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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
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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
Modulul constă în cinci unităţi:
Unitatea 1 Dezvoltarea produselor şi serviciilor din turismul cultural
Unitatea 2 Strategia de poziţionare
Unitatea 3 Poziţionarea produselor şi serviciilor intangibile
Unitatea 4 Elemente de bază ale destinaţiilor atractive cultural
Unitatea 5 D estinaţiile turismului cultural ca o piaţă de nişă

Obiective de învăţare
După studierea acestui modul, veți înțelege diferitele etape ale procesului de poziționare. Veți înțelege rolul
vital jucat de poziționarea turismului cultural.
Veți înțelege ce sunt produsele culturale și veţi putea face diferenţa între produsele tangibile și cele
intangibile.
Vă veţi forma o idee despre cum vă puteți crea propriile oferte personalizate, urmând cele cinci căi de
abordare a produselor turistice culturale: cooperare, profil tematic, legături tematice, orientare spre piață și
calificare.
Veți învăța cât de important este să sprijiniți construirea destinației prin imaginație.
Veți afla despre diferitele etape din procesul de poziționare necesare pentru a dezvolta o strategie de
poziționare eficientă.
Veți recunoaște diferența dintre poziționarea obiectivă și cea subiectivă.
Veți vedea care strategii de nișă sunt interesante pentru destinații mai mici sau mai îndepărtate.

4

TURISM CULTURAL
MODUL 2 – DEZVOLTAREA ŞI POZIŢIONAREA PRODUSELOR ŞI
SERVICIILOR DIN TURISMUL CULTURAL

Unitatea 1
Dezvoltarea
produselor şi
serviciilor turismului
cultural
5

TURISM CULTURAL
MODUL 2 – DEZVOLTAREA ŞI POZIŢIONAREA PRODUSELOR ŞI
SERVICIILOR DIN TURISMUL CULTURAL

Dezvoltarea produselor şi serviciilor turismului cultural
Ce este poziţionarea?
Dicționarele economice o definesc în felul următor:
„Plasarea corectă a propriului produs printre produsele deja disponibile pe piață. O poziționare eficientă a
produsului ar trebui să garanteze cel mai înalt număr posibil de potențiali cumpărători prin apariția clară şi
distinctă a acestuia pe piață.”
Acest modul face introducerea diferitelor părți ale procesului de poziționare. Acesta arată rolul vital pe care îl
joacă poziționarea în turismul cultural și prezintă diferite abordări pentru poziționarea unei destinații turistice
din punct de vedere cultural.

Ce este un produs sau un serviciu pentru turismul cultural?
Pentru cei din domeniul cultural, termeni cum ar fi "produs" sau "serviciu" pot suna destul de departe de ceea ce
ei consideră că fac. Dar gândiți-vă invers: ceea ce oferiți este, de fapt, ceva care poate fi "consumat" de vizitatori.
Exemple de produse pentru turismul cultural (produse corporale):
• cărți (ghiduri), suveniruri, broșuri informative
• o sticlă de vin cu numele unui loc de renume sau aflat în patrimoniul naţioanl sau universal
• bijuterii sau textile concepute după modele istorice
Exemple de servicii pentru turismul cultural (produse necorporale):
• o lectură, un spectacol, un concert
• vizita la atelierul unui artist
• un tur cu ghid la o atracţie turistică de patrimoniu
• accesul la tradițiile orale, cunoștințele locale și aptitudinile tradiționale

Există o tranziție lină între produse și servicii, însă, în general, toate produsele și serviciile oferă ceva "de luat
acasă". Fie îl puteți ține în mână, fie vă puteți aminti. Fotografiile sau videoclipurile pe care le-ați luat în timpul
concertului au transformat acest produs intangibil în ceva tangibil!
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Caracteristicile produselor și serviciilor turistice culturale
Produsele turismului cultural sunt complexe: de la conceperea și marketingul evenimentelor culturale prin
dezvoltarea căilor culturale, până la dezvoltarea de pachete turistice specializate. Există o mare varietate de
produse turistice posibile. Nu există limite pentru ideile dvs.
Pentru un singur furnizor de produse sau servicii culturale este dificil să fie observat sau perceput pe piața
turismului. Prin urmare, consolidarea capacității financiare și a personalului este "formula magică", iar
cooperarea este soluția.
Abordarea este comună pentru toate produsele și serviciile: Mai întâi trebuie să analizați situația, să vă stabiliți
grupurile țintă, să definiți țintele și să dezvoltați strategiile. Numai atunci produsul este proiectat!
Ideal este de a vă crea singur produsul dumneavoastră individual sau serviciul dvs. propriu, de a integra
avantajele adiționale pe care concurenții dumneavoastră nu le oferă.
Următorii pași vă vor prezenta câteva idei despre cum vă puteți crea propriile oferte, originale şi
inconfundabile, și veţi găsi câteva sugestii pentru dezvoltarea în viitor a turismului cultural din destinația dvs.

7

TURISM CULTURAL
MODUL 2 – DEZVOLTAREA ŞI POZIŢIONAREA PRODUSELOR ŞI
SERVICIILOR DIN TURISMUL CULTURAL

Cinci paşi către realizarea produselor
cultural-turistice

Pasul 1: Mai multă transparenţă în relaţiile de cooperare
În cele ce urmează, sunt descrişi pașii necesari de urmat pentru a stabili o cooperare reușită cu alți furnizori din
regiunea dvs.

Identificaţi potenţialul ofertelor dumneavoastră
Vă cunoaşteţi deja potențialul. Aveți o imagine de ansamblu asupra altor oferte turistice culturale din regiunea
dvs., a instituțiilor culturale, a obiectivelor turistice, a evenimentelor, a "particularităților" arhitecturale, peisajului
etc.

