele care intră în contact cu 
vizitatorii dvs. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
. 
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Savurează	portocalele!	
Bucură-te	de	albastru!	

 

De	ce	este	acesta	un	exemplu	de	bune	practici?	
 
Proiectul "DEGUSTAREA PORTOCALELOR" studiază, valorifică și promovează itinerariile și calitatea 
alimentelor și a vinului în municipalitățile care deț in "Steagul portocaliu"  
Proiectul are drept scop:	
• crearea unui "sistem tradiț ional", care se bazează pe o producție din resurse locale formată din 
cunoștințe și tradiții capabile să răspundă nevoilor generale 
• dezvoltarea durabilității produselor locale prin adoptarea unor strategii specifice de evaluare și printr-o 
coordonare eficientă și printr-o abordare interregională 
• concentrarea asupra acțiunilor ce urmează a fi puse în aplicare pentru dezvoltarea, de asemenea pentru 
turiști, a specialităților gastronomiei locale , evidențierea caracteristicilor, a originilor și a culturii locale 
• "exportul" afacerii menționate mai sus în străinătate cu asigurarea un schimb cultural și, prin urmare, 
cunoașterea obiceiurilor și bunătăților locale, între Asociația Steagului Portocaliu implicată în proiect și 
municipalitățile din afara granițelor italiene; contribuie la calificarea și diferențierea prin consolidarea 
"BRANDULUI ITALIAN" 
În regiunea Marche, 20 de municipalități deț in steagurile portocalii. 
 
Proiectul similar "TASTE THE BLUE" studiază, evaluează și promovează itinerariile și calitatea alimentelor 
și vinurilor în municipalități. Aici, 18 municipalități s-au alăturat "steagului albastru" 
 

	
	
https://www.gustalarancione.com/index.php 
https://www.gustailblu.com/ 
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Kazanlak	și	ruta	culturală	
trans-balcanică	 

 

De	ce	este	acesta	un	exemplu	de	bune	practici?	
 
Orașul Kazanlak este situat în centrul Bulgariei. Este o destinație turistică atractivă datorită locației, naturii 
și patrimoniului cultural. 
 
Kazanlak este situat în centrul Văii Trandafirilor. Rosa Damascena, cunoscută sub numele de Damasc sau 
Castilia trandafirilor, este cea mai mare comoară din regiunea Kazanlak. Trandafirul a fost importat în 
Bulgaria cu veacuri în urmă, iar astăzi este unul dintre simbolurile națiunii. Kazanlak este renumit în 
întreaga lume prin intermediul uleiului său de trandafir, produs aici, și al Festivalului din Valea Trandafirilor, 
care oferă începutul recoltei de trandafir. Primele înregistrări oficiale ale exporturilor de ulei de trandafiri 
se referă la comerțul cu Germania și Austro-Ungaria, începând cu anul 1771. Muzeul Trandafirilor se pare 
că este singurul muzeu din lume dedicat celor mai clasice dintre toate florile, trandafirul. 
 
O altă faț etă specială a locației este legătura cu istoria antică. Kazanlak este situat în așa-numita Valea 
Regilor Traciei. Cele mai mari și mai bine conservate morminte tracice ale țării se găsesc aici și sunt 
incluse în siturile patrimoniului mondial UNESCO, împreună cu Muzeul Trandafirilor. Acesta este motivul 
pentru care Kazanlak este renumit ca fiind "casa regilor tracilor". 
 
 
 

 
Photograph: Peika.bg 

 
http://www.rosevalleybg.com/rose-festival-kazanlak-bulgaria.htm	 	
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Pelerinajul	Sfântului	
Toribio	din	Liébana	
"Anul	Jubileu	2017" 

 

De	ce	este	acesta	un	exemplu	de	bune	practici?	
 
SRECD, Societatea regională pentru educație, cultură și sport din Cantabria, este o instituție încorporată 
în guvernul regiunii Cantabria, din nordul Spaniei, care urmărește protejarea, promovarea, restaurarea și 
conservarea patrimoniului arhitectural al regiunii. Organizația este responsabilă pentru planificarea și 
coordonarea inițiativelor legate de protecția și promovarea Anului Jubileu al Sfântului Toribio din Liébana. 
 
SRECD oferă o experiență unică pe plan mondial, inclusă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, "Camino 
Lebaniego de Santo Toribio" (Pelerinajul Sfântului Toribio din Liébana). Instituția guvernamentală 
colaborează cu municipalitățile, agențiile locale, eparhiile și părțile interesate, organizând diferite etape ale 
călătoriilor pentru a experimenta viața unui pelerin pe fiecare metru al traseului. 
 
Colaboratorii cu SRECD sunt facilități de cazare (rețeaua de adăposturi), Centrul de Studii din Liébana, 
Muzeul Torre del Infantado și gastronomia care oferă mâncăruri locale și mâncăruri tradiționale de pe 
valea de coastă și montană, prin Pelerinajul Sfântului Toribio, precum și "meniul pelerinului". 
 
 

 
 
www.centros.culturadecantabria.com 
https://twitter.com/celebaniegos 
www.facebook.com/Centro-de-Estudios-Lebaniegos 

 


