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Cuprins
În general, o destinaţie de turism cultural este o anumită arie geografică ce atrage vizitatori interesaţi de
cultură. Totuşi, este necesară luarea în considerare a mai multor elemente pentru a putea înţelege pe deplin
importanţa managementului unei destinaţii.
Acest modul conţine următoarele capitole:
Unitatea 1 De ce călătoresc oamenii?
Unitatea 2 Definiţia unei destinaţii turistice
Unitatea 3 Elementele de bază ale unei destinaţii culturale
Unitatea 4 Resursele destinaţiei culturale
Unitatea 5 Percepţia destinaţiei
Unitatea 6 Managementul destinaţiei

Obiective de învăţare
După studierea acestui modul, veţi reuşi să înţelegeţi de ce marketingul unei destinaţii este necesar
pentru atragerea vizitatorilor interesaţi de cultură.
Veţi înţelege motivaţiile şi modelele de călătorie care sunt extrem de importante pentru afacerile în
turism, dar şi factorii relevanţi care fac o destinaţie atractivă din punct de vedere cultural.
Veţi fi familiarizaţi cu cele şase elemente de bază ale unei destinaţii turistice

(atracţii,

infrastructură,

accesibilitate, imagine, preţ şi resurse umane).
Veţi putea identifica acele caracteristici care conferă competitivitate destinaţiei pe care o reprezentaţi.
Veţi putea înţelege ce influenţă au percepţiile turiştilor şi în ce mod pot aceste percepţii genera mai
multe vizite în destinaţie.
Veţi descoperi de ce managementul destinaţiei presupune o coalizare a organizaţiilor culturale şi
turistice pentru un scop comun şi ce pot face organizaţiile de management al destinaţiilor pentru a conecta
entităţi separate şi pentru a crea destinaţii culturale atractive.
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Unitatea 1
De ce călătoresc
oamenii?
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De ce călătoresc oamenii
Oamenii călătoresc pentru motive diferite, în special în zilele noastre, când poţi călători mai repede şi mai ieftin
decât în trecut. Există motive cheie în modelele de călătorie care au influenţat oamenii de-a lungul timpului.
A înţelege aceste motivaţii de călătorie este esenţial pentru organismele de turism, agenţiile de turism şi
pentru alţi prestatori de servicii turistice, îndeosebi atunci când este vorba despre turismul cultural şi despre
zonele rurale.

‐ Distanţe
În mod tradiţional, distanţa se măsoară în kilometri. Astăzi, distanţa este măsurată în mod frecvent în timp.
Această atitudine este datorată faptului că anumite locaţii beneficiază de o infrastructură de transport mai
bună decât altele.
Cu cât durează şi costă mai puţin o călătorie către o anumită destinaţie, cu atât mai mulţi oameni vor călători
acolo. Acest lucru este cu atât mai important pentru zonele rurale, unde distanţele sunt mai mari, iar
transportul poate fi o adevărată provocare.
Aceste preocupări legate de timp, distanţă şi bani sunt relevante pentru majoritatea oamenilor care
călătoresc.

‐ Conexiuni internaţionale
Anumite ţări au un puternic fundament economic, cultural şi lingvistic, cum ar fi Germania şi Austria. Această
situaţie întărește probabilitatea ca vizitatorii să călătorească între aceste țări. Prezența conexiunilor culturale
înseamnă că turiștii pot simți un sentiment de familiaritate în timp ce se confruntă cu un nou loc. Acest lucru
înseamnă că turiştii pot începe imediat să se bucure de un loc nou fără a trebui să se adapteze sau să se
confrunte cu șocul cultural.

‐ Atractivitate
Oamenii au călătorit mereu către destinaţii pe care le-au considerat atractive. În vreme ce este dificil să
generalizăm ce anume este atractiv pentru turişti, se poate aprecia că cei mai mulţi călătoresc către locuri
care le oferă ceva diferit faţă de ce au acasă. Pentru vizitatorii interesaţi de cultură, plăcerea de a călători este
foarte adesea legată de dorinţa lor de a dobândi experienţe de învăţare de pe traseele parcurse.