Prezentaţi şi susţineţi un concept
Ai o idee pentru un eveniment comun. Prezentați-vă ideile într-un mic concept pentru a câștiga parteneri și
sponsori. Pentru început, nu este importantă suma, ci mai degrabă interesul pentru tema dumneavoastră:
• Oportunitatea (de exemplu, promovarea insuficientă a ofertelor atractive)
• Tema (de exemplu, care este " elementul specific" din regiune pe care doriți să îl promovaţi. Formulați un
mesaj de bază)
• Formularea ideii proiectului (de exemplu, principiile generale, filozofia proiectului)
• Obiective (de exemplu, creșterea gradului de conștientizare, creșterea numărului de vizitatori)
• Grupuri țintă (de exemplu, localnici, oaspeți mai în vârstă, vizitatori interesaţi de cultură)
• Formula de eveniment (de exemplu, festival, piață, săptămână culturală)
• Timp și durată (de exemplu, extrasezon, eveniment de 1 zi, eveniment de mai multe zile, câteva săptămâni)
• Posibili parteneri (de exemplu, alte organizații culturale, operatori culturali, parteneri gastronomici)

Măsuri de protecţie
Asigurați-vă că ideea dvs. nu a fost deja implementată de destinațiile din apropiere. Acordaţi atenţie la ce fac
concurenții din regiune. Alte regiuni pot avea cerințe inițiale foarte diferite - și totuși, uneori pot fi găsite în acest
context idei noi care sunt utile pentru propriul eveniment.

Parteneri
Stabiliți o listă a eventualelor parteneri cu care să cooperaţi la organizarea evenimentului. Stabiliţi o întâlnire
pentru a discuta despre acestă oportunitate. Încercați să îi convingeți de ideea dvs. Există mai multe
parteneriate care sunt esențiale pentru succesul evenimentului:
• Partenerii dvs. de eveniment pot fi, de exemplu, alte instituții culturale, furnizori de servicii culturale și
turistice, care se potrivesc cu tema evenimentului.
• Partenerii pentru asigurarea logisticii evenimentului: restaurante, companii de transport, asociații, localnici.
• Partenerii strategici din cadrul administraţiei locale şi regionale, companii şi alţi stakeholderi din regiune.
Convingeți-i de oportunitatea conceptului dvs. și prezentați beneficiile sale pentru regiune.
Acest lucru vă oferă nu numai planificarea securității, ci încurajează, de asemenea, suportul administrativ
suplimentar.

Conceptul evenimentului
Includeți partenerii direcți în planificare:
• Brainstorming cu privire la conținut, potrivirea conceptuală a tuturor partenerilor cu privire la un concept comun,
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definirea obiectivelor comune ale proiectului (eventual în cadrul unui workshop)
• Planificarea generală a costurilor și a finanțării
• Proiectarea planificării programelor (teme, conținut, date),
• Definirea responsabilităților, a cadrului organizațional (planificare, organizare şi management);
• Estimarea bugetului (proiectul de calcul, estimarea cheltuielilor).

Concretizarea procedurilor

Dacă este necesar, apelaţi la ajutorul unei agenții profesionale care să își asume responsabilitatea pentru
planificarea detaliilor de organizare, pentru implementare și pentru promovare. În acest fel, vă asigurați, de
asemenea, că respectați legile, regulamentele etc. Agenția va prelua:
• Planificarea detaliată a bugetului și a timpului (bugete fixe și variabile, costuri, surse de venit)
• Concretizarea sincronizării (ce trebuie făcut, în ce interval de timp)
• Informarea partenerilor participanți
• Planificarea promovării, a publicității şi canalelor de comunicare
• Presă și relații publice,
• Căutarea sponsorului, etc.

Pasul 2: Profilarea temei
În calitate de furnizor de turism cultural din regiunea dvs., cu siguranță vă gândiți mai mult decât o dată la
modul în care ați putea comercializa anumite oferte într-un mod mai bun. O posibilitate este de a poziționa
ofertele individuale produs care să le înglobeze și asigurarea unui marketing corespunzător. Sub o „umbrelă”
comună pot fi consolidate ofertele individuale pe termen lung. O altă posibilitate este creșterea gradului de
conștientizare pentru anumite oferte prin idei de vânzări inteligente.

Găsiţi tema potrivită
În primul rând, aveți nevoie de o imagine de ansamblu a ofertelor dvs. culturale și de modul în care acestea sunt
utilizate în turism: care sunt ofertele care pot fi găsite în pachete turistice care pot fi rezervate, care sunt deja incluse
în evenimente și care fac parte din alte cooperări de marketing?

Idei pentru dezvoltarea produsului
În zilele noastre nu este dificil să obțineți idei pentru proiectele proprii; Internetul face totul posibil. Cercetarea
pe tema "Evenimentelor literare" aduce numeroase inspirații pentru implementare. În contextul unei analize a
concurenței legate de temă, au fost realizate primele cercetări privind evenimentele cu tematica literaturii. Iată
câteva exemple:
• Festivaluri de literatură
• Lecturi
• Săptămâni de carte
• Întâlnirea cu autorul
• Expoziții despre literatură
• Săptămâni de film pentru cărți
• Scrierea atelierelor
• Degustarea vinului şi lectură
• Concursuri de literatură etc.

Pasul 3: Corelarea temelor: de exemplu ciclism şi experienţe culturale
Ciclismul este una dintre cele mai populare activități de vacanță, în unele destinaţii. Numeroase rute promovează
ciclismul pentru oaspeți și pentru localnici. Denumirile căilor de circulație supraregionale, cum ar fi "Viking-FriesenWay", etc., demonstrează legătura cu istoria culturală a țării, care este o ofertă atractivă, în special pentru grupurile
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țintă și cunoscători avizaţi.

Legarea ciclismului de o experienţă culturală
Doriți să vă comercializați mai bine oferta dvs. culturală, legând-o cu un traseu de ciclism și câștigând noi
clienți? Prin legătura tematică, creați deja legătura dintre produsul principal și beneficiile suplimentare. Aceasta
este una dintre premisele fundamentale pentru dezvoltarea de produse de succes. Există mai multe posibilități
pentru dezvoltarea produsului dvs., de exemplu:
• Veți dezvolta o rută de ciclism pentru individuali
• Oferiți excursii ghidate cu bicicleta incluzând atracţii culturale din regiune
• Vă includeți oferta dvs. culturală într-o ofertă de pachete pentru bicicliști
• Publicați un ghid cultural pentru bicicliști care să conţină harta și descrierea rutei.

