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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
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Cuprins
Marketingul strategic vizează dezvoltarea viitoare a unei companii turistice sau a unei destinații.
Sarcina principală este de a adapta situația actuală la dezvoltarea anticipată.
Acest modul se concentrează asupra aspectelor strategice ale marketingului pentru turismul
cultural în zonele rurale.
Unitatea 1

Bazele marketingului strategic

Unitatea 2

Metode de analiză strategică

Unitatea 3

Obiective strategice în turismul cultural

Unitatea 4

Elaborarea strategiilor

Obiective de învățare
La sfârșitul acestui modul, veți cunoaște diferitele puncte de interes pentru marketingul
turistic strategic.
Veți înțelege ce înseamnă gândirea strategică.
Veți știi ce tipuri de analize strategice sunt cele mai potrivite pentru afacerea dvs.
Veți înțelege modul în care dezvoltarea obiectivelor dvs. strategice este legată de viziunea și
misiunea dvs.
Veți învăța diferența dintre declarația de misiune și cea de viziune.
Veți vedea că identitatea corporativă este mai mult decât designul.
Veți putea reflecta asupra propriilor strategii și le veți putea adapta în consecință.
Veți afla despre componentele mixului de strategii.
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Unitatea 1
Bazele
marketingului
strategic
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Bazele Marketingului Strategic
Marketingul strategic vizează dezvoltarea viitoare a unei întreprinderi turistice sau a unei
destinații. În contextul acestui modul, instituțiile culturale sunt considerate, de asemenea,
"întreprinderi turistice". Acest lucru poate părea ciudat, dar, de fapt, instituții culturale precum
muzee, colecții, orchestre sau teatre oferă servicii sau produse cu plată vizitatorilor sau
publicului. Expresia "întreprindere" conține o dimensiune economică, care este aleasă în mod
conștient, deoarece majoritatea produselor și serviciilor nu sunt oferite gratuit.
Sarcina principală este de a vă adapta situația actuală la dezvoltarea preconizată și la
obiectivele propuse.

Rezultatul marketingului strategic este un concept de marketing care cuprinde
trei niveluri diferite de concretizare:
1. obiectivele ca scenariu viitor (locul viitor)
2. strategiile ca structură (drumul către acest loc)
3. mixul de marketing ca proces (vehiculul folosit pentru a ajunge acolo)

Strategiile sunt decizii sau specificații pe termen lung care determină

cadrul politicilor

organizației sau ale destinației dvs., de obicei cu un interval de timp de cinci până la zece ani.
Ele sunt realizate la o scară largă și determină structuri.
Planificarea de marketing pe termen scurt este un marketing tactic și acoperă un interval de
timp de aproximativ un an. Se referă la anumite măsuri și detalii bine definite și exprimate.
Nici comercializarea pe termen scurt și nici pe termen lung nu este complet rigidă și ireversibilă;
trebuie să fie verificată în mod constant pentru a avea succes și adaptată dezvoltării pieței
respective. În funcție de rapiditatea cu care se schimbă gusturile consumatorilor, trebuie
modificate și strategiile de marketing.

Gândirea și acțiunea strategică sunt o combinație între
1. cunoașterea aplicată a cunoștințelor de management al
marketingului
2. gândirea logică urmând o concluzie logică din analiza pieței
3. creativitate prin dezvoltarea căilor potrivite pentru viitor și
prin coordonarea acestora în mod corespunzător.
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Gestionarea strategică a turismului cultural conduce către acțiune în loc de a reacționa
la anumiți factori!
Caracteristicile fundamentale ale gândirii strategice sunt:
• gândirea vizionară: recunoașterea posibilităților viitoare
• gândirea de diferențiere: a fi diferit de competiție, a căuta unicitatea, inovația în loc de
imitație
• gândire în avantaj: să căutați avantaje competitive
• gândirea direcțională: să căutați opțiuni pentru viitor, să identificați modalități alternative de
atingere a obiectivului
• gândirea potențială: recunoașterea și înțelegerea factorilor de influență
Aceste aspecte diferite ale gândirii strategice au dus la crearea mai multor blocuri de
construcție diferite. Cele mai cunoscute sunt:
•

Oferta unică

•

Unitatea strategică de afaceri

•

Poziția strategică de succes

•

Avantaj competitiv comparativ

Sarcina strategică de bază este de a recunoaște și de a dezvolta aceste blocuri de construcție a
strategiilor pentru produsele și serviciile dvs.
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Exercițiul 13
Marketing strategic: înainte și după

Acest exercițiu este destinat în principal începătorilor.
Pasul 1:
Înainte de a studia următoarele unități, scrieți ce activități de marketing strategice
ați întreprins până acum.

Pasul 2:
După finalizarea unității, faceți un plan care să includă activitățile pe care le
întreprinde în viitorul apropiat
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Unitatea 2
Metode de
analiză
strategică
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Metode de analiză strategică
În funcție de tipul afacerii dvs., puteți utiliza diferite tipuri de analize. În această unitate vom
prezenta metodele cele mai utile pentru analizele strategice care vă vor ajuta la înțelegerea
poziției de plecare la nivel intern și extern și a posibilităților de dezvoltare.

