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Cuprinsul modulului
Acest modul vă va informa despre diferitele instrumente necesare pentru a vă conecta în mediul dvs. de afaceri,
pentru a împărtăși informații despre ofertele dvs. și pentru a motiva oamenii să le cunoască.
Unitatea 1

Psihologia comunicării

Unitatea 2

Bazele comunicării

Unitatea 3

Imaginea și identitatea corporatistă

Unitatea 4

Promovarea vânzărilor

Unitatea 5

Relaţii publice

Unitatea 6

Publicitate

Unitatea 7

Tehnologii digitale de comunicare

Obiective de învățare
După studierea acestui modul, veți înțelege principiile de bază ale comunicării pentru turismul cultural în zonele
rurale și veți înțelege cum poate avea succes comunicarea sau cum poate uneori conduce către eșec.
Veți cunoaște importanța dezvoltării identității corporatiste și a imaginii corporatiste.
Veți înțelege principiile relațiilor publice și modul de utilizare a diferitelor instrumente specifice, inclusiv Social Media.
Veți cunoaște cele mai importante medii de publicitate și materiale publicitare.
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Unitatea 1
Psihologia
comunicării
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Comunicarea pentru instituții culturale și situri religioase - de ce este
importantă în turismul cultural?
Ca furnizor sau prestator de servicii turistice sunteți familiarizat cu comunicarea ofertelor dvs. Vă dezvoltați ofertele
pentru a genera venituri. Aceste venituri contribuie la eficiența economică a afacerii dvs., iar un profit vă ajută să
investiți continuu în ofertele dvs. și, astfel, să le îmbunătățiți. Aceasta este o condiție prealabilă pentru a putea survola
într-o piață extrem de competitivă.
Ca instituție culturală sau instituție religioasă (biserică, mănăstire, instituții de învățământ religios și cultural), vă puteți
întreba de ce ar trebui să vă preocupați de comunicarea orientată spre vizitatori, deoarece instituția dvs. este cel mai
probabil susținută de mijloace publice, care constituie finanțarea de bază.
Comunicarea în acest modul nu înseamnă numai site-ul dvs., comunicatele dvs. de presă sau evenimentele dvs.,
chiar dacă acestea fac parte, fără îndoială, din comunicarea cu clienții sau vizitatorii. Mai degrabă, următoarele
aspecte trebuie luate în considerare pentru a vă putea îmbunătăți serviciile de comunicare:




Orientarea către grupurile țintă
Profesionalismul și calitatea
Atractivitatea

către diferite grupuri de oaspeți - cei care vă vizitează deja, dar și cei care trebuie să-și găsească drumul către locația
dumneavoastră.
Instituțiile culturale pot beneficia foarte mult de o strategie de comunicare bine gândită. Zonele rurale sunt la fel de
ușor accesibile prin intermediul mijloacelor sociale ca mediul urban, iar instituțiile culturale din zonele rurale oferă,
în special, colecții unice. Prin urmare, rar există o lipsă de ofertă de înaltă calitate, dar mai degrabă deficiențe în
comunicarea profesională pentru a atrage potențialii oaspeți.
Atracțiile turistice religioase nu sunt adesea conștiente de bogăția lor de posibile oferte pentru oaspeți. Posibilitatea
de meditație, ofertele populare cum ar fi "oaspete într-o mănăstire", percepția unei oferte educaționale, o experiență
spirituală - toate acestea sunt oferte valoroase din punct de vedere cultural, care devin din ce în ce mai populare în
societate. Acestea sunt cu atât mai mult atrăgătoare când sunt amplasate în liniștea unui mediu rural. Următoarele
explicații vă vor ajuta să le identificați și să le comercializați în funcție de grupurile țintă existente și potențiale.
Exemplele de cele mai bune practici de la sfârșitul acestui modul ar trebui să servească drept inspirație și motivare
pentru propriile dvs. considerații. Utilizați mai presus de toate "puterea cooperării", care poate rezulta din
colaborarea cu partenerii rețelei de turism și alte instituții culturale.
Dar, mai întâi, să începem cu o scurtă introducere a comunicării în general.
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Psihologia comunicării
Comunicarea cu alte persoane este o parte integrantă și indispensabilă a vieții umane. Este o activitate importantă
a fiecărui individ, de vreme ce stabilim relații prin comunicare. Comunicarea ne ajută să stabilim contacte, relații
interpersonale și relații de prietenie, de familie sau de afaceri. În relațiile interpersonale, oamenii, prin comunicare,
se transformă, trec prin diverse experiențe și învață unul de la celălalt.
Termenul de „comunicare” înseamnă un proces în care informațiile și gândurile sunt transmise și schimbate.
Comunicarea permite oamenilor să-și transmită sentimentele, gândurile, opiniile și așteptările.
Există o comunicare verbală, care este comunicarea prin cuvinte, și non-verbală, care este comunicarea care se
referăla exprimarea facială, prin gesturi, gânduri și sentimente.
Există, de asemenea, un proces de învățare care se desfășoară prin intermediul comunicării; conversând cu ceilalți,
dobândim noi cunoștințe și abilități și suntem expuși noilor puncte de vedere. Prin urmare, comunicarea nu este
doar un mijloc de transmitere a informațiilor, ci obiectivul principal este ca informațiile să fie auzite, înțelese,
acceptate și practic aplicate.