Pasul 4: Muzeul orientat către piaţa turistică
Vreți să vă măriți capacitatea și să atrageți turiști în regiunea dvs. pentru a vă vizita muzeul? Acest lucru nu este
atât de dificil.

Clarificarea condițiilor contextuale
Cunoașteți mediul dvs. cultural și turistic și, de asemenea, știți ce oferă ceilalți actori. Cunoașteți propriul cadru
pentru afaceri și marketing (dotări, resurse de personal, resurse financiare).

Identificați grupurile țintă
Trebuie să ştiți care sunt grupurile țintă care călătoresc către destinația dvs. Ați identificat publicul țintă pe care
doriți să îl abordați în viitor. E nevoie să cunoaşteţi nevoile şi cerințele lor și să fiţi gata să vă dezvoltați oferta în
consecință.

Identificaţi concurenţa
E necesar să vă informați despre alte oferte pentru grupul dvs. țintă printr-o căutare în afara regiunii dvs. În
timpul acestei analize asupra ofertelor altor muzee regionale, veţi devenit conștienți asupra punctelor forte şi
oportunităților - dar poate și de slăbiciunile locaţiei dvs.

Dezvoltaţi oferta
Dezvoltarea ofertelor pentru afacerile muzeului începe cu mult înainte de ușa de intrare a instituției dvs. culturale.
Produsul turistic este împărțit în mai multe zone, pe care vizitatorul dvs. le parcurge în mod simbolic:
• Atenția pentru oferta muzeului dvs. trebuie să fie captată: dacă știți care sunt grupurile țintă cărora doriți să vă
adresați, gândiți-vă exact unde și cum puteți ajunge cel mai bine la ele. Sunt disponibile diferite modalităţi pentru
distribuirea publicității dvs.
• Trebuie garantată accesibilitatea muzeului: asigurați-vă că oaspeții dvs. sunt bine informați. Nici un invitat nu ar
dori să caute o lungă perioadă de timp. Există semnalizări suficiente și bune pentru muzeul dvs.? Sunteți inclus într-o
reţea de ghiduri turistice?
• Ar trebui să le arătați oaspeților dvs. la intrare că îi "cunoașteți": Tuturor le place să fie bineveniți! Gândiți-vă cum
doriți să îi primiți. Dacă grupul țintă principal este, de exemplu, familiile cu copii, puteți deja să faceți acest lucru clar
la intrare printr-o abordare prietenoasă a copiilor și prin prețuri convenabile pentru familii. Dacă sunteți mai
preocupat de categoria seniorilor, acordați atenție aspectelor legate de accesibilitate a spaţiilor muzeului.
• Luați în considerare cerințele clienților dvs. legate de orarul de funcţionare: Turiștii au adesea un interval de timp
pentru vizitare diferit față de vizitatorii locali. Dacă oaspeții dvs. stau chiar şi o dată în fața ușilor închise, nu se vor
mai întoarce. Încercaţi să păstraţi muzeul deschis zilnic pentru vizitare. Doar o ofertă de vizitare pentru weekend nu
este suficientă. Oferiți excursii ghidate pentru diferite grupuri de oaspeți, competenți și plini de viață. Acest lucru ar
trebui să facă parte integrantă din afacerea dvs.
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• Oferiți facilităţi specifice fiecărui grup țintă. Vizitatorii dvs. știu foarte bine care sunt aşteptările lor: un colț amenajat
pentru diverse activităţi pentru copii (unde să poată desena, colora sau picta), un spaţiu de joacă, o zonă de
interacțiune (balcon, terasă etc.), zone sanitare pentru persoanele cu dizabilităţi, scaune pentru vizitatori mai în
vârstă etc. Acestea sunt doar câteva posibilități pentru a le face turiştilor vizita cât mai plăcută. O arhitectură adecvată
pentru copii, cu socluri pentru copii, scări şi spaţii de acces securizate lipseşte în prezent din majoritatea instituțiilor
culturale.
• Personalizaţi locaţia dvs. de cea a concurenței cu oferte suplimentare. Fructificaţi orice șansă de a ieși în faţa
concurenților. Doar câteva instituții culturale au, de exemplu, o ofertă gastronomică.
• Verificați satisfacția vizitatorilor dvs.: permiteți oaspeților dvs. să știe că satisfacția lor este extrem de importantă
pentru succesul dezvoltării produsului dvs. Faceţi verificări periodice. Comunicarea cu vizitatorii vă vor arăta noi
direcţii potențiale de dezvoltare pentru întreaga activitate a muzeului.
• Colaborarea la nivel regional vă poate îmbogăți propria ofertă: interacționați cu alte instituții culturale din regiunea
dvs., reuniți-vă în rețele pentru un calendar comun de evenimente și întăriți-vă marketingul prin cooperare.
Vizitatorul dvs. nu este interesat de cine concurează cu cine, el îşi formează o impresie generală asupra ofertei
întregii destinații.

Pasul 5: Eficienţă şi performanţă prin calificare şi specializare
V-aţi convins de importanţa calităţii tururilor ghidate? Este mai important decât credeți, deoarece ghizii dvs. au
o influență decisivă asupra impresiilor de vacanță ale clienților dvs. Ele sunt adesea singurele contacte directe
pe care oaspeții dvs. le au cu localnicii. Prin urmare, este cu atât mai important să aveți grijă să apelaţi numai la
ghizi care sunt instruiți și calificați.

Satisfacţia clienţilor ca principal reper de evaluare
Cu cât sunt mai mulțumiți vizitatorii dvs., acest lucru se va răsfrânge asupra imaginii produsului dvs. și a întregii
destinații. Fiecare client, în funcție de propriile nevoi şi aşteptări, poate avea cerințe individuale pentru produsul
oferit de turismul cultural-turistic. Prin urmare, este foarte important să cereți cât mai multe detalii despre
dorințele și așteptările oaspeților dvs. atunci când rezervă un tur ghidat.
Cu cât sunteți mai profesionist ca furnizor de servicii personalizate și cu cât vă concentrați pe calificarea şi
profesionalismul angajaților dvs., cu atât produsul dvs. va fi mai diferit de cel al concurenților dvs.
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Exerciţiul 7
Tangibil sau intangibil? Identificaţi produsele dvs.!