‐ Costuri
Costul unei anumite vizite către o anumită destinaţie va influenţa în mod decisiv numărul turiştilor care călătoresc
acolo. În general, cu cât este mai scumpă o călătorie, cu atât mai scăzută este cererea. Costul este de asemenea
relativ. Oamenii compară costul a ceva pentru care ei percep valoare.

Chiar dacă au banii necesari, dacă ei nu

cred că vizita le poate oferi valoare pentru banii cheltuiţi, nu vor călători către acea destinaţie.
Ca și în cazul distanței, există o relație inversă între cost și cerere pentru călătorii bogați. Pentru aceştia, cu
cât este mai mare costul, cu atât este mai mare şi cererea. Acest segment de piaţă consideră că există o
legătură intrinsecă între cost şi calitate. Pe lângă calitate, această categorie de turişti este dispusă să plătească
suplimentar pentru privilegiul de a vizita destinaţii „în exclusivitate” sau locuri foarte atractive din punct de
vedere cultural, la care nu se poate ajunge cu uşurinţă.
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‐ Evenimente specifice
Oamenii călătoresc adesea către anumite destinaţii pentru evenimente (culturale) specifice. Aceste
evenimente pot fi privite ca o oportunitate de a prezenta destinația, de asemenea, prin acoperirea mediatică.
Publicitatea duce adesea la o creștere a vizitatorilor după eveniment.

‐ Caracterul naţional
Fiecare naţiune are obiceiuri specifice de călătorie, care îşi au rădăcinile în decenii de tradiţie. De exemplu,
britanicii consideră că a avea o vacanţă anuală este foarte important. Mai mult, ei preferă să viziteze staţiuni
turistice de la malul mării. Italienii preferă să călătorească în luna august sau în preajma Anului Nou. Aceste
informaţii sunt importante pentru a înţelege cele mai bune modalităţi de a promova un produs cultural sau
o destinaţie atractivă din punct de vedere cultural la nivel internaţional.

‐ Imagine
Imaginea unei locaţii este percepţia pe care oamenii o obţin, fie din cultura populară, fie din media. Filmele,
programele de televiziune, literatura, articolele de presă, publicitatea sau combinaţia acestora ajută oamenii
să îşi formeze o opinie despre o destinaţie. Să ne gândim la romanele scrise de Rosamunde Pilcher, care au
adus vizitatori pasionaţi de literatură la Cornwall sau la filmele italiene din anii ’50, care au făcut celebră
regiunea Marche din Italia.
Imaginea unei locaţii poate să aibă sau nu rădăcinile în realitate. În cele mai multe cazuri este o combinaţie
între fapte şi un soi de idealism romantic. În unele situaţii, realitatea poate să urmeze ficţiunea, iar locaţia
respectivă poate începe să se schimbe pentru a reflecta imaginea sa în cultura populară.
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Exerciţiul 1
Cum călătoresc turiştii dumneavoastră?

Aflaţi care sunt turiştii dvs., cum călătoresc spre locaţia dvs. şi care este motivaţia lor. Există schimbări în ultimii ani?
Cine sunt turiştii dvs.? (vârsta, singuri, familii cu copii, seniori etc.)

Când vin în destinaţie? (vara, weekend-uri, în timpul sărbătorilor)

De unde provin? (din judeţ, din ţară, din străinătate)

De ce călătoresc? (concediu, petrecerea timpului cu familia etc. )

Cum călătoresc? (cu maşina personală/închiriată, cu trenul)

O analiză atentă a acestor date vă poate ajuta să dezvoltaţi oferte mai bune pentru grupul ţintă
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Unitatea 2
Definiţia unei
destinaţii
turistice
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Definiţia unei destinaţii turistice
Potrivit Dicţionarului Webster, termenul „destinaţie” este folosit cu semnifificaţia „locul ales pentru sfârşitul unei
călătorii”, de exemplu o regiune geografică (o locaţie, o staţiune, o regiune, o ţară etc.) unde turistul intenţionează
să petreacă timp departe de casă.
Potrivit definiţiei Organizaţiei Mondiale a Turismului, o destinaţie turistică este un loc important care reprezintă
unitatea de bază în turism, care are 3 perspective:
-

geografică:

un areal geografic de sine-stătător şi recognoscibil, cu graniţe administrative pe care