Analiză SWOT
Analiza SWOT este un instrument de planificare frecvent utilizat care investighează un
context prin examinarea punctelor (S)trenghts – Puncte tari, (W)eaknesses – Puncte slabe,
(O)pportunities - oportunități și (T) hreats - amenințări. Analiza evaluează provocările și
oportunitățile prin factori interni și externi

Graphic: Sam Thatte Presentation Design

La nivel intern:
•

Puncte tari. Ce avantaje are afacerea mea față de ceilalți?

Exemple: atracții unice în ceea ce privește cultura, istoria, mediul, infrastructura construită,
calitatea, operațiunile, mediul de afaceri, sprijinul comunitar și buy-in-ul, diversitatea ofertelor,
afacerea, recunoașterea numelui, resursele umane, accesibilitate, suportul autorităților publice
•

Puncte slabe. Ce ar putea explica pierderea vizitatorilor în favoarea

concurenței? Exemple: transport slab, zonă nesigură, mulți țânțari în timpul sezonului major,
conflicte între părțile interesate, monument istoric foarte deteriorat
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La nivel extern:

Oportunități. Ce tendințe viitoare ar putea aduce beneficii destinației?

•

Exemple: Dezvoltarea unor tendințe de călătorie care să răspundă punctelor forte ale
destinației,
schimbările demografice favorabile destinației, schimbarea situației economice care ar putea
determina modificarea tipologiei vizitatorilor în destinație
•

Amenințări. Ce tendințe viitoare ar putea afecta destinația?

Exemple: Deschiderea unor noi destinații extrem de competitive, recesiunea, noua lege care
impune vizitatorilor o taxă de viză ridicată, reducerea bugetului din bani publici
Peisajul turistic se schimbă constant pe plan intern și extern. Analiza SWOT, dacă este
utilizată corect, poate îndrepta atenția și reflecția către aspecte ale contextului care ar putea
fi trecute cu vederea sau subapreciate. Rezultatele pot deveni o materie primă substanțială
pentru un nou marketing de destinație.

Analiza situării și a contextului
În continuare, ar trebui să identificați punctele forte și punctele slabe ale afacerii sau
destinației dvs. de turism cultural. Un marketing eficient efectuează constant inventarierea
punctelor sale forte și a punctelor slabe.
Cele șase tehnici cheie pe care le puteți utiliza pentru completarea analizei situării sunt:
• Analiza de dezvoltare a produsului sau a produsului
• Analiza concurenței
• Analiza pieței vizitatorilor
• Poziția de marketing / analiza imaginii afacerii
• Analiza planului de marketing
• Analiza comunității locale.

Analiza destinației
O analiză a destinației (uneori numită și o analiză a produsului) reprezintă o evaluare atentă
a punctelor forte și a punctelor slabe ale organizației dvs. culturale sau a destinației, bazată,
în mod ideal, pe o varietate de surse din interiorul și în afara destinației.
Ar trebui să dezvoltați un set de criterii pentru analizarea destinației. De exemplu, prezentăm
setul de criterii din Raportul privind competitivitatea turismului și turismului 2011 elaborat de
Forumul Economic Mondial. Lista cuprinde următoarele paisprezece criterii pentru clasarea
destinațiilor de destinație:
1. Reguli și regulamente de politică privind destinația
2. Durabilitatea mediului
3. Siguranța și securitatea
4. Sănătatea și igiena
5. Prioritizarea călătoriilor și a turismului
6. Infrastructura de transport aerian
7. Infrastructura de transport terestru
8. Infrastructura de turism
9. Infrastructura de telecomunicații
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10. Competitivitatea prețurilor în industria turismului
11. Resurse umane
12. Afinitate pentru călătorii și turism
13. Resursele naturale
14. Resursele culturale.

Analiza concurenței
O analiză a concurenței este un alt element important în planificarea și cercetarea în
domeniul marketingului turismului cultural. Majoritatea concurenților variază în funcție de
piața țintă și, prin urmare, este mai bine să împărțiți analiza concurenței în acest fel. De
exemplu, o organizație poate avea un set diferit de concurenți pentru convenții și întâlniri de
afaceri decât pentru călătorii individuali de plăcere.
Ar trebui să aveți o percepție bună despre concurenții dvs., dar cea mai bună sursă sunt
vizitatorii înșiși. Solicitarea vizitatorilor în sondaje pentru a identifica alte destinații sau furnizori pe
care le-au luat în considerare pentru călătoriile lor este o modalitate de a aborda acest lucru. O
altă opțiune este utilizarea unei abordări a grupurilor de interes în care vizitatorii din trecut sau
potențiali să ajungă la un consens cu privire la cei mai apropiați concurenți. Fiți creativi pentru a
afla ce experiențe au avut vizitatorii dvs. cu instituțiile concurente - ați putea afla, de asemenea,
că un concurent ar putea fi un partener pe un anumit subiect!