După cum ați citit, există o tranziție lină între produse și servicii. Faceți o listă dacă oferiți oaspeților, vizitatorilor
sau clienților dvs. și decideți ce tipuri de produse aveți. Lăsați angajații dvs. să completeze aceeași listă și să
discute diferențele posibile.

Produs/serviciu
CD, DVD

tangibil
x

Bilet de vizitare

x

intangibil
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Exerciţiul 8
Dezvoltarea unui nou produs

Dețineți un hotel sau o altă locaţie de cazare într-o localitate renumită pentru mănăstirea sa. În timp ce
circulaţia turistică creşte, numărul de oaspeți care înnoptează în locaţia dvs. devine mai mic în fiecare an.
Notați ce activități trebuie să întreprindeţi. Consultați "Cinci moduri de a produselor turistice culturale". Dezvoltați
scenarii diferite.

Acest exercițiu devine și mai interesant dacă este realizat în grup, deoarece la sfârșit puteți compara
soluțiile și discuta abordările individuale.

.
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Unitatea 2
Strategia
de
poziţionare
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Strategia de poziţionare
Următoarele explicații ar putea să pară puțin încărcate de teorie, însă veți avea nevoie de o mai amplă înțelegere
a contextului, pentru a crea o poziționare reușită a produselor și serviciilor dvs. pentru turismul cultural.
Poziționarea este procesul de stabilire și menținere a unui loc distinct pe piață a unei companii sau instituţii și a
ofertelor sale individuale de produse și servicii. O strategie eficientă de poziționare oferă un avantaj competitiv
unei destinații care încearcă să-și facă cunoscută atractivitatea unui anumit pubic țintă.
Obiectivul poziționării este de a crea un loc distinct în mintea potențialilor vizitatori: o poziție care evocă imaginile
unei destinații în mintea vizitatorului, imagini care diferențiază destinația de concurență și, de asemenea, un loc care
să le satisfacă așteptările.
Dar poziționarea înseamnă mult mai mult decât crearea unor imagini. Această formă importantă de comunicare pe
piață ajută la distingerea destinațiilor turistice culturale de destinații similare, astfel încât vizitatorii să aleagă
destinația cea mai atractivă. Astfel, adevărata poziționare diferențiază o destinație de alte destinaţii concurente
prin atributele care sunt semnificative pentru vizitatori și le conferă un avantaj competitiv.
Acesta este un proces complex care necesită o analiză atentă a atributelor destinațiilor și a așteptărilor piețelor
țintă, în special în turismul cultural.

Poziţionarea cu ajutorul atributelor cheie ale produselor
Poziţionarea produselor şi serviciilor nu se referă doar la crearea unor imagini pentru promovare, ci implică şi
dezvoltarea şi comunicarea unor atribute cheie ale produselor. Poziţionarea produselor şi serviciilor trebuie să
ţină cont de trei aspecte:
1.

Decizia de segmentare

2.

Imaginea

3.

Selectarea trăsăturilor unei destinaţii

Cheia unei poziţionări eficiente este armonizarea beneficiilor oferite de către o destinaţie cu beneficiile căutate
de o piață țintă, având în vedere destinația respectivă.
Pentru a aplica procesul de poziţionare al unei destinaţii turismului cultural, e necesară cercetarea pieţiei pentru
a determina care atribute ale produsului determină alegerea destinației. Pe baza unei evaluări reale a punctelor
forte și a punctelor slabe ale destinației și ale concurenților săi, se poate decide apoi ce segmente de piață ar
trebui să fie vizate și cu care produse și servicii.
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Poziţionarea eficientă
O poziţionare eficientă trebuie să asigure beneficiul pe care vizitatorul îl va primi, să creeze așteptările și să ofere
o soluție așteptărilor vizitatorului. Această soluție ar trebui să fie diferită și mai bună decât soluțiile concurenței,
mai ales dacă concurenții oferă deja o soluție similară.
Trebuie să existe o coerență între diversele oferte și acest lucru este, de fapt, o declarație de poziționare care ghidează
această coerență.

1. Poziția trebuie să fie credibilă în mintea vizitatorului.

2. Destinația trebuie să respecte promisiunea în mod consecvent.

Provocări pentru poziționarea unei destinații culturale
Poziționarea unei destinații culturale atractive se confruntă cu două provocări majore, și anume intangibilitatea și
inseparabilitatea.
O strategie de poziționare explicită îi ajută pe vizitatorii potențiali să obțină o "fixare mentală" asupra destinației.
Elementele intangibile pot juca un rol foarte important: de ex. cum poți comunica atmosfera specială a unui
patrimoniu cultural dincolo de identificarea vizuală într-o imagine? Si e posibil ca vizitatori diferiţi " să simtă
acelaşi lucru" în acelaşi loc? Prin urmare, nu numai așteptările vizitatorilor pot varia radical, ele pot fi, de
asemenea, "încărcate" cu așteptări de natură diferită (istorii ale copiilor, povestiri ale prietenilor, vizite anterioare
etc.).
A doua provocare se referă la inseparabilitatea proceselor de producție și de consum a serviciilor. În timp ce
furnizorul de bunuri industriale poate introduce produsul printr-o perioadă de testare riguroasă înainte de
distribuție și consum, furnizorul de turism cultural nu are această ocazie, deoarece "producția" și consumul
produsului se desfășoară simultan.
Această provocare este mai puternică pentru cel care promovează destinația turistică, decât pentru comerciantul
de produse de servicii, din cauza lipsei de control exercitată asupra multor furnizori de produse și servicii turistice
culturale. Multitudinea și diversitatea furnizorilor de turism cultural într-o destinație rurală face foarte dificil
controlul calității și coeziunea serviciilor oferite. Mulți dintre acești furnizori sunt instituții de dimensiuni mici sau
mijlocii, adesea întreprinderi cu o singură persoană, uneori familiale și cu o formare profesională sumară.
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În consecință, instruirea, informarea și consilierea sunt extrem de necesare.
Declaraţia de poziţionare
Un aspect important al marketingului turismului cultural este dezvoltarea unei declarații de poziționare pentru
produsul sau serviciul dvs. Planul dvs. de marketing (a se vedea modulul 3) va fi inspirat de declarația dvs. de
poziționare.
Ce este o declaraţie de poziţionare?