turistul îl vizitează şi în care stă în timpul călătoriei sale
-

economică: locul în care turistul petrece cel mai mult timp şi cheltuie o sumă importantă de bani şi în

care veniturile din turism sunt semnificative pentru economie
-

psihologică: principalul motiv al călătoriei

Pentru marketingul turismului cultural, o destinaţie este mai mult decât un loc geografic. Este un
amestec de produse, servicii, resurse naturale, elemente antropice şi informaţii, care este capabil să
atragă un număr de vizitatori în acel loc. Aceştia percep destinaţia sau serviciile oferite în contextul
destinaţiei, ca un întreg. Pachetul de servicii este adesea imposibil de separat de locul geografic.
Destinaţia şi produsul sunt, în consecinţă, identice!

Factori relevanţi pentru destinaţii culturale atractive:
Resurse, actori, activităţi
O destinaţie este caracterizată de un set complex de resurse naturale, culturale şi antropice. Ele pot deveni atracţii
şi pot fi integrate în produse turistice. Fiecare produs al destinaţiei combină mărfuri şi servicii oferite de piaţa
locală care reprezintă motivul pentru care turiştii aleg această destinaţie şi nu altă destinaţie concurentă.

Teritoriu

Complexul integrat de resurse, actori, activităţi este localizat într-un teritoriu care poate fi, fie o localitate, fie mai
multe localităţi care beneficiază de aceleaşi resurse/atracţii. În mod frecvent, o destinaţie este caracterizată de o
locaţie centrală şi un grup de alte localităţi cu rol secundar în jurul acesteia. Aceasta este o strategie viabilă pentru
a răspândi cererea în spaţiu şi în timp şi pentru a stimula dezvoltarea împrejurimilor.

Relevanţa consumului pentru activitatea economică globală
În vreme ce concentraţia atracţiilor conferă fiecărui loc caracteristici unice şi o cerere pentru atracţii, industria
turismului care contribuie la satisfacerea nevoilor turiştilor este, în general, distribuită pe un teritoriu mai larg
decât destinaţia turistică (de exemplu, turoperatori sau companii de transport).
În mod consecvent, efectele economice pozitive (veniturile din turism şi ocuparea forţei de muncă) sunt distribuite
atât în interiorul, cât şi în exteriorul destinaţiei, în timp ce impactul negativ generat de cererea excesivă (cum este
adesea cazul destinaţiilor cu obiective aflate în patrioniul UNESCO) se resimte doar la nivelul destinaţiei.
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Exerciţiul 2
Profilul produsului dvs.

Care sunt aşteptările clienţilor legate de destinaţie şi de produsul turistic?

Cu ce se deosebeşte produsul meu de cel al competitorilor?

Ce pot oferi în plus clienţilor faţă de produsul turistic de bază?

Dacă aţi răspuns la toate aceste întrebări, aveţi un profil de bază al performanţei produsului dvs. Dacă
aveţi mai multe produse turistice diferite, este necesar să răspundeţi la aceste întrebări de mai multe
ori şi să creaţi un profil separat pentru fiecare produs.
.
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Unitatea 3
Elemente de
bază ale
destinaţiilor
culturale
atractive
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Elemente de bază ale destinaţiilor culturale atractive
Destinaţiile conţin un număr de elemente de bază care îi atrag pe vizitatori şi satisfac nevoile acestora în timpul
şederii lor. Dintre aceste elemente se disting atracţiile turistice (care „trebuie văzute” sau „trebuie
experimentate”). Asigurarea şi calitatea acestor elemente vor influenţa deciziile potenţialilor vizitatori de a
realiza călătoria în destinaţie.

Atracţii

Facilităţi

Accesibilitate

Preţ

Imagine

Resurse umane

Atracţii
Atracţiile sunt cel mai adesea în centrul atenţiei vizitatorilor şi furnizează motivaţia iniţială pentru turiştii care
preferă destinaţiile culturale. Acestea pot fi clasificate ca şi atracţii construite (clădiri impresionante, edificii
religioase etc.) sau atracţii culturale (muzee, teatre, galerii de artă, evenimente culturale). Acestea pot aparţine
domeniului public (cum ar fi siturile culturale sau istorice) sau pot aparţine comunităţii (moştenirea culturală,
stilul de viaţă etc.). Alţi factori, mai puţin tangibili, cum ar fi unicitatea sau declanşatorii emoţionali, asigură
atragerea turiştilor către anumite destinaţii.