Procesul comunicării

Comunicarea este un proces bidirecțional care are ca rezultat un sens comun sau o înțelegere comună între
expeditor și receptor.
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Pentru o comunicare eficientă este important să
cunoaștem următoarele aspecte:
CU CINE comunicați (este foarte important să cunoașteți
publicul dvs., cine sunt, care este vârsta lor, ceea ce deja
știu, câte persoane vor primi mesajul dvs. etc.)
CE comunicați - comunicarea trebuie să fie adecvată
subiectului
DE CE - care este scopul comunicării dvs., ce doriți să
obțineți
CÂND veți comunica problema
CUM veți comunica problema - gândiți-vă la metoda pe care
o veți alege.

Transmiterea eficientă a informațiilor este o abilitate care necesită o pregătire sistematică. Folosirea doar a vorbirii
nu este suficientă, așa că trebuie să completăm mesajul cu imagini, desene și, de asemenea, o serie de simțuri. Acest
tip de mesaj va fi mai convingător, interlocutorul și-l va aminti mai ușor și va fi mai bine acceptat. Acest lucru este
necesar deoarece oamenii sunt diferiți și percepem informațiile în mod diferit (de ex. informațiile din mediul
înconjurător sunt acceptate prin cele cinci simțuri - vizuale, auditive, kinestetice, olfactive, gustative).
Comunicarea eficientă se realizează atunci când acceptăm interlocutorii ca egali și mai ales când ne respectăm și ne
putem evalua în mod obiectiv în mediul nostru. Un comunicator bun se poate conecta la public și știe să asculte.
Prin intermediul unei ascultări active, interlocutorul dorește să înțeleagă sentimentele și așteptările vorbitorilor; el /
ea dorește să înțeleagă punctul de vedere al vorbitorilor și nu judecă informațiile. Modul de livrare și vorbire este
foarte important, deoarece cuprinde 45% din mesajul perceput de participanți. Abilitățile de comunicare includ, de
asemenea, capacitatea de a gestiona timpul - vorbitorul este cel care controlează timpul, nu ascultătorii.
Această competență (abilitate de comunicare) înseamnă că cel care livrează mesajul este capabil să-și exprime în
mod clar ideile și reflecțiile, să conecteze rapid oamenii și să le mențină atenția și interesul, să ofere feedback, să fie
tolerant la obiceiuri și culturi diferite. Competența de comunicare înseamnă că expeditorul este capabil să caute, să
găsească și să transfere informații diferite, să coordoneze toate informațiile interioare și exterioare care ajung la
organizație.
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Pentru o comunicare reușită, este important să urmați aceste
recomandări:
1. Clarificați-vă gândurile înainte de a comunica.
2. Gândiți-vă la motivul comunicării.
3. Luați în considerare situația comunicării.
4. Planificați comunicările (consultați!).
5. Gândiți-vă la mesajele non-verbale pe care le transmiteți.
6. Folosiți ocazia de a comunica ceva benefic pentru receptor.
7. Urmăriți și verificați comunicarea.
8. Asigurați-vă că acțiunile dvs. confirmă mesajul.