•

Un scurt paragraf, care conţine informaţii despre instituția, afacerea sau destinația dvs. și

stabilește preferinţa pentru anumite instrumente de marketing

•
•
•

Faceți-l scurt, dar cinstit și emotiv
Folosiţi cuvinte-cheie, selectate pentru relevanța acestora pentru destinația și piețele țintă
Coborâți adânc pentru a ajunge la adevărul din spatele instituției sau afacerii dvs. - confruntați-vă

cu realitatea înainte ca vizitatorii dvs. să facă acest lucru

•
•

Discutați cu vizitatorii și cu cei care nu vă vizitează
Consultați întotdeauna declarația de poziționare atunci când vă confruntați cu alegerile

publicitare, schimbările de afaceri și planurile pentru viitor

•

Să nu vă fie frică să vă repoziționați, dacă situația se schimbă.
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Declaraţia dvs. de poziţionare:
1.

Este uşor de reţinut, motivantă şi orientată spre publicul ţintă?

2.

Oferă o imagine clară, distinctă și semnificativă a instituției / afacerii dvs., care o diferențiază de concurență?

3.

Poate fi brand-ul omologat (înregistrat la OSIM)?

4.

Este credibilă?

5.

Poate asigura creşterea afacerii dvs.?

6.

Funcţionează ca un filtru pentru luarea deciziilor?
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Exerciţiul 9
Declaraţia de poziţionare

Ce afirmație preferați? Discutați acest lucru cu prietenii și descrieți tipul de clienți pentru aceste două hoteluri.

Avem o preocupare pentru depășirea așteptărilor oaspeților noștri printr-un serviciu personalizat, accentuat de
valorile culturale ale Estului și Occidentului. Scopul nostru este de a satisface cele mai înalte standarde în locație,
cazare, serviciu, mese, spa și wellness, precum și activități sportive și de agrement, încorporând farmecul, istoria și
obiceiurile destinației locale.
(https://www.theuniquecollection.com/mission.html)

Sensational Experiences = Experiențe senzaționale - este factorul WOW în tot ceea ce facem!
Passion = Pasiunea - este o stare de spirit plină de entuziasm.
Integrity = Integritatea - să oferim ceea ce promitem.
Commitment = Angajament - nu renunța niciodată.
Innovation = Inovaţia – să ne depăşim limitele obişnuite.
Empowerment = Abilitarea – acordarea încrederii partenerilor noștri în folosirea bunului simț și a judecății
Respect = Respect – Preţuirea oaspeţilor şi partenerilor
(https://jasveersinghbal.wordpress.com/2012/03/23/the‐brookstreet‐hotel‐positioning‐and‐
mission‐statement/)
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Unitatea 3
Poziţionarea
produselor şi
a serviciilor
intangibile
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Poziţionarea produselor şi serviciilor intangibile
Una dintre provocările cele mai importante ale turismului cultural este aceea că ofertele sunt în cea mai mare
parte intangibile.
Elementele tangibile sunt muzeele, magazinele de artizanat şi souveniruri, camerele de hotel, preparatele
culinare, natura înconjurătoare. Acestea sunt necesare şi esenţiale, dar pe măsură ce ating un anumit nivel de
satisfacere a nevoilor turistului, trec într-un plan secundar. Există mii de muzee interesante, magazine atractive,
hoteluri confortabile sau preparate culinare foarte gustoase pe tot cuprinsul Europei şi sute de atracţii culturale şi
naturale.
De aceea, diferenţierea se face prin elemente intangibile şi trăsăturilor specifice turismului cultural. Dar, chiar
dacă turismul cultural se bazează pe aspectele intangibile, acestea trebuie să fie promovate şi cu ajutorul
elementelor intangibile. În acest context, poziţionarea destinaţiei turistice ar trebui să se concentreze pe
îmbunătăţirea şi diferenţierea realităţilor prin „manipularea” elementelor tangibile.

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l cunoașteți despre produsele
intangibile este faptul că vizitatorii de obicei nu știu ce primesc până în
momentul în care se întâmplă acest lucru.

Din păcate, conștientizarea acestei nevoi nu ne ușurează provocareacu care ne confruntăm. Este încă dificil să
găsim dovezi tangibile semnificative care să susțină construcțiile intangibile. Ce ar trebui făcut este crearea unei
"poziții" în mintea vizitatorului. Nu este pur și simplu modul în care este percepută destinația, ci modul în care
imaginea percepută are efect în raport cu imaginile concurente.

Transformarea intangibilului în tangibil - Construcția imaginii
destinației cu ajutorul imaginației
Cu toții putem identifica un anume loc despre care avem deja idei preconcepute, indiferent dacă provin din
gastronomie, istorie sau muzică. Ideea este de a construi imaginea destinației turistică având la bază imaginația,
prin folosirea caracteristicilor distinctive.
Turismul cultural conține elemente de tangibilitate și intangibilitate. Obiectivul este de a promova imobilizările
necorporale, cum ar fi, de exemplu, patrimoniul (tradițiile orale, cunoștințele locale și competențele tradiționale).
Oferta de activități intangibile legate de patrimoniul cultural poate oferi o modalitate de conectare cu alte
persoane, de a stimula corpul și mintea și de a învăța și de a obţine noi competențe.
Destinațiile de patrimoniu cultural au fost întotdeauna de interes pentru turism, dar devine din ce în ce mai
important ca acestea să includă servicii suplimentare, să poată oferi divertisment, activităţi de relaxare sau oferte
speciale. Satisfacția finală şi încununarea așteptărilor vizitatorului se pot obține atunci când persoana percepe că
a realizat ceva prin vizită, de ex. dobândirea de cunoștințe noi, plăcere, amintiri frumoase.
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Exerciţiul 10
Puncte tari tangibile şi intangibile

1 Care sunt punctele tari tangibile ale regiunii mele?

2 Care sunt punctele tari intangibile ale regiunii mele?

3 Care sunt punctele tari tangibile ale destinaţiei care sunt reflectate în produsul/serviciul meu?

4 Care sunt punctele tari ale destinaţiei care sunt reflectate în produsul/serviciul meu?

Dacă aţi răspuns la toate aceste întrebări, aţi identificat elementele tangibile şi intangibile ale
destinaţiei dvs. Şi veţi şti dacă ele se reflect în produsele/ serviciile dvs.