Analiza pieței vizitatorilor
Din când în când, adică la fiecare doi până la trei ani, trebuie să efectuați o analiză a
vizitatorilor. Categoriile de informații pe care trebuie să le furnizeze această analiză includ
caracteristici socio-economice și demografice, caracteristici specifice călătoriei (de exemplu,
scopuri de călătorie, durata șederii, utilizarea capacităților

de cazare și a mijloacelor de

transport, etc.)
o

Modelele vizitelor anterioare (numărul și calendarul călătoriilor anterioare)

o

Intențiile de revizitare (probabilitatea unei vizite de întoarcere)

o

Conștientizarea și valorificarea atracției

o

Participarea la activitățile din destinația dvs.

o

Surse de informații de călătorie utilizate pentru călătoria către destinație

o

Utilizarea mass-media (TV, ziare, reviste, internet / sociaI media etc.)

o

Nivelul de satisfacție al călătoriilor

o

Aprecieri pozitive și negative

o

Sugestii de îmbunătățire ale destinației

Analiza poziționării (imaginea destinației)
Trebuie

să

înțelegeți

care

este

imaginea

sau

poziția

organizației/destinației

în

mintea

vizitatorilor din trecut și potențialilor vizitatori. Evaluați activitățile curente offline și online de
marketing ale organizației dvs. și modul în care destinația dvs. se comportă comparativ cu
destinațiile concurente. Din păcate, această cercetare de imagine se face foarte rar.
Este destul de dificil pentru dumneavoastră ca instituție culturală mică sau birou de turism la o
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mică municipalitate sau sat să realizați o astfel de cercetare. Dar ați putea să solicitați de la
autoritatea de turism sau autoritatea publică regională date și analize pentru a utiliza rezultatele
pentru propria dvs. instituție.

Analiza planului de marketing
Analiza planului de marketing implică o evaluare obiectivă a planurilor dvs. de marketing. Acest
lucru se realizează în principal prin evaluarea și măsurarea eficacității și a rezultatelor planului de
marketing anterior. Evaluarea sumativă a performanței ultimei perioade față de obiectivele de
marketing trebuie să răspundă la trei întrebări-cheie:
• Cât de eficient a fost ultimul plan de marketing?
• Care activități și programe au funcționat?
• Care activități și programe nu au funcționat?
Fiți cinstit! Încercați să aflați care activități nu au funcționat și întrebați colegii și prietenii despre
opinia lor. Ar putea fi un rezultat foarte surprinzător. Evaluarea activităților și programelor
anterioare de marketing ar trebui să ofere răspunsuri la aceste întrebări.

Analiza comunității locale
Unele destinații sau furnizori de servicii turistice merg cu un pas mai departe și efectuează
cercetări privind atitudinile sau sentimentele localnicilor legate de turism în comunitățile lor.
Acest lucru este deosebit de important dacă turismul reprezintă o parte foarte mare a
economiei locale și afectează viața de zi cu zi a locuitorilor.

Concluzii:
Rezultatul major al tuturor acestor analize vă va oferi o înțelegere mai clară a modului în
care instituția sau destinația dvs. este diferită de concurenții săi și modul în care aceasta va
fi reflectată în strategia dvs. de marketing. Strategia competitivă (a se vedea unitatea 4 a
acestui modul) este de a fi diferit și trebuie să identificați aceste diferențe la începutul
planificării de marketing.
Uneori, aceste diferențe sunt denumite "propuneri unice de vânzare" (USP), "avantaje
competitive durabile" (SCA) sau "avantaje competitive diferențiate". Un avantaj competitiv
durabil pentru organizația sau destinația dvs. înseamnă că aveți activele și / sau abilitățile
care îndeplinesc următoarele condiții:
• Sunt valoroase pentru vizitatori.
• Sunt rare în rândul concurenților actuali și potențiali ai destinației.
• Nu pot fi ușor copiate.
• Nu există substitute echivalente strategic pentru aceste active sau abilități.
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Exercițiul 14
Creați propria dvs. strategie

Încercați să acționați ca un specialist în marketing și să vă creați o strategie proprie.
1
1 Care sunt perspectivele viitoare ale produsului / serviciului dvs.?

2 Care sunt diferențele principale ale produsului / serviciului dvs. în comparație
cu cele ale concurenților?
3 Vă puteți imagina cum va arăta produsul / serviciul dvs. peste 5 ani?

4 Vă puteți imagina care factori de influență vor schimba produsul / serviciul dvs.?

Dacă aveți multe produse sau servicii foarte diferite, poate fi util să răspundeți la
aceste întrebări de mai multe ori și să creați un profil separat pentru fiecare
produs în parte.

.

16

TURISM CULTURAL
MODUL 3 - MARKETING STRATEGIC ÎN
TURISMUL CULTURAL

Unitatea 3
Obiective
strategice în
turismul cultural
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Obiective strategice ale turismului cultural
Particularitatea

turismului

cultural

este

că

dezvoltarea

obiectivelor

de

marketing

ale

organizației, și anume la nivel corporativ, trebuie încorporată în diferitele nivele ale sectorului
turistic și ale conceptelor lor turistice naționale, regionale sau locale. Aceste "obiective
macro" superioare au stabilit cadrul în care vă puteți dezvolta obiectivele "micro" și uneori
acestea conduc la anumite limitări.

Viziunea și misiunea
Dezvoltarea obiectivelor dvs. strategice este strâns legată de viziunea și misiunea dvs.
O declarație de viziune este o imagine interesantă a viitorului dorit al organizației dvs., care
intenționează să-i motiveze pe toți colaboratorii să colaboreze pentru a realiza acest viitor.
Viziunea are un succes garantat atunci când este participativă și când creează o imagine care
integrează toate viziunile separate ale oamenilor implicați. Pentru ca o viziune să asigure
mobilizarea resurselor - care este scopul final al unei viziuni - trebuie să găsească acel element
comun, pe care toți cei implicați îl agrează, așa încât viziunea este văzută ca parte a viitorului
fiecăruia. Numai atunci, o viziune puternică poate motiva oamenii să lucreze împreună pentru a
realiza ceea ce altfel ar putea fi inaccesibil.
Din păcate, foarte des multe viziuni conțin doar amestecuri superficiale și lipsite de sens ale
cuvintelor cheie care au fost aduse ca și contribuție de diferiți participanți. Ca rezultat, nimeni nu
se poate identifica cu o asemenea declarație sterilă și nu reușește ca un instrument de
dezvoltare a proiectului.