Comunicarea asertivă
Asertivitatea este un element foarte important în comunicare și în rezolvarea conflictelor în interiorul mediului de
lucru; este, în general, o caracteristică indispensabilă a oamenilor care lucrează în turismul cultural care doresc să
creeze o atmosferă pozitivă și armonioasăîn rândul oaspeților sau clienților.
Asertivitatea nu este nici umilință, nici agresiune, ci mai degrabă un punct intermediar între ele. Este abilitatea de a
vă afirma poziția, de a vă susține opinia, de a vă strădui în demersul dvs. și de a lupta pentru drepturile
dumneavoastră, fără violență, cu o atitudine respectuoasă față de diferența dintre ceilalți și față de libertatea lor. Este
destinată pentru a vă proteja pe voi, valorile, personalitatea și demnitatea.
Asertivitatea este un termen mai larg pentru hotărârea și încrederea unei persoane, în timp ce ea include în același
timp calitățile de compasiune și deschidere către nevoile, interesele și limitările celorlalți.
O persoană asertivă este conștientă de sentimentele, interesele și nevoile sale și le poate exprima în mod clar ținând
cont de ceilalți și de nevoile lor. Acest tip de persoană poate realiza un compromis atunci când apare un conflict și
știe să se pună în situația altcuiva.
Oamenii care acționează asertiv sunt conștienți de virtuțile și defectele lor, dar se acceptă totuși. Ei încearcă să
depășească limitele lor, dar în același timp sunt buni și răbdători cu ei înșiși; ei își cunosc nevoile, interesele, emoțiile,
sentimentele și limitele și nu le ascund față de ceilalți.
Persoanele care sunt asertive sunt conștiente de responsabilitatea lor față de ceilalți și de aceea îi tratează cu respect;
sunt capabile să înțeleagă defectele și limitele lor, dar nu se supun manipulării și agresiunii.
Prin comportamentul asertiv, o persoană inspiră încredere în ceilalți, deoarece aceștia știu că pot conta pe el/ea. De
asemenea, ilustrează un comportament pe care ei înșiși îl pot urma.
Oricine vrea să învețe asertivitatea trebuie să urmeze regulile comunicării creative.
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Ori de câte ori o persoană utilizează comunicarea creativă, ea este conștientă de faptul că modul de comunicare
este foarte important, iar alegerea cuvintelor este esențială. Comunicarea creativă creează relații autentice și aduce
mesaje clare și calme. Persoanele care folosesc comunicarea creativă între ele sunt interlocutori cinstiți, respectuoși
și egali. În cadrul acestui tip de comunicare, emoțiile pot fi exprimate deoarece există un spațiu sigur între vorbitori
și fiecare conversație este dedicată unui schimb constructiv de opinii și critici.

Două tipuri de mesaje sunt în general utilizate în
comunicarea creativă:
Mesajele de tip „TU” nu se adresează interlocutorului sau
grupului, dar sunt convingeri oferite în avans, fără
aprobarea lui sau a acordării de opinii.
Aceste mesaje necorespunzătoare sunt, de exemplu: Nu ai
maniere! Nu știi cum să fii răbdător! ...
Mesajele de tip „EU” înseamnă să vorbești unui receptor
cunoscut sau necunoscut la persoana I singular,
comunicând propria dvs. relație cu mesajul sau situația
despre care vorbești.
De exemplu: Nu mă pot concentra în timp ce vorbești ..., nu
pot avea încredere în tine când ascunzi lucruri față de mine,
nu mă simt bine când vorbești despre mine și nu sunt de
față.
În comunicarea creativă, mesajele de tip „EU” sunt folosite și fac parte din comunicarea asertivă. Toți cei implicați în
relațiile interpersonale, în special relațiile la locul de muncă, au nevoie de egalitate și creativitate care sunt semne
de comunicare asertivă. Este mai bine să ne adresăm interlocutorului la persoana I, astfel încât să dezvoltăm relații
interpersonale.
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Reguli și exemple de comunicare asertivă
Prima regulă: Autenticitatea
„Eu sunt cine sunt și nu cine vor alții să fiu. Îți arăt sentimentele și îmi doresc să mi le arăți și tu pe ale tale. Vreau să
ne privim în oglindă și să învățăm. Poți să-mi spui ce crezi, dar și cum te simți astfel încât să putem comunica eficient."