.
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Unitatea 4
Elemente de
bază ale
destinaţiilor
cultural atractive
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Elementele de bază ale destinaţiilor atractive cultural
Procesul de poziţionare constă în derularea mai multor etape pentru a dezvolta o strategie de poziţionare
eficientă. De ce e necesar ca acest proces să fie continuu? Este important să ținem pasul cu schimbările în
domeniu, dar mai ales cu evoluţia așteptărilor vizitatorilor și cu tactica concurenților.
În cele ce urmează, vă vom arăta care sunt pașii cei mai importanți în realizarea unei poziţionări corecte.

Poziționarea pe piață
Poziționarea pe piață este primul pas și este definit ca procesul de identificare și selectare a piețelor sau
segmentelor care reprezintă potențialul afacerii, pentru a determina criteriile pentru succesul competitiv.
Aceasta trebuie să se bazeze pe o cunoaștere aprofundată a nevoilor, așteptărilor și percepțiilor pieței țintă
- vizitatori interesați din punct de vedere cultural - împreună cu avantajele oferite de destinație. Trebuie să
știți ce este important pentru piața țintă, modul în care piața țintă percepe destinația și concurenții și ce
atribute trebuie să utilizeze destinația dvs. pentru a se diferenția de altele.

Fiți conștienți de faptul că imaginile, avantajele și diferențierea sunt doar percepția
vizitatorului, nu percepțiile autorităţilor din domeniul turismului sau ale prestatorilor de
servicii turistice!
Cercetarea poziționării pe piață necesită, de asemenea, o evaluare a imaginii pe care vizitatorii o au asupra
unei destinații turistice. Acest lucru poate fi folosit pentru a identifica elementele vitale care asigură avantajele.
Frumusețea unei destinații, arhitectura unui palat și artefactele istorice dintr-un muzeu sunt exemple de
atribute care pot produce un beneficiu sau pot fi o reprezentare tangibilă a unui avantaj intangibil, dar nu sunt
ele însele beneficiul! Beneficiul în sine este ceea ce fac atributele pentru vizitator, de exemplu, o senzație de
grandoare, o aură de prestigiu sau câștigul de cunoștințe.
Credibilitatea acestor beneficii se poate diminua rapid dacă așteptările nu sunt îndeplinite. Arhitectura este
uitată în curând dacă autobuzul turistic se descompune în călătoria de întoarcere. Vizita la un concert în aer
liber poate apărea ca un dezastru dacă operatorii nu oferă pături împotriva umidității și a frigului de seară.
Impresia de grandoare pierde credibilitatea dacă vizitatorii simt că siguranța lor personală este amenințată.
Împlinirea așteptărilor sau, dimpotrivă, incapacitatea de a face acest lucru creează percepția pentru vizitator.
Beneficiile, cum ar fi poziționarea, există în mintea vizitatorului și sunt determinate numai atunci când întrebați
vizitatorul. Numai după ce ați obținut aceste informații, destinația dvs. se poate potrivi cu punctele forte ale
acestora cu nevoile vizitatorilor și cu beneficiile pe care le așteaptă și le caută. Aceste cunoștințe vă vor oferi,
de asemenea, o bază pentru dezvoltarea unei strategii credibile de diferențiere.

Poziționarea psihologică
Acest pas utilizează comunicarea pentru a transmite identitatea și imaginea destinației către piața țintă.
Convertește necesitățile vizitatorilor în imagini și poziționează o destinație în mintea vizitatorilor.
Poziționarea psihologică este o strategie utilizată pentru a crea o imagine unică a produsului, cu scopul de
a crea interes și de a atrage vizitatori. Deoarece există numai în mintea vizitatorului, aceasta poate apărea
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automat fără efort din partea comerciantului și poate conduce către orice fel de poziționare.
Două destinații foarte diferite pot fi percepute ca fiind identice; două destinații similare pot fi percepute ca
fiind diferite. Ceea ce speră să facă comerciantul este să controleze poziționarea, nu doar să se întâmple.
Există două tipuri de poziționare psihologică: poziționarea obiectivă și poziționarea subiectivă. Fiecare îşi are
locul și utilizarea corespunzătoare.

Poziționarea obiectivă
Poziționarea obiectivă se referă, aproape în întregime, la atributele obiective ale produsului fizic. Aceasta
înseamnă crearea unei imagini despre destinație care să reflecte caracteristicile sale fizice și caracteristicile
funcționale. De obicei se referă la ceea ce este, la ceea ce există şi este disponibil. De exemplu, Tyrolul este
o regiune montană, iar Acropolele sunt în Atena. Cu toate acestea, poziționarea obiectivă nu este
întotdeauna concretă. Poate fi mai abstractă decât aceste exemple. Acropolele se află în Atena, dar
reprezintă, de asemenea, "locul de naștere al democrației".
Poziționarea obiectivă poate fi foarte importantă și este adesea folosită în industria turistică. Dacă o
destinație are o caracteristică unică, această caracteristică poate fi utilizată pentru a poziționa obiectiv
destinația, pentru a crea o imagine și pentru a o diferenția de concurență.

Poziţionarea subiectivă
Poziționarea subiectivă se referă la atributele subiective ale destinației. Ea reprezintă imaginea, nu a
aspectelor fizice ale destinației și a altor atribute percepute de vizitator. Ele nu aparțin neapărat destinației,
ci mai degrabă percepției mentale a vizitatorului. Multe filme din anii cincizeci ai secolului XX reprezintă un
bun exemplu pentru poziționarea subiectivă: au comunicat o lume ideală într-o natură ideală și au creat o
imagine subiectivă în mintea oamenilor care au vizitat locuri pentru a găsi aceste locaţii idilice. Există mai
multe regiuni și situri europene care au câștigat caracterul iconografic prin filme: Un exemplu bun este
Wolfgangsee din Austria (Sound of Music).
Aceste percepții și imaginile rezultate nu reflectă neapărat starea reală a caracteristicilor fizice ale
destinației. Ele pot exista pur și simplu în mintea vizitatorului. Ceea ce speră comerciantul este că turiştii de
pe piața țintă vor conveni asupra unei imagini favorabile, chiar dacă imaginea este sau nu adevărată. Acesta
este testul unei poziționări subiective eficiente.