Declarația de viziune sau declarația de misiune – care este
prima?
Dacă începeți o nouă activitate turistică culturală, un nou program sau
dacă intenționați să vă reinventați produsele și serviciile actuale,
declarația de viziune va fi formulată mai întâi, deoarece va ghida
declarația de misiune și restul planului dvs. strategic. Pentru o afacere
cu o misiune declarată, deseori misiunea ghidează declarația de
viziune și restul planului strategic pentru viitor.

Declarația misiunii poate fi privită ca firul roșu sau cadrul pentru toate acțiunile. Se compune
din mai multe propoziții; fiecare dintre ele oferă o declarație clară și distinctă. Suma tuturor
frazelor oferă o descriere completă a status quo-ului și/sau a viitorului.
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O declarație de misiune este mai mult decât un slogan, este mai cuprinzătoare și oferă mai
multe detalii pentru informare.
Stilul, conținutul și terminologia declarațiilor de misiune pot varia considerabil. Unele sunt
foarte lungi și detaliate, în timp ce altele sunt mai scurte și la obiect. Unii se concentrează
asupra unei anumite audiențe (membri sau vizitatori), în timp ce alții se adresează unei
audiențe generale. Nu există noțiunile de "corect" sau "incorect" despre cum ar trebui
prezentat sau ce ar trebui să conțină; totul depinde de organizația dvs. și de cultura dvs.
În practică, o declarație de misiune ar trebui să cuprindă următoarele:
• Câteva indicații despre afacerea pe care organizația dvs. o are în principal
• O indicație a cotei de piață realiste sau a poziției pe piață pe care o vizează organizația
dvs.
• Un scurt rezumat al valorilor și convingerilor organizației dvs. în legătură cu părțile
interesate, cum ar fi, de exemplu, vizitatorii sau clienții
• Indicație privind proprietatea
• Atitudinea dvs. față de responsabilitatea socială, care poate fi exprimată și într-un "cod de
conduită". Turismul cultural ar trebui să includă aici și aspecte legate de durabilitate.

Eficiența declarației de misiune
Claritate. Declarația misiunii ar trebui să fie ușor de înțeles, astfel încât părțile
interesate locale și regionale, precum și vizitatorii să înțeleagă în mod clar acele
principii și valori care îi vor îndruma în relațiile cu organizația dvs. Declarația
trebuie

să

fie

suficient

de

specifică

pentru

a

avea

un

impact

asupra

comportamentului indivizilor.
Relevanță. Declarația misiunii ar trebui să fie adecvată organizației dvs. în ceea
ce privește istoria, cultura și valorile comune. Misiunea nu ar trebui să fie nici
prea vastă, dar nici prea îngustă. Vastitatea poate duce la lipsa de focalizare, iar
rezumarea ar putea însemna că factorii importanți sunt ignorați.
Actualitate. O declarație de misiune nemodificată cu cerințele actuale nu mai
este capabilă să acționeze ca forță motrice care să orienteze organizația dvs. în
viitor.
Pozitivitate. Declarația misiunii trebuie să fie redactată astfel încât să încurajeze
angajamentul și să inspire părțile interesate.
Individualizare. Declarația misiunii ar trebui să evidențieze organizația dvs. față
de celelalte prin stabilirea individualității sale sau chiar prin unicitatea sa.
Continuitate.

Declarația misiunii nu poate fi schimbată în mod continuu, deoarece

acest lucru ar putea crea confuzie. Ar trebui să rămână în vigoare mai mulți ani, de
aceea ar trebui să fie scrisă pentru a permite o anumită flexibilitate.
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Declarația de misiune versus Declarația de viziune
Declarația de misiune
Despre

O

Declarație

arată

MODUL

de
în

ajunge

acolo

Acesta

definește

Declarația de viziune
Misiune O Declaraţie de Viziune subliniază

care

unde

veți UNDE vreţi să ajungeţi. Comunică
doriţi. atât scopul cât şi valorile afacerii

scopul

și dumneavoastră.

obiectivele primare legate de
nevoile clienților dvs. și de
valorile echipei.

Răspunde

Răspunde la întrebarea: "Ce Răspunde la întrebarea “Unde ne
facem? Ce ne face diferiţi? " propunem să ajungem?”

Timp

O

Declarație

de

Misiune Declaraţia de Viziune discută de

discută despre prezent care viitor.
ne conduce la viitor.

Funcţionare

Enumeră
generale

obiectivele
pentru

sale Prezintă

care

formează organizația. Funcția tot
sa

principală

este

unde

ce

a succesului organizației, iar
audiența sa principală este
echipa

acționarii.

23

vedeți

în

poți.