Regula a doua: Deschiderea
"Te accept cum ești și nu cum aș vrea eu să fii. Îți ofer bunele mele intenții, respect și afecțiune și mă aștept la același
lucru de la tine. "

A treia regulă: Stabilirea limitelor
"Vreau să rămân într-o relație creativă cu tine, dar cu o linie clară de delimitare între tine și mine".

A patra regulă: Inevitabilitatea dezacordurilor
"Nu sunt de acord că poate fi vorba despre învinși și câștigători. Există doar puncte de vedere diferite și o diferență
de opinie. Doresc să colaborez și să comunic cu tine, dar nu vreau să avem o relație de subordonare. Vom rezolva
eventualele dezacorduri prin stabilirea unor acorduri și înțelegeri, în mod asertiv și nu agresiv. Trebuie să rămânem
aliați și colegi, chiar dacă relația noastră se bazează pe ierarhie sau subordonare ".
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Exercițiu:
Cum comunic?

Asertivitatea este abilitatea de a-ți exprima dorințele și opiniile în mod pozitiv. Prea puțină aserțiune vă poate
transforma într-un "preș". Prea multă poate conduce la o atitudine de superioritate și agresivitate.
Gândește-te la o situație în care erai ca un "preș".
Ce s-a întâmplat? ____________________________________________________________
Ce ai făcut? ____________________________________________________________
Cum te-ai simțit? ____________________________________________________________

Acum, gândește-te la o modalitate mai bună de a gestiona această situație în viitor. Răspunde din nou la
întrebările de mai sus.

Gândește-te la o situație în care aveai o atitudine de superioritate
Ce s-a întâmplat? _____________________________________________________________
Ce ai făcut? ____________________________________________________________
Cum te-ai simțit? ____________________________________________________________

Acum, gândește-te la o modalitate mai bună de a gestiona această situație în viitor. Răspunde din nou la
întrebările de mai sus.
.
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Unitatea 2
Bazele comunicării
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Bazele comunicării
Înainte de a ajunge la descrierea detaliată a politicii de comunicare pentru turismul cultural în zonele rurale, să
prezentăm (sau să repetăm) cum funcționează, în general. Practic, există șase întrebări de bază ale comunicării:

Cine?
Ce spune?
În ce situație?
Cui?
Prin ce canale?
Cu ce efecte?

Emițătorul, furnizorul de turism cultural
Mesajul
Mediul de afaceri
Receptorul, visitatorul, turistul
Media
Succesul comunicării

Graficul de mai jos ilustrează un model de bază al comunicării și arată modul în care puteți avea succes în
comunicarea dvs. De asemenea, explică de ce comunicarea uneori nu își atinge scopul propus.

(Alastair M. Morrison: Marketing and Managing Tourism Destinations, 2013)


Emițător: Sunteți expeditorul mesajului către destinatarul din publicul-țintă, adică vizitatorul sau oaspetele dvs.



Codificare: Pentru a face mesajul dvs. atrăgător și pentru a atrage atenția destinatarului, trebuie să proiectați un
aranjament de cuvinte, imagini grafice, sunet sau muzică. Aceasta se numește "codarea" mesajului.



Mesaj: Mesajul este ideea de bază pe care doriți să o comunicați receptorului dorit.



Mediu: Mediul este canalul specific în care este plasat mesajul. Acesta poate fi un site web, o revistă, un program
TV etc.



Receptor: receptorul este ținta dorită a comunicării dvs. într-o anumită audiență. În cele mai multe cazuri, acesta
va fi călătorul interesat de cultură, dar ar putea fi și planificatori de evenimente de afaceri, profesioniști în
călătorii sau alții.



Decodare: Acesta este modul în care receptorul interpretează mesajul dvs. Fiecare persoană va avea o
semnificație unică din mesajul tău.
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Feedback: Acesta este răspunsul dat de receptor emițătorului. Aceasta poate fi prin apel telefonic, SMS,
completarea unui formular web, prin poștă, prin vizitarea personală sau prin intermediul Social Media etc.