Abordări ale poziţionării
Acesta este ultimul pas în procesul de poziționare și există mai multe abordări diferite pentru poziționarea
oricărei destinații turistice. În timp ce poziționarea psihologică creează o imagine, această abordare de
poziționare completează imaginea, folosind elemente vizuale și cuvinte, pentru a consolida imaginea
destinației și pentru a scoate în evidenţă ce beneficii pot fi oferite. Agenții de marketing din sectorul
turismului pot decide să selecteze cea mai potrivită dintre aceste abordări, în funcție de informațiile
obținute din perspectiva poziționării pe piață și a poziţionării psihologice.

Poziționarea după atribut, caracteristică sau în funcţie de beneficiile oferite clienților
Pentru această strategie, este necesară accentuarea avantajelor conferite de către trăsăturile caracteristice
sau de către atributele specifice destinației. De exemplu, regiunea austriacă Kärnten promovează prietenia
locuitorilor săi cu afirmația "A fi oaspete printre prieteni".

Poziționarea în funcţie de prețul oferit
Destinațiile internaționale nu sunt, de obicei, poziționate în funcţie de preţurile ofertelor, deoarece prețurile
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mai mici pot fi percepute ca un semn de calitate inferioară. Cu toate acestea, valoarea oferită vizitatorilor
poate fi utilizată în mod eficient, exemplificată de Slovenia, care afirmă că "Slovenia oferă în plus o valoare
naturală". Cu această declarație de poziționare, Slovenia este atrăgătoare nu numai pentru simțul valorii (mai
mult pentru bani), ci și pentru atracțiile sale naturale.

Poziționarea în funcţie de utilizare sau aplicare
În acest caz o destinație este poziționată pe baza motivelor care determină vizitarea acesteia. Bermuda se
poziționează pe piața americană de business cu motto-ul "Uneori trebuie să părăsiți țara pentru a încheia o
afacere", care promite întâlniri productive într-un mediu relaxat. Cancun, Mexic, este poziționat ca "locul de
întâlnire pentru adoratorii de soare".

Poziţionarea în funcţie de vizitatori
În acest caz, poziționarea vizează persoanele care ar trebui să viziteze o anumită destinație. Hong Kong
abordează turismul de stimulare cu afirmația "Când au ajuns în vârf, îi trimit la vârf", referindu-se la Victoria
Peak, un important sit turistic din Hong Kong. Fisher Island, o o zonă rezidenţială de lux din Florida, se
poziţionează ca locul unde oamenii care conduc lucrurile se pot opri din când în când.

Poziţionarea în funcţie de tipul de produse turistice
Această tehnică este adesea folosită pentru a asocia o destinație cu trăirea unor experiențe extraordinare
sau unice. De exemplu, Principatul Monaco este poziționat ca „Povestea care nu se încheie la miezul nopții”
sau organizarea unei convenții în Thailanda poate fi „fină ca mătasea în cazul în care cerul este limita” sau
„dacă vă căutați locul ideal pentru o întâlnire, iată unul aproape de cer” pentru Israel.
Poziționarea este o armă valoroasă pentru comercianții de turism. Poziționarea cu succes necesită
recunoașterea pieței, a competiției și a percepțiilor turiștilor. Analiza poziționării pe baza unei piețe țintă
oferă instrumentele de identificare a oportunităților pentru crearea imaginii dorite care diferențiază o
destinație de concurenții săi și pentru a servi mai bine pieței țintă decât oricine altcineva.

Poziționarea obiectivă mai puțin reușită are loc atunci când caracteristica nu este unică.
De aceea multe încercări de promovare a destinației folosind imagini ale crestelor
muntoase sau ale plajelor nu reușesc să creeze o imagine distinctă sau să diferențieze cu
succes produsul.
Alte abordări nereușite pot include o imagine a doi oameni care se uită la un munte care
arată ca orice alt munte sau pe o plajă care arată ca orice altă plajă.
Una dintre primele reguli de poziționare efectivă este unicitatea.
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Poziționarea este ultima armă în marketingul de nișă.
Analiza de poziționare răspunde la următoarele întrebări:
Ce poziție deține destinația dvs. în prezent referitor la turismul cultural? (d.p.d.v. al pieței țintă)
Ce poziție își dorește destinația? (Căutați poziții sau locuri disponibile pe piață)
Cine trebuie să prezinte destinația?
Cum se poate face? (Selectați cea mai bună abordare care va funcționa pentru piața țintă)
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Exercițiul 11
Poziționarea produselor și serviciilor dvs.

1

Ce poziționare are regiunea dvs. în turismul cultural?

2

Ce poziționare are regiunea dvs. pentru produsul / serviciul dvs.?

Care este poziția organizației / afacerii dvs. în turismul cultural?

Ce poziționare au produsele / serviciile dvs. în turismul cultural?

3

Dacă ați răspuns la toate aceste întrebări, aveți acum o prezentare de ansamblu de bază a
poziționării produsului / serviciului dvs. Dacă aveți multe produse / servicii foarte diferite,
.

poate fi necesar să răspundeți la aceste întrebări de mai multe ori și să creați un profil separat
pentru fiecare produs / serviciu în parte.
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Unitatea 5
Destinaţiile
turismului cultural
ca o piaţă de nişă
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Destinații turistice culturale ca piețe de nișă
Dacă încercăm să identificăm resursele esențiale ale unei destinații turistice culturale într-o zonă rurală, cel
mai probabil va fi o piață de nișă. Pentru piețele de nișă, trebuie luate câteva considerații suplimentare.