Conturează

internă; înţelegerea motivaţiei pentru care

pentru a defini măsura cheie lucraţi aici.

conducerea,

vă

se următorii ani. Te inspiră să dai
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Declarația de misiune versus Declarația de viziune
Declarația de misiune
Schimbare

Declarația

de

Misiune

Declarația de viziune
se Odată cu evoluția organizației, s-

poate schimba, dar ar trebui ar putea să vă simțiți tentați să
să rămână legată de valorile vă schimbați viziunea. Cu toate
de bază, nevoilor clienților și acestea, declarațiile de misiune
viziune

sau de viziune explică fundația
organizației

dvs.,

astfel

încât

schimbarea ar trebui menținută la
minimum.
Dezvoltarea

Ce facem astăzi? Pentru cine Unde

declaraţiei

o

facem?

beneficiul?

Cu

Care
alte

vrem

să

mergem

mai

este departe? Când vrem să ajungem
cuvinte, la

acea

etapă?

Cum

vrem

să

de ce facem ceea ce facem? facem asta?
Ce, pentru cine și de ce?
Caracteristicile
unei
eficiente

Scopul și valorile organizației: Claritate și lipsă de ambiguitate:

declaraţii Cine sunt ‘clienții’ principali Descrierea

unui

viitor

Care

sunt (speranță); Expresie memorabilă și

responsabilitățile

față

de care te implic[; aspirații realiste,
realizabile; alinierea cu valorile și

clienți?

cultura organizațională.

Sursa:

luminos

organizației?

ai

http://www.diffen.com/difference/Mission_Statement_vs_Vision_Statement
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Identitatea corporatistă
Viziunea

și

misiunea

voastră

sunt

părți

componente

ale

identității

voastre.

Identitatea

corporatistă este un element central în marketing și în atingerea obiectivelor strategice.
Organizația dvs. culturală

sau turistică

reprezintă

o imagine uniformă

și clară

care o

deosebește de concurenții săi.
Cea mai răspândită neînțelegere este că identitatea corporatistă este doar despre design.
.

Reprezentare grafică:

Freyer:

Tourismus.Marketing,

Oldenburg

Verlag,

München 2011

Identitatea corporatistă constă în trei componente:
1. Designul corporatist: aspectul vizual al organizației dvs. Conține elemente identice sau
similare recurente, cum ar fi logo-ul, fonturile, culorile care apar în toate comunicările (scrisori,
postere, pliante, internet etc.)
2. Comportamentul corporatist: comportamentul acțiunilor, de ex. "Oaspetele este rege". Ar
trebui să fie coerentă în abordarea tuturor domeniilor, fie ca furnizor, angajator, în aspecte
sociale și în mediul organizației
3. Comunicarea corporatistă: Implementarea identității corporatiste în mediul interior și exterior.
Mai multe informații veți regăsi în Modulul 5.
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Unele întrebări pe care trebuie să le formulați în timpul
exercițiului de imaginare a viziunii:
Cum vă vedeți destinația după dezvoltarea turismului cultural? Ce
preconizați să se întâmple?
Care este un nivel acceptabil de schimbare în comunitatea dvs.?
Cât de mult din tipul de dezvoltare a turismului se potrivește cu
imaginea dvs. privind viitorul destinației dvs.?
Ce etapă viitoare de dezvoltare a turismului cultural prezintă
interes pentru o analiză aprofundată?
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Exercițiul 15
Declarația de misiune

Citiți declarația de misiune a directorului general al Turismului
Australia și încercați să vă elaborați propria viziune / declarație de
misiune.
.

Discutați-o cu colegii dvs. și implementați-o în organizația dvs.
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Unitatea 4
Elaborarea
strategiilor
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Dezvoltarea strategiilor
Având în vedere diversele cerințe de marketing pentru turismul cultural în zonele rurale, cu
siguranță veți avea nevoie de o abordare integrată atunci când dezvoltați strategia dvs. de
marketing. De fapt, trebuie să țineți cont și să dezvoltați mai multe tipuri de strategii:
• Strategii de dezvoltare
• Strategii concurențiale
• Strategii orientate către clienți
Rezultatul acestor abordări strategice este mixul strategic
Multe instituții culturale, turistice sau destinații cultural-turistice se manifestă pe o piață
nediferențiată; se adresează întregii piețe fără a ști către cine să își direcționeze strategia.
Acestea doresc să ajungă cu un singur produs sau cu un număr mic de produse la cât mai
mulți vizitatori posibil. Un astfel de marketing în masă nu funcționează nici măcar cu agenții
de turism mari, operatori de turism și destinații mari. Astfel de strategii globale ("de toate
pentru toată lumea") comportă riscul lipsei profilului vizitatorului, fapt care face ca oferta să
poată fi schimbată.
Pentru turismul cultural, marketingul de masă, care nu se adresează unui public țintă nu este
abolut deloc recomndat și piața te-ar pedepsi foarte mult dacă

ai încerca această abordare.

Prin urmare, este mai bine, în special pentru organizațiile mai mici din zonele rurale, dacă
optați pentru un marketing selectiv sau diferențiat.
Cu această abordare veți avea avantajul de a fi într-adevăr competitiv pe piața dvs., veți
putea dezvolta propuneri unice de vânzare, iar concurenții vor avea un acces mai dificil pe
această piață.
Avantajul unei astfel de abordări este că nu necesită analize de piață și studii de piață.