Zgomotul 1: Există atât de multe mesaje concurente în atenția destinatarului încât este posibil ca receptorul să
nu observe sau să acorde atenție mesajului dvs. în special. Acest lucru poate fi numit "zgomot competitiv" în
mediu. Aceasta înseamnă că mesajul nu poate ajunge la destinatarul dorit.



Zgomotul 2: Există numeroase obstacole în calea recepționării comunicării pe partea receptorului, în principal
datorită distragerii care determină persoana să nu vadă sau să nu acorde atenție mesajului dumneavoastră.

De multe ori, "cumpărarea" serviciilor de turism cultural (vizită la muzeu, urmărirea unui concert, servirea mesei la
un restaurant) nu se întâmplă imediat. Comunicarea dvs. poate informa mai întâi vizitatorul despre ofertele dvs.,
poate ridica interesul general și contribuie la imaginea dvs. În cele din urmă, însă, succesul politicii dvs. de
comunicare va fi măsurat dacă produsele sau serviciile dvs. au fost achiziționate.
Principalele elemente ale politicii de comunicare sunt identitatea corporatistă, relațiile publice, promovarea
vânzărilor, publicitatea și tehnologiile de comunicare digitală. Le veți folosi în grade diferite, în funcție de situația
dvs. În total, acest proces se numește mix de comunicare.
Următoarele unități vor aborda în detaliu aceste elemente.
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Exercițiu

Pe baza prezentării de mai sus, descrieți modelul de comunicare specific pentru organizația dvs. Descrieți cine și ce
reprezintă fiecare element.
Emițător
________________________________________________________________________
Codificare
________________________________________________________________________
Mesaj
________________________________________________________________________
Mediu
________________________________________________________________________
Receptor
________________________________________________________________________
Decodare
________________________________________________________________________
Feedback
________________________________________________________________________
Zgomot 1
________________________________________________________________________
Zgomot 2
________________________________________________________________________
.
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Unitatea 3
Identitatea și
imaginea
corporatistă
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Identitatea corporatistă
Identitatea corporatistă (IC) poate fi considerată ca un acoperiș al comunicării, deoarece se referă la preocuparea
centrală a fiecărei comunicări, mesaj sau întrebare: Ce doriți să comunicați? Este strâns legată de declarația dvs. de
misiune și nu trebuie să o contrazică.
Prin urmare, înțelegerea identității dvs. corporatiste specifice este una dintre cele mai importante sarcini. În acest
context, trebuie să arătăm în primul rând legătura strânsă dintre "imagine" și "identitate".
Imaginea este înțelegerea, așteptarea și opinia persoanelor (subiecților) în legătură cu anumite produse și servicii
(obiecte). În turism, veți fi mai mult interesați de imaginea destinațiilor. Imaginea unei destinații de vacanță pe care
un potențial vizitator o are în mintea sa este unul dintre elementele cele mai decisive pentru alegerea destinației.
Imaginile pozitive vor duce la decizii pozitive, imagini negative, chiar și de la un singur element al întregii destinații,
vor duce la decizia de a selecta o altă destinație.
Pentru a avea succes, este important să se facă distincția între "imaginea de sine" și "imaginea externă". Imaginea
de sine este rezultatul autoevaluării dvs.; imaginea exterioară este evaluarea din exterior prin intermediul
vizitatorului. Este reflecția sa subiectivă asupra originalului și este creată pe baza comunicării conștiente și
subconștiente dintre expeditor și receptor. Numai foarte rar imaginea de sine și imaginea externă sunt identice.
Acesta este un concept important de ținut minte!
O imagine constă din două componente:
Componenta cognitivă, referitoare la cunoștințele despre produs sau serviciu, de ex. cunoștințele despre o anumită
destinație datorită experienței anterioare de călătorie.
Componenta afectivă sau emoțională se concentrează asupra sentimentelor, atitudinilor și nevoilor de iminație
subiectivă. Conține simpatii difuze, antipatii sau prejudecăți față de o destinație sau oameni care au fost creați prin
experiențe proprii de călătorie sau modele de gândire tradițională sau opiniile altor persoane și mass-media.
În turismul cultural, imaginile joacă un rol la fel de important ca și în bunurile de consum.
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Analiza imaginii
O analiză a imaginii va duce, de obicei, la rezultate foarte diferite, în funcție de faptul că intervievații cunosc sau nu
cunosc obiectul în prealabil. Prin urmare, ar trebui incluse ambele grupuri. În plus, ar trebui luată în considerare și
includerea populației locale și a agențiilor turistice.
Tabelele prezintă câțiva factori generali de imagine pentru destinațiile turistice.