Diferențierea

Destinația dvs. oferă ceva diferit sau ceva mai bun. În modulul 3, strategiile centrale de diferențiere vor fi

discutate în detaliu, acestea fiind cele mai importante strategii pentru turismul cultural.
Practic, o diferențiere reușită duce la fidelizarea vizitatorilor. Aceasta înseamnă că vizitatorul nu mai este
atât de sensibil la preț, deoarece nu există alternative comparabile. Destinațiile bine diferențiate pot genera o
valoare mai mare în cele din urmă.

Strategii de nișă
În special pentru destinații mai mici sau mai îndepărtate, aceasta este o opțiune dovedită: ele ocupă o
nișă pe care se pot concentra exclusiv și, prin urmare, își pot aprofunda competențele. Există trei domenii
principale de nișă:


Concentrați-vă pe anumite grupuri de vizitatori (de exemplu, iubitorii castelului)



Concentrați-vă pe segmentele destinației (de exemplu produsele culinare din mănăstiri)



Concentrați-vă pe o origine geografică (de exemplu, satul austriac Hallstatt primește un număr mare de
vizitatori din China, deoarece chinezii au creat o copie 1: 1 din vechiul sat de mine de sare.)
Succesul unei strategii de nișă este legat de presupunerea că focalizarea strânsă permite îndeplinirea
așteptărilor și cerințelor vizitatorilor mai îndeaproape decât concurenții, cu o paletă largă de produse. Este mai
simplu să satisfacem așteptările vizitatorilor într-o piață de nișă.
În consecință, ofertele culturale au un potențial mai mare pe o astfel de piață, deoarece este mai ușor să
se evalueze nevoile și așteptările oaspeților.
Este important de reținut că riscul cel mai relevant este faptul că avantajele diferențierii față de alte
destinații pot să se diminueze.
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Beneficiile practice ale poziționării
După ce ați trecut prin acest modul, veți înțelege cu siguranță de ce sunt necesare reflecțiile cu privire la
poziționarea în marketing.



Rezultatul poziționării produsului este o matrice în care produsele dvs. și cele ale

concurenților dvs. sunt portretizate în funcție de caracteristicile de cumpărare ale
vizitatorilor.


Acționând pe această bază, puteți dezvolta măsuri de marketing direcționate,

care să conducă la schimbări specifice.


Se pot găsi lacune pe piață în care pot fi oferite noi produse și servicii.



În plus, procesul de poziționare oferă o imagine precisă și sistematică asupra

lumii consumatorilor. Acest lucru este adesea o bază solidă pentru dezvoltarea de noi
idei de afaceri.
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Exercițiul 12
Planul de poziționare al organizației dvs.

Scrieți un plan de poziționare pentru organizația/instituția dvs.!
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Capitala poveștilor polițiste
Hillesheim

De ce este acesta un exemplu de bune practici?
Un exemplu perfect pentru dezvoltarea unei piețe turistice și culturale de nișă este micul oraș german Hillesheim din
regiunea rurală Rheinland-Pfalz, care se declară a fi "Capitala poveștilor polițiste din Germania". Ca urmare a
succesului mare al povestirilor unui scriitor local, în ultimii 15 ani, orașul a dezvoltat servicii și produse pentru iubitorii
de povestiri polițiste, care se pot bucura de o vacanță de poveste și au ocazia de a explora peisajul, unde au loc
acțiunile acestor nuvele.
Produsele sunt: hotelul dintr-un roman polițist, trasee tematice ale crimei, muzeul crimei, o bibliotecă a
romanelor polițiste, un autobuz al crimei și o mulțime de souveniruri cu această temă.
Partenerii sunt facilități de cazare, scriitori, organizații de destinație turistică locală și regională, ghizi locali și
membrii ai comunității care lucrează în mod voluntar pentru gestionarea destinației.
În fiecare an, sunt organizate două festivaluri de romane polițiste, precum și un număr mare de prelegeri despre
criminalitate.

Din păcate, website-ul disponibile este doar în limba germană: http://www.krimiland-eifel.de
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Ilustratele Klosterland

De ce este acesta un exemplu de bune practici?
Inițiativa germano-poloneză Klosterland (www.klosterland.de) a creat un produs unic pentru membrii săi: cărți
poștale create cu ornamente ale diferitelor mănăstiri. De ce au făcut-o, cum au făcut-o și ce experiențe au colectat în
întregul proces de proiectare este o bună practică remarcabilă:
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Starosel: o destinație pentru iubitorii
de istorie veche și de vin

De ce este acesta un exemplu de bune practici?
Starosel este un sat din sudul Bulgariei, Plovdiv, regiunea Hissar. A câștigat faima mondială când au fost descoperite
morminte și temple antice tracice. Starosel face parte, de asemenea, din alte două produse turistice din Bulgaria rutele turistice: "Zona sacră de vânătoare a regilor tracilor" și "Vechiul drum roman".
Turismul cultural din sat a fost poziționat în nișa vinului și turismului istoric. Numele de marcă este "Starosel" și
se referă deja la "cultura, vinul și natura tracică".
Hotelul "Starosel" - are un rol informal în promovarea brandului "Starosel" prin servicii hoteliere, producție de
vin și organizarea de evenimente. Din punct de vedere strategic, unitatea strategică de afaceri conduce
popularitatea mărcii. Interiorul hotelului este plin de materiale naturale și de mobilier și țesături artizanale care
reprezintă magia folclorului bulgar.
Complexul "Enoteca" se aseamănă cu o rotondă, care a devenit cu mândrie noul templu al zeului vinului Dionysos. Aici se poate experimenta cultul vinului care a fost înfloritor în lumea tracilor străvechi care ne-au
lăsat darul artei de a face și de a bea vin în ritualul "Dionysos". Se desfășoară la templul tracului și la crama
veche. În vremurile străvechi, vinul a fost o parte importantă în ritualurile orfice: prin foc și vin, preoții au prezis
viitorul viitor. Sub semnul vinului, s-au desfășurat sărbătorile în cinstea lui Dionysos.
O altă atracție interesantă este distileria sau cazanul pentru producția de brandy tradițională bulgară, denumită
"rakia".

Mai multe detalii pe: www.starosel.com
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