Strategii de dezvoltare
Mulți oameni se tem că operațiunile strategice înseamnă că trebuie să facă totul "nou și
diferit". Cu toate acestea, majoritatea strategiilor se bazează pe ofertele existente și vizează
asigurarea unei poziții pe piață în viitor.
Există mai multe posibilități:
• Strategia de creștere: depinde de resursele dvs. și este adesea limitată de infrastructura
existentă și de granițele ecologice sau sociale.
• Strategia de stabilizare: din cauza limitărilor menționate mai sus, este adesea important
să se gândească la menținerea aceluiași volum, și să se gândească în schimb la o creștere
calitativă. Un muzeu ar putea să nu crească numărul de vizitatori, dar ar putea avea un
magazin de suveniruri atrăgător și, astfel, să își crească veniturile.
• Strategia descreșterii: nu trebuie să fie un semn de apărare sau de criză. Un deficit de
aprovizionare poate duce la creșterea prețurilor și, astfel, la obținerea unor rezultate
economice mai bune.
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O altă strategie de dezvoltare este strategia de timp: este o mare diferență dacă sunteți
un pionier și sunteți primul pe piață cu un produs sau dacă intrați pe o piață cu o ofertă
deja existentă, care a fost acceptată de clienți.

Strategii concurențiale
Aici trebuie să analizați propria poziție pe piață față de cea a concurenților dvs. În funcție de
situație, puteți decide dacă utilizați strategii mai agresive sau mai cooperative, în funcție de
intenția dvs. de a vă lărgi cota de piață sau de a o menține.
În strategiile agresive veți folosi propriile dvs. puncte tari. Acest lucru se poate referi la:
• Managementul calității: folosiți poziția dvs. de succes sau punctul unic de vânzare
(Unique Selling Point) ca un avantaj
• Managementul costurilor: dacă aveți avantaje de cost față de competitor, atunci puteți
utiliza strategii de tarifare agresive, dar aceasta nu este o opțiune recomandată pentru
turismul cultural
De asemenea, puteți opta pentru o strategie de nișă prin specializare în care încercați să
obțineți avantaje de preț.
În multe cazuri, furnizorii preferă o strategie de cooperare: Mai mulți furnizori, în general la
fel de mari, încearcă împreună să construiască piața. Aceștia intră în cooperare, rețele și
alianțe strategice și realizează avantaje de cost în achiziționarea în comun de bunuri și
servicii și în promovare. Pentru turismul cultural, aceasta este strategia cea mai benefică.

Strategii orientate către clienți
Aceste strategii abordează segmentarea pieței în funcție de grupurile țintă. Criteriile de
segmentare pot fi efectuate în funcție de diferite criterii:
• segmentarea socio-demografică
• segmentarea în funcție de stilurile de călătorie
• segmentarea psihografică
O altă posibilitate ar putea fi segmentarea pieței dvs. în funcție de motivul principal de
călătorie:
• Călătorii de agrement și de relaxare
• Vizitarea prietenilor și rudelor
• Călătorii de afaceri
• Aventura, patrimoniul cultural și călătoriile experimentale și, bineînțeles, interese culturale.
Aceste

grupuri

au

implicații

în

ceea

ce

privește

durata

șederii,

intensitatea

călătoriei,

preferința de cazare, predispoziția de a cheltui bani și alegerea generală a activităților.
Piețele pot fi apoi segmentate prin alte metode specifice turismului, cum ar fi demografice,
psihografice și modele de cumpărare sau comportamente de călătorie. Analizați sondajul
vizitatorilor din paginile următoare!
Metodele de segmentare sunt adesea combinate pentru a crea profiluri de vizitatori mai bogate
și mai nuanțate, care permit un marketing mai bine orientat și dezvoltarea produselor. Cu alte
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cuvinte, cu cât mai mulți specialiști de marketing cunosc experiența dorită, cu atât mai mult ar
trebui să își perfecționeze produsele și publicitatea pentru a satisface dorințele, nevoile și
așteptările vizitatorului.
Iată un exemplu: Backer Spielvogel Bates Advertising a dezvoltat trei segmente de piață care
constau în calități demografice, psihologice și comportamentale:

Valori împărtășite

Materialist/Achiever

Verde /Green

Perfecționist/Striver

materialism

valori eco

muncă,

cariere

conservare

familie,

căutarea celui mai bun
Beneficiile produsului

viața

de

realism,

supărare, singurătate

calitatea vieții

participare în natură

îndepărtarea

avantaje preferate

departe de mulțime

plictiseala,

satisfacția ego-ului

locuri noi

dragoste, energie fizică,

senzații

observrea faunei

strategii

pivilegiu

vacanță

recompensare

săptămâni

de

2

de
prietenie,

de

copiere,

relaxare, apreiere

personală
Demografie

adulți tineri

35-54

persoane tinere, vârstă

persoane educate

mijlocie,

puțini copii

lucrează

mame

care

Media

de masă, nișă

nișă

de masă

Gama de prețuri

plată pentru valoare

plată pentru valoare

buget extins

Vizat/tagetat de

produse de lux

produse sănătoase

sporturi dure (bărbați)

divertisment

eco-turism

Săpunuri TV (femei)

vacanțe exotice

eco-ONG-uri

mâncare

service – intensiv

produse naturale

dispoziție

industrii de nișă

pentru

credit rapid
replici rapide

Modele de gândire

succes

independent

fric de eșec

încredere

comparații

mobilitate ascendentă

plafon
ceiling

Sursa:

Solimar
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CHESTIONAR PROFILUL VIZITATORULUI
Acest

exemplu

a

fost

modificat

din:

Managementul

destinației

turismului. Realizarea unor rezultate durabile și competitive.
http://lms.rmportal.net/course/category.php?id=51

1. Este prima dată când vizitați zona

___________?

2. Dacă ați răspuns cu NU la întrebarea 1, de câte ori ai vizitat zona, în total?_____
3. Călătoriți:
□

singur

□

cu partenerul

□

cu prietenii

□

cu familia

4. Câte persoane călătoresc cu dumneavoastră? ______
5. Care este țara dvs. de reședință?_______________________________
6. Care este prima dvs. opțiune pentru care ați ales să vizitați această zonă?
□

Relaxare

□

Afaceri

□

Vizite la prieteni și rude

□

Educația, pe termen scurt (mai puțin de un an)

□

Voluntariat pe termen scurt (mai puțin de un an)

□

Altele: ________

7. Pentru ce perioadă vizitați această regiune (alegeți o variantă)
□

zi

□

2-4 zile

□

5-10 zile

□

11-20 de zile

□

Peste 21 de zile

8.Cum ați auzit de această regiune ? (alegeți o variantă)
□

Radio

□

Televizune

□

Ziar

□

Revistă

□

Internet

□

Broșură de călătorie

□

Tour operator
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Publicitate din gură în gură

□

9.Care a fost principalul mijloc de transport utilizat pentru a călători spre această zonă? (alegeți
unul)
□

Mașină personală / înciriată

□

Avion

□

Autobuz

□

Vapor/barcă

□

Taxi

□

Altele______________

Factor

Foarte

Important

Nu

important

foarte

Deloc

important

important

Condiții meteo bune

4

3

2

1

Calitatea

4

3

2

1

a

4

3

2

1

și

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

pentru

4

3

2

1

de

4

3

2

1

peisajelor

naturale și a mediului
Oportunitatea

de

observa fauna
Vizitarea

parcurilor

a

arii

altor

naturale

curate/neatinse
Oportunitatea
sta

de

într-un

a

mediu

natural curat
Dorința

de

a

despre

alte

învăța
culturi,

stilul lor de viață și
moștenire culturală
Pariciparea

la

evenimente

religioase

sau culturale majore
Oportunitatea

de

a

vizita comunități locale
sa tradiționale
Oportunitatea
experimenta

de

a

stilul

de

viaă tradițional
Oportunitatea
învăța

de
de

și

experimenta

a
a

atracțiile

naturale și culturale
Oportunitatea

pentru

activități
aventuroase/sportive
Prețuri

bune

calitatea primită
Sistem

bun
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transport local
4

3

2

1

Facilități pentru copii

4

3

2

1

Accesibilitate

4

3

2

1

Siguranță

4

3

2

1

Interes de investiții de

4

3

2

1

Recomandări de la un
priten/carte

afaceri în zona vizitată
10. Ce activități ați realizat sau veți realiza în zonă? (bifați toate răspunsurile care se aplică)
□

Hiking/trekking

□

Observarea naturii

□

Ciclism

□

Cățărare

□

Înnot

□

Vizitarea satelor

□

Vizitarea unor mici orașe sau sate

□

Vizitarea unor locuri istorice

□

Observarea patrimoniului cultural

□

Vizitarea parcurilor naționale

□

Vizitarea populației localnice

11. Participarea la reprezentații artistice sau muzicale (dans, tobe, cântece, demonstrații de
meșteșuguri).Cum ați evalua următoarele aspecte pe durata șederii în zonă ? (Încercuiți numărul
care reprezintă evaluarea dumneavoastră pentru fiecare factor).
Produse, servicii&ospitalitate

Excelente

Bune

Slabe

Foarte

Nu se

Servicii la aeroport

4

3

2

slabe

aplică

1

0

Mentenanța și avantajele/oportunitatea aeroportului

4

3

2

1

0

Siguranța personală

4

Amabilitatea oamenilor

4

3

2

1

0

3

2

1

0

Explicațiile și avantajele la vamă

4

3

2

1

0

Bucătăria/băuturile naționale

4

3

2

1

0

Accesibilitatea la site-urile culturale

4

3

2

1

0

Interpretarea site-urilor culturale

4

3

2

1

0

Diversitatea activităților atletice

4

3

2

1

0

Echipamentul pentru activitățile atletice

4

3

2

1

0

Centrele de vizitatori

4

3

2

1

0

Excursiile organizate

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Serviciile de poliție

4

3

2

1

0

Vremea

4

3

2

1

0

Facilități pentru copii

4

3

2

1

0

Oportunități de cumpărături

4

3

2

1

0

Nivelul

de

cunoaștere

al

limbilor

străine

de

către

personalul prestator de servicii
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Telecomunicații

4

3

2

1

0

Accesul și utilitatea transportului local

4

3

2

1

0

12. Ați recomanda unui prieten să viziteze zona?
□

Da

□

Nu

De ce da sau de ce nu ?______________________________________________________________
13. Aproximativ ce sumă de bani ați cheltuit pe durata vizitei în această regiune ? Răspundeți
doar cu suma pe care dvs. ați plătit-o. Menționați și moneda (lei, dolari, lire, euro etc.)
Transport
Bilet de avion________
Local___________
Restaurante/mese__________
Activități
Cumpărături__________
Divertisment___________
Cheltuieli de cazare
Altele_______________
TOTAL____________________
14. Marcați căsuța care este mai aproape de venitul dvs. anual (de completat de către echipa de
evaluare conform salariului local și monedei locale)
1. de la…..până la…..
2. de la…..până la…..
3. de la…..până la…..
4. de la…..până la…..
15. Vârsta dumneavoastră :
□