Facilităţi
Acestea reprezintă o gamă largă de servicii și facilități care susțin șederea vizitatorilor și includ infrastructura de
bază cum ar fi utilitățile, transportul public și drumurile, precum și serviciile directe pentru vizitatori, cum ar fi
cazarea, informarea vizitatorilor, facilitățile de recreere, serviciile de masă, ghizii și facilități de cumpărături.

Accessibilitatea
Destinaţia ar trebui să fie accesibilă prin intermediul serviciilor de transport rutier, aerian de pasageri, feroviare
sau nave de croazieră. Vizitatorii ar trebui, de asemenea, să poată călători cu ușurință în destinație. Cerințele
privind vizele, punctele de intrare și condițiile specifice de intrare ar trebui considerate ca făcând parte din
accesibilitatea destinației.

Imaginea
O anumită caracteristică sau o imagine unică este esențială pentru atragerea vizitatorilor către destinație. Nu
este suficient să existe o gamă largă de atracții și facilități dacă vizitatorii potențiali nu sunt conștienți de acest
lucru. Pentru promovarea imaginii destinațiilor pot fi folosite diverse mijloace (de exemplu, marketing și
branding, travel media, e-marketing). Imaginea destinației include unicitatea, atracțiile, priveliştile, calitatea
mediului, siguranța, nivelul serviciilor și ospitalitatea oamenilor.

13

TURISM CULTURAL
MODUL 1 – CARACTERISTICILE DESTINAŢIEI

Preţul
Prețul este un aspect important al competitivităţii destinației cu alte destinații. Factorii de preț includ costul
transportului către și de la destinație, precum și costurile pentru cazare, taxele de vizitare ale atracțiilor
culturale, alimentele și serviciile locale. Decizia unui turist poate fi, de asemenea, bazată pe alte caracteristici
economice, cum ar fi schimbul valutar.
.

Resursele umane
Serviciile atractive pentru vizitatori presupun o preocupare şi o muncă intensive și interacțiunea cu comunitățile
locale este un aspect important al experienței. O forță de muncă bine pregătită şi calificată, dar și cetăţeni ai
comunităţii care sunt conștienți de beneficiile și responsabilitățile asociate cu creșterea numărului de vizitatori
sunt elemente indispensabile pentru promovarea destinației și trebuie gestionate în conformitate cu strategia
destinației. Vizitatorii care sunt interesați în mod special de cultura locurilor, caută să cunoască viața localnicilor
pentru a se apropia cât mai mult de o experiență culturală sau cultural-istorică.
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Exerciţiul 3
Elementele destinaţiei dvs.

Lista elementelor în ordinea importanţei pentru organizaţia dvs. şi argumentaţi alegerea:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Temă de reflecţie: Care elemente au fost uşor de identificat? Unde aţi avut dificultăţi?
Organizaţia dvs. nu este izolată. Face parte dintr-un mediu cu numeroşi furnizori de servicii / produse care
formează împreună "destinația". Imaginați-vă în poziția câtorva dintre ele (de ex. hotel, restaurant, muzeu, meşter
popular) și faceți din nou clasamentul de mai sus.
1)
1)
1)
1)
2)
2)
2)
2)
3)
3)
3)
3)
4)
4)
4)
4)
5)
5)
5)
5)
6)
6)
6)
6)
Ordinea este diferită de cea din organizația dvs.? Dacă da, gândiți ce impact va avea asupra afacerii dvs. și care sunt
consecințele.
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Unitatea 4
Resursele de
bază ale
destinaţiei
culturale
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Resursele de bază ale destinaţiei culturale
Turismul cultural în general, dar mai ales rețelele turistice culturale din zonele rurale, trebuie să realizeze
importanța și impactul atributelor care determină competitivitatea destinațiilor și trebuie să ajute la luarea
deciziei unde și cum ar trebui direcționate resursele.
În timp ce alte componente sunt esențiale pentru succes și profitabilitate, resursele de bază ale unei destinații
sunt motivele fundamentale pentru care vizitatorii potențiali aleg o destinație în raport cu alta.
Prin urmare, informațiile care ajută la identificarea atributelor care influențează cel mai eficient
competitivitatea au o valoare considerabilă.