Proprietățile generale ale unei
regiuni și ale locuitorilor

Imaginea conținutul tipic de
vacanță

Emoționant
Deschis
Tradițional
Simpatic
Naţionalist
Modern
Slab / slab dezvoltată
Natural
Individual
Prosper
Plictisitor
Deprimant
Istoric

Peisaj, natură
Sport
Confort
Experienţă
Romantic
Cultură
Libertate
Siguranță
Relaxare
Bunastare
Tăcere
Distracţie
Bucurie
Exotic

Ofertele turistice și calitățile
specifice ale unei destinații de
vacanță
Ofertă largă
Cazare confortabilă
Cazare simplă
Posibilități de excursii și
drumeții
Oferte bune de wellness
Evenimente culturale
interesante
Gastronomie bună
Restaurante frumoase
Natură frumoasă

Avantajele unei destinații

Dezavantajele unei destinații

Peisaj frumos
Mult soare
Numeroase evenimente culturale și obiective
de patrimoniu cultural
Flora și fauna interesantă
Climă favorabilă
Plaje frumoase
Vreme bună
Conexiuni bune de zbor/rutiere
Orașe interesante
Localnici ospitalieri
Nu prea mulți turiști
Servicii disponibile în mai multe limbi

Poluare
Apă murdară
Xenofobie
Mediu zgomotos
Rată ridicată a criminalității
Prea mulți turiști
Lipsa curățeniei
Probleme de limbă
Trafic greu
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Corectarea imaginii
Pe baza imaginii curente, este posibil să fie inițiat un proces de corectare a imaginii, prin formularea imaginii care
se dorește. Cu toate acestea, pentru a deveni valabil, nu trebuie să se abată prea mult de la realitate; în caz contrar,
credibilitatea ei va suferi. În plus, ar trebui să fie evitate prea multe atribute ale imaginii, imaginea ar trebui să fie
simplă. Rețineți că procesul de corectare a imaginii dvs. va fi un proces lent și de lungă durată.

Realitate

Imagine

Strategie de imagine

pozitivă

pozitivă

Aveți grijă și întrețineți imaginea

negativă

negativă

pozitivă

negativă

Îmbunătățiți realitatea și faceți
comunicarea respectivă în exterior
Îmbunătățiți comunicarea

negativă

pozitivă

Îmbunătățiți realitatea

Măsuri importante de comunicare pentru politica imaginii sunt campaniile de imagine: acestea încearcă să comunice
cele mai importante componente cu declarații scurte (slogane):
•

Carintia (Austria): Sărbători printre prieteni

•

Saxonia (Germania): Pur și simplu puternică

•

Bucovina (România): Sosești ca oaspete și pleci ca prieten

Evenimente: Ele sunt deseori văzute ca o măsură adecvată a imaginii, mai ales dacă acestea sunt evenimente
internaționale.
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Exercițiu
Identitatea dvs. corporatistă

Descrieți principiile conceptului dvs. pentru identitatea corporatistă a organizației dvs.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.