Mai puțin de 25 de ani

□

Intre 26 – 35 de ani

□

Intre 36 – 45 de ani

□

Intre 46 – 55 de ani

□

Intre 56 – 65 de ani

□

Peste 65 de ani

16. Marcați un răspuns :
□

Masculin

□

Feminin

17. Care este ultima școală absolvită ?
□

Școala primară

□

Liceul

□

Școală vocațională

□

Colegiu/universitate

□

Studii post-universitare
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Exercițiul 16
Ce strategii folosiți?

Descrieți pentru fiecare din următoarele strategii ce s-a realizat în instituția sau
organizația dvs.
Strategia de dezvoltare

Strategii concurențiale
.

Strategii agresive

Strategii de cooperare

Strategii orientate către clienți
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CHAMPING
o cazare speciala pentru
iubitorii de patrimoniu

De ce este acesta un exemplu de bune practici?
British Churches Conservation Trust a dezvoltat o opțiune de cazare care combină în mod
unic experiența de călătorie și păstrarea patrimoniului cultural: "Champing" înseamnă nopți de
cazare în bisericile istorice în condiții de camping și este în prezent oferită în trei biserici
vechi de patrimoniu. Vizitatorii apreciază experiența răcelii de noapte, liniștea bisericilor și a
naturii înconjurătoare. Lumânările servesc ca o iluminare de atmosferă, zgomotele de noapte
sunt condensate pentru a dormi. Dimineața, un mic dejun generos cu produse locale
tradiționale îi așteaptă pe oaspeți.
Bisericile care oferă servicii de Champing sunt o călătorie înapoi în istoria anglo-saxonă.
Acestea reprezintă un cadru foarte special pentru a descoperi cultura veche a Angliei,
patrimoniul regional și tradițiile locale. Aceasta deschide posibilitatea unei contribuții directe
a turismului la conservarea bisericilor istorice.
Trustul de Conservare a Bisericilor cooperează cu parohiile locale și membrii lor.

https://www.visitchurches.org.uk/visit/champing.html
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Centrul textil Haslach

De ce este acesta un exemplu de bune practici?
În plus față de tradiția sa stabilă ca o piață de țesături de lenjerie, orașul austriac Haslach
(2350 de locuitori) din regiunea rurală Mühlviertel a făcut un nume pentru un centru textil
contemporan în ultimii 20 de ani, ceea ce poate fi atribuit activităților Asociația "Textile
Kultur Haslach". Încă din 1990, un grup de pasionați de textile și-au unit forțele pentru a
crea o platformă pentru explorarea contemporană a diverselor textile și producția lor și
pentru a promova schimbul internațional. Ideea de bază a fost stimularea noilor impulsuri
într-un loc cu tradiții în textile prin invitarea de designeri de înaltă calificare și de artiști din
străinătate. A trebuit să se creeze o legătură între industria de artă și cea locală, iar
populația locală a fost inclusă prin diverse acțiuni publice. Între timp, muzeul cu numeroase
activități este situat într-un fost centru de producție de lenjerie. Activitățile pe tot parcursul
anului reprezintă o atracție pentru vizitatorii din Austria, Germania și din Republica Cehă.
Piața cunoscută a țesătorilor este acum frecventată de 10.000 de vizitatori în fiecare an întrun weekend din iulie.
Centrul textil este format din cinci parteneri: un muzeu de țesut, o asociație, o întreprindere
socială, un centru de educație și o unitate de producție pentru serii de produse mici. Este
susținută de instituții publice și entități private. Centrul are, de asemenea, o rețea de prieteni
și sponsori cu contribuții active sau financiare.
Produse și servicii: expoziții, excursii ghidate, cursuri, piața țesătorilor, cooperarea cu o
universitate, fermieri și producători locali.

Mai multe detalii veți găsi accesând: http://www.textiles-zentrum-haslach.at
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Cod de conduită

De ce este acesta un exemplu de bune practici?
Dacă lucrați într-o organizație mai mare, opiniile și viziunea conducerii nu pot fi transferate
tuturor angajaților prin contact direct și zilnic. Acest cod de conduită acoperă toate
aspectele legate de colaborarea profesională:
•

valorile și comportamentele corporatiste, conduita etică, luarea deciziilor etice

•

respectarea legii, hărțuirea, intimidarea și discriminarea, raportarea incorectitudinii

•

desfășurarea activităților la locul de muncă, desfășurarea în mediile sociale

•

informații oficiale, putere și privilegii, proprietate intelectuală

•

facilități oficiale, echipamente și alte resurse

•

relații guvernamentale, materiale și activități politice

•

conflicte de interese, angajare secundară

•

cheltuieli de divertisment și mese de lucru

•

neconformitate, acceptarea codului

Întregul document se găsește accesând
https://www.google.at/#q=%22Tourism+Australia%22+%22welcome+from+the+managi
ng+director%22&*&spf=1
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