Relieful şi clima
Atributele naturale și fizice ale destinației definesc caracterul său. Ele creează mediul în care vizitatorii se
confruntă cu destinația. Ele definesc de asemenea o mare parte din atractivitatea estetică și vizuală a
destinației. Prin urmare, actorii din turismul cultural trebuie să fie auziţi ca o voce serioasă în dezvoltarea
regională sau locală în zonele rurale. Imaginile arhitecturale din centrele istorice ale orașelor și rutele de
transport care distrug brutal un peisaj cultural vor afecta cu siguranță competitivitatea unei destinații.

Cultura şi istoria
Patrimoniul uman variază în termeni de unicitate și atractivitate a resurselor culturale și istorice. Cu toate
acestea, cei mai mulți vizitatori potențiali sunt, de asemenea, interesați de aspectele legate de calitatea vieții și
apreciază experiențele stilului de viață contemporan.

Combinaţie de activităţi
Este de dorit să se recurgă la o combinație de activități care să permită vizitatorilor să se implice mai activ în
destinație. Acest factor pare să crească în importanță, deoarece călătorul caută din ce în ce mai mult experiențe
care depășesc vizita, oarecum pasivă din trecut. O destinație care oferă un set multidimensional de experiențe
turistice culturale se află într-o poziție mai competitivă.

Divertisment
Domeniul artelor şi spectacolelor poate fi un furnizor major pentru industria turismului. Teatrul, concertele,
festivalurile de comedie sunt exemple ale contribuției pe care sectorul de divertisment îl poate aduce
competitivității unei destinații.

Suprastructură
Suprastructura turistică cuprinde mediul construit care asigură nevoile specifice călătorilor, cum ar fi facilități
de cazare, restaurante, facilități de transport, facilități de recreere. Este un element important al atractivității
destinației.

Legăturile pieţei
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Adâncimea legăturilor culturale și economice cu piețele de origine, cum ar fi etnicii și modelele de migrație,
poate oferi o legătură puternică și durabilă și poate oferi, de asemenea, o bază solidă pentru construirea
turismului cultural într-o destinație. De asemenea, poate duce la stabilirea de legături de afaceri sau
comerciale care pot genera atât fluxuri constante de vizitatori, cât și crearea altor forme de dezvoltare
economică.
Alte legături importante includ religia și istoria.

Evenimente speciale
Spectacolele de importanță deosebită pot crea un nivel ridicat de interes și implicare din partea vizitatorilor și
a locuitorilor. Spectrul evenimentelor speciale posibile variază de la festivaluri comunitare modeste la
evenimente la scară largă. Unele destinații rurale au urmărit cu succes dezvoltarea evenimentelor speciale ca
piatră de temelie a strategiei lor competitive.
Evenimente

precum

Festivalul

austriac

de

muzică

de

cameră

Lockenhaus

(http://www.kammermusikfest.at/geschichte) sunt exemple excelente că evenimentele culturale de înaltă clasă
pot să stabilizeze și să îmbogățească în mod specific zonele rurale.
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Exerciţiul 4
Resursele de bază şi utilizarea lor