21

TURISM CULTURAL
MODUL 5 – STRATEGIA DE COMUNICARE

Unitatea 4
Promovarea
vânzărilor
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Promovarea vânzărilor
Promovarea vânzărilor reprezintă toate măsurile întreprinse pentru comunicare care încurajează
distribuția. Aceste măsuri pot fi tratate pe cont propriu sau pot fi aplicate de către persoane din vânzări
sau unități de vânzare externe, precum și de agenții de turism. Vom discuta despre cele două forme
importante de merchandising, prin intermediul agențiilor de turism și prin intermediul furnizorului de
servicii.
Aici, comportamentul de cumpărare al clientului este în mare măsură influențat de abilitățile de
consiliere și convingere a personalului care se află în contact direct cu acesta. Prin conversația de
vânzare, clientul va fi stimulat să cumpere o anumită ofertă turistică culturală.
Prin urmare, cerințele pentru persoanele din sectorul de vânzări sunt:
• Trebuie să știi cum să comunici
• Să fii încrezător în propriile tale forțe
• Să cunoști produsul / serviciul
• Să fii deschis
• Nu uita că ești acolo pentru a servi clientul
• Tratează clientul ca partener sau "invitat special"
• Să cunoști și să aplici tehnici de vânzare și negociere
Deși fluctuația personalului în turism este destul de ridicată, ar trebui să încercați să o mențineți
scăzută, deoarece un element central de succes îl reprezintă coerența relațiilor personale dintre
vânzători și clienți/vizitatori. Mai ales atunci când este vorba de servicii turistice, care sunt necorporale,
construirea unei relații care să se caracterizeze prin încredere reciprocă poate influența considerabil
succesul afacerilor.
Oamenii de vânzări buni sunt experți în marketing:
• Distribuție: sunt responsabili pentru distribuirea produsului sau serviciului către client.
• Cercetarea pieței: primesc informații de primă mână cu privire la nevoile și dorințele clienților.
• Controlul: au o imagine de ansamblu asupra efectelor activităților de marketing și comunicare.
• Relații publice: contribuie la imaginea organizației dvs. în public.
În cadrul acestui modul de formare nu este posibil să intrăm în detaliile psihologiei vânzărilor. Dacă
sunteți interesat de acest sector, sunt disponibile multe publicații din mediul academic, precum și
altele scrise de practicieni.
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Exercițiu
Cerințe de instruire pentru oamenii dvs.
de vânzări

Faceți un profil al persoanei (persoanelor) din organizația dvs. care funcționează ca persoană de vânzări și verificați
modul în care acesta/acestea îndeplinesc următoarele cerințe:
Știe să comunice
________________________________________________________________________
Are încredere în sine
________________________________________________________________________
Cunoaște produsul/serviciul
________________________________________________________________________
Este deschis la nou
________________________________________________________________________
Nu uită că sunt acolo pentru a servi clientul
________________________________________________________________________
Tratează clientul ca pe un partener sau oaspete
________________________________________________________________________
Cunoaște și aplică tehnici de negociere și de vânzare
________________________________________________________________________

.
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Unitatea 5
Relații publice
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Relații publice
De obicei, obiectivul final al oricărei afaceri turistice este de a stimula dorința potențialilor clienți de a vizita și de a
transforma această dorință în achiziționare de produse sau pachete turistice, excursii, suveniruri sau oferte similare.
Relațiile publice joacă un rol esențial în acest proces, nu numai prin atragerea vizitatorilor în destinație, ci și prin
menținerea satisfacției lor odată ce ajung aici.
În cadrul tuturor activităților de comunicare, relațiile publice au în vedere cel mai mare cerc de destinatari. Scopul
este de a stabili sau de a menține încrederea publică față de întreprinderea dvs. turistică, precum și de produsele și
serviciile dvs. Această sarcină este strâns legată de dezvoltarea unei imagini pozitive în public.
Termenul "public" poate, în sensul cel mai larg al cuvântului, să acopere întreaga societate. Cu toate acestea, din
punct de vedere economic, relațiile publice sunt îndreptate spre acele părți ale societății, care sunt relevante pentru
activitățile dvs. Aici puteți face diferența între publicul extern (mass-media, autoritățile, instituțiile de finanțare,
concurenții, multiplicatorii și, nu în ultimul rând, oaspeții și vizitatorii) și publicul intern (angajații, colegii dvs. și
comunitatea locală).