Aţi putea crede că unele resurse de bază, cum ar fi relieful sau clima, sunt în afara sferei dvs. de influenţă.
Desigur, acest fapt e adevărat pentru unii, dar nu în totalitate. Să analizăm câteva exemple:
Ar putea schimbările climatice afecta afacerea dvs.? V-aţi gândit să instalaţi echipamente de aer
condiţionat la următoarea renovare?
Repere care au fost criticate ca monștrii urâți ar putea deveni acceptate sau chiar interesante din
punct de vedere cultural ca o vitrină a arhitecturii brutale.
Identificaţi resursele de bază pe care le puteți utiliza ca elemente de atractivitate pentru
afacerea dvs.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Temă de reflecţie:Care dintre resurse pot dezvolta afacerea dvs. şi care ar putea avea un impact negativ?
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Percepţia
destinaţiei
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Percepţia destinaţiei
Turiştii îşi formează percepțiile despre o destinație culturală cu mult înainte de a ajunge să o viziteze. Aceste
percepții derivă din știri, afilieri cu produse, experiențe cu bucătăria, portretizări în filme, povești din copilărie,
impresiile de călătorie ale altor vizitatori și o mare varietate de prejudecăți individuale. Pe o scară mai largă, o
organizație de management al destinației (OMD) poate genera un număr mai mare de vizitatori către o
destinație prin crearea și gestionarea unei mărci care influențează percepția oamenilor, făcând-o în mod ideal
favorabilă destinației. Marca este legătura psihologică, emoțională și motivațională dintre vizitator și destinație.
O marcă de destinație este o colecție de elemente, inclusiv mesaje și valori, concepute pentru a provoca o
percepție pozitivă în mintea vizitatorilor.
Un brand ideal va poziționa destinația în rândul potențialilor concurenți și va atrage turiştii de pe piața ţintă.
Acest lucru se poate face prin:
• Identificarea punctelor unice de vânzare (USP) care diferenţiază destinația de destinaţiile concurente
• Producerea și prioritizarea unor mesaje motivaționale clare pentru vizitatori care abordează caracteristicile
pozitive ale destinației
• Întocmirea unei declarații de poziționare pe piaţă care descrie destinația
• Crearea unei teme sau a unui slogan și a unui logo grafic pentru destinație care să susţină declaraţia de
poziționare
O anumită destinație poate avea o ierarhie a mesajelor care vizează diferite segmente de piață. Aceste mesaje
ar trebui să fie create pentru a fi utilizate în website-uri, publicații tipărite, promovare prin poştă, târguri de
turism, publicitate media, publicitate online. Odată dezvoltate, mesajul și brandul devin imaginea destinaţiei în
ochii consumatorului.
Deoarece turiştii au atât de multe destinații dintre care să aleagă, destinațiile trebuie să se diferențieze, în mare
măsură prin branding, pentru a fi evidenţiate şi selectate din rândul multitudinii de posibilităţi. Ca urmare, a apărut
o întreagă „industrie” de consultanți și firme de administrare a afacerilor pentru a sprijini destinațiile și companiile
în acest demers. Poate fi un exercițiu provocator de a combina mai multe categorii de oameni, locuri și emoții
într-o singură noțiune.
Ca și în cazul unor strategii de promovare a destinației, planificările pot oferi o perspectivă importantă și un buy-in
pentru produsul final. Amintiți-vă, realizarea brand-ului unei destinaţii, de asemenea, implică „brand-uirea” celor
care locuiesc acolo.
Citiţi mai mult despre branding în Modulul 4, unitatea 2
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Exerciţiul 5
Analiză comparativă a destinaţiilor turistice

Comparaţi două sau mai multe destinaţii şi analizaţi dacă acestea urmează regulile descries în această
unitate:
•
Aceste destinaţii oferă nişte puncte unice de vânzare clare care să le diferenţieze de alte destinaţii?
•

Sunt capabile să producă mesaje motivaţionale pentru vizitatori care să includă caracteristici

positive ale destinaţiei?
•
Puteţi identifica o declaraţie de poziţionare pe piaţă care descrie destinaţia?
•

Puteţi identifica o temă, un slogan sau un logo graphic pentru destinaţie?

Puteţi alege două destinaţii pe care le cunoaşteţi sau puteţi accesa :
www.vulkanland.at
www.klosterland.de
Ce au aceste exemple în comun?

Care dintre aceste exemplese apropie de afacerea/destinaţia dvs.?

Aţi găsit ceva care să vă inspire în promovarea afacerii/destinaţiei dvs.?

.
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destinaţiei
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Managementul destinaţiei
Managementul destinațiilor presupune o coalizare a multor organizații cu interese culturale și turistice care să
lucreze împreună pentru atingerea unui obiectiv comun. Rolul organizației de management a destinației (OMD)
ar trebui să fie coordonarea și coordonarea activităților în cadrul unei strategii coerente. Aceasta nu controlează
activitățile fiecăruia dintre partenerii lor, ci reunesc resurse, experienţă profesională și un grad de independență și
obiectivitate pentru a stabili calea de urmat și a deveni un lider strategic în dezvoltarea destinațiilor.

Ce este managementul destinaţiei în turismul cultural ?
Managementul destinației este gestionarea şi coordonarea tuturor elementelor care alcătuiesc o destinație
culturală atractivă (atracții, facilități, acces, marketing și prețuri). Managementul destinației capătă o abordare
strategică pentru a lega aceste entități uneori foarte separate pentru o mai bună gestionare a destinației.
Gestionarea asociată poate contribui la evitarea dublării eforturilor în ceea ce privește promovarea, serviciile
adresate vizitatorilor, instruirea, sprijinul pentru afaceri etc. și identificarea eventualelor lacune de management
care nu sunt abordate.
Elementele destinației sunt susținute de marketing pentru a atrage vizitatori, în primul rând, pentru a furniza
servicii în cadrul destinației şi pentru a se asigura că sunt satisfăcute așteptările acestora. Baza acestor activități
este necesitatea asigurării unui mediu fizic, social și economic adecvat, în care să se dezvolte experiențele dorite
ale vizitatorului. Organizația de management a destinației trebuie să conducă și să coordoneze aceste aspecte
diferite ale destinației.
Crearea unui mediu adecvat este principalul obiectiv al managementului destinației. Numai în acest cadru poate
fi vorba de un marketing al destinației și furnizarea de experiențe în destinaţie. Înainte ca vizitatorul să fie atras
de către acţiunile de marketing sau înainte de a ajunge în destinație, trebuie să existe mediul social, economic și
fizic potrivit, în care experiențele vizitatorilor pot fi dezvoltate.

Crearea unui mediu corespunzător pentru turismul cultural include:

•
•
•
•
•

Planificare şi infrastructură;
Dezvoltarea resurselor umane;
Dezvoltarea produsului turistic;
Utilizarea tehnologiei;
Achiziţii şi domenii adiacente
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Exerciţiul 6
Creaţi o „listă a dorinţelor” pentru managementul
destinaţiei

Creaţi o „listă a dorinţelor” în care să scrieţi tot ce doriţi să îmbunătăţiţi în marketingul turistic al destinaţiei dvs.: Pe care dintre
următoarele activităţi le veţi include?

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

A coopera pentru un scop comun
A aduce lalolaltă resurse şi experienţă profesională
A aborda strategic înlesnirea cooperării între entităţi separate
Evitarea dublării eforturilor
Identificarea oricărei slăbiciuni de a managementului
Crearea unui mediu corespunnzător social, economic şi fizic

Ce alte activităţi ar trebui incluse în această listă?

Dacă este posibil, discutați această listă cu prietenii sau colegii dvs. care lucrează în turismul cultural din aceeași regiune. Sugeraţi s
același exercițiu și să discute orice asemănări și diferențe posibile!
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Regiunea Marche, Italia ‐
OMD Marche Tourism

Regiunea Marche este unitatea regională italiană situată în partea central-estică; departamentul de Turism
promovează și îmbunătățește turismul regional, coordonând activitățile operatorilor de incoming.

De ce este un exemplu de bună practică?
Regiunera Marche promovează turismul de incoming prin valorificarea a şase clustere:

Regiunea Marche „in Blue”
Regiunea beneficiază de 180 km de coastă, 26 de stațiuni de pe litoral, cu plaje nisipoase sau cu pietriș. 17 dintre
acestea au fost premiate cu "steagul albastru". De-a lungul coastei, merită menționat Monte Conero, un munte
care se varsă direct în mare, care trasează contururile plajelor și golfurilor cu ape cristaline.

Parcuri şi turism activ
La doar câțiva kilometri de mare, regiunea Marche oferă o zonă de explorat: dealuri și parcuri, dar şi vârfurile
Apeninilor.
Circa 90.000 de hectare din regiune sunt acoperite de parcuri și zone protejate, cum ar fi Munții Sibillini, mult
apeciaţi de iubitorii de natură și sport, care pot practica drumeții, plutărie, canotaj, caiac și cicloturism.

Geniul regiunii Marche
Pentru a cunoaște regiunea Marche trebuie să întreprinzi o călătorie în lumea frumuseții și excelenței, exprimate de
opere de artă şi capodopere magnifice. Multe sunt oraşele de artă, dintre care Urbino, aflat în patrimoniul UNESCO,
merită să fie menţionat.
Compozitorii, muzicienii, poeții și artiștii au făcut regiunea Marche bine-cunoscută în întreaga lume. Vizitatorul are
şansa de a retrăi atmosfera trecutului în timpul reînnoirilor istorice care au avut loc în multe dintre orașele și satele
din regiune.
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Produs în Marche
Regiunea are o varietate incredibilă de produse locale, vinuri fine și rețete tradiționale: savoarea peștilor din
Marea Adriatică, mâncărurile tradiţionale din zona dealurilor și munților, restaurantele sale de calitate sunt
oferite pentru a satisface chiar și cele mai exigente gusturi. Mai mult decât atât, oferă oportunități de
cumpărături foarte interesante și șansa de a parcurge itinerarii reale prin lumea modei și a magazinelor de
îmbrăcăminte ale marilor branduri cunoscute în întreaga lume. Tradiția meseriilor vechi este încă în viață în
numeroasele ateliere și muzee.

Coline domoale şi sate vechi
Dealurile din regiune sunt renumite pentru satele lor medievale, aromele tradiționale, meșteșugurile străvechi,
oamenii simpli și ospitalieri. Dintre acestea, 22 aparțin "celor mai frumoase sate din Italia" și 20 deţin steagurile
portocalii pentru calitatea turismului intern. În plus, vă puteți bucura în continuare de o atmosferă medievală și
renascentistă, cu teatre și clădiri istorice, castele, arhitectură sacră și variate muzee.

Spiritualitate şi meditaţie
O vacanță în Marche poate fi prilejul de a redescoperi credința printre mănăstiri, biserici, peisaje vechi și locuri
impregnate de religie care stau de vorbă cu omul modern. Istoria numeroaselor văi ale regiunii este marcată de
povești despre numeroşi sfinți și păstrează o vie moştenire a spiritualității omenirii. Este, de asemenea, locul de
naştere al marilor papi şi loc de pelerinaj, în Loreto, unde se află cel mai vizitat altar marian din Europa.
Aceste șase clustere sunt promovate prin broșuri tematice, aplicații pentru telefoane mobile și produse turistice
oferite de operatorii de turism local.

Mai multe informaţii pe: www.regione.marche.it
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Centrul de ceramică şi Muzeul
Höhr-Grenzhausen

De ce este un exemplu de bună practică?
Muzeul de Ceramică din Höhr-Grenzhausen (regiunea Westerwald) nu este doar un loc de conservare a
patrimoniului cultural, ci și de promovare a întregii regiuni și de promovare a inovării în producția de ceramică ca o
veche meserie. Orașul și regiunea au o lungă tradiție meşteşugărească, care contribuie la prosperitatea financiară a
muzeului. Localnicii sunt mândri de tradiția ceramicii din "Kannenbäckerland", pe care o văd ca parte a identității lor.
Se promovează așezarea ceramiştilor în studiouri din jurul muzeului, de exemplu prin implicarea artiștilor în
activitatea educațională a muzeului, studiouri cu chirii mici, posibilitatea de a expune și vinde produsele în
magazinul de muzeu, precum și oportunități de schimburi de experienţă cu colegii din întreaga lume,
organizarea de concursuri internaționale și prin campanii de vânzări, cum ar fi un târg anual de ceramică.
Muzeul este în strânsă legătură cu orașul, regiunea, economia regională, promovarea afacerilor și agenția
regională de turism și este, de asemenea, implicat în "Drumul Ceramicii" europene și în crearea de rețele cu
cercetări și facilități de producție angajate pe plan internațional (prin conferințe, expoziții și utilizarea
mijloacelor de comunicare socială). Economia locală (de exemplu, compania de rafinare a sticlei Rastal) ajută în
mod concret prin donații în natură și financiare.
Pe lângă atribuţiile de conservare și de organizare de expoziții, "ofertele de bază" ale muzeului includ și un
program cultural, o infrastructură pentru evenimente, formare profesională pentru profesioniști, precum și amatori
interesați, programe pentru copii și un magazin excelent al muzeului.
Muzeul Ceramicii are numeroase parteneriate cu alte muzee la nivel local, regional, național și european,
agenții de turism, afaceri și cercetare, furnizori de cazare și agenții de turism.

Mai multe informaţii pe http://www.keramikmuseum.de
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