Principiile relațiilor publice:
"PR este despre a face bine lucrurile și a vorbi despre ele."
"PR începe acasă."
În mod tradițional, practica relațiilor publice în turismul cultural implică trei etape:
1. Stimularea dorinței de a vizita un loc
2. Asigurarea că vizitatorul ajunge în acest loc
3. Asigurați-vă că vizitatorii se simt confortabil, sunt bine tratați și distrați când ajung acolo.
În ultima vreme, teama de terorism a determinat PR în turism să se concentreze, de asemenea, pe asigurarea
siguranței vizitatorilor, mai presus de toate.
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De asemenea, pentru a avea succes, relațiile publice ar trebui să respecte următoarele principii:
• Deschidere: Indispensabilă în comunicarea cu publicul pentru a stabili încrederea reciprocă.
• Simțpractic: Diferența față de publicitate este că relațiile publice încearcă să convingă cu mai multe
argumente factuale, în timp ce publicitatea folosește și argumente emoționale sau impracticabile.
• Onestitate: Doar comunicarea pe deplin onestă permite construirea unei imagini pe termen lung și a
unei relații constante de încredere cu publicul.
• Seriozitate: Relațiile publice nu pot fi făcute la întâmplare; trebuie să le luați în serios pentru a menține
coerența.
• Continuitate: Relațiile publice sunt o activitate pe termen lung.
• Informații și acțiuni congruente: Un aspect important în comunicarea cu publicul este interacțiunea
reciprocă, care trebuie să țină seama de așteptările publicului (vezi principiile Social Media).
• Profesionalism: Întrucât managerii PR sunt reprezentanți importanți ai organizației dvs., ei trebuie să
acționeze cu profesionalism.
• Regularitate: relațiile publice trebuie să fie efectuate în mod regulat, nu doar după un eveniment sau un
accident.
Vă rugăm să consultați mai multe detalii și exemple despre relații publice de succes în domeniul turismului în Ghidul
Media Social EUROPETOUR.

Relațiile publice în turism
În special în domeniul turismului, relațiile publice devin din ce în ce mai importante în politicile de comunicare.
Deoarece ofertele de călătorie nu pot fi verificate înainte de a călători, este foarte importantă obiectivitatea informării
vizitatorilor.
Sunt posibile multe abordări diferite pentru relațiile publice care vizează imaginea și activitățile de sporire încrederii
în destinația turistică. Relațiile cu publicul sprijină campaniile de publicitate vizate ale furnizorilor de servicii. Relațiile
publice în turism se concentrează numai indirect asupra călătorului, ele oferă mai degrabă acțiuni indirecte către
liderii de opinie, adică în principal către mass-media. De asemenea, include comunicarea cu prietenii și cunoștințele,
informații de la/către birouri de turism, târguri turistice și informații despre călătorii pe domenii importante ale
relațiilor publice în turism.
Rapoartele de călătorie, care sunt în mare parte considerate informații obiective, au o importanță deosebită. În
partea editorială a presei scrise, pe site-uri web și bloguri sau în emisiuni TV sau radio speciale, sunt oferite informații
turistice și "recomandări", care sunt rareori asociate cu "publicitatea" utilizatorilor media (ascultători, cititori,
spectatori). Aici, relațiile publice joacă un rol esențial. Deoarece destinațiile sunt deosebit de populare în massmedia, este destul de ușor să se obțină un spațiu editorial, care poate fi folosit într-o mare varietate de moduri.
Mai ales pentru destinațiile mai mici cu resurse financiare limitate, relațiile publice pot fi de multe ori mai importante
decât publicitatea directă. Cu toate acestea, rămân unele provocări, deoarece destinațiile pot avea o mică influență
sau chiar deloc asupra editorialului campaniei. Prin urmare, cu cât este mai bună calitatea produsului, cu atât mai
mult este noutatea pe care o aduce și cu cât mai multe evenimente se organizează, cu atât mai mult va fi menționat
în mass-media și cu atât mai puțin va trebui să se bazeze pe publicitatea plătită.

27

TURISM CULTURAL
MODUL 5 – STRATEGIA DE COMUNICARE

Relațiile publice în perioadele de criză
Relațiile publice și raportarea în mass-media au o importanță deosebită și în perioadele de criză. Acest lucru a fost
deosebit de important din cauza problemelor de securitate sporite în turism, cum ar fi accidentele, catastrofele
naturale, atacurile sau terorismul. Numai cu un PR excelent, astfel de impresii negative pot fi compensate.
Crizele se pot întâmpla oricând și oriunde. Indiferent că e vorba despre un accident cauzat de căderea materialelor
de construcție dintr-un turn de biserică, sau un atac de cord al unui vizitator în timpul vizitei la un eveniment cultural,
fie e un cutremur într-un mediu patrimonial sensibil, orice se poate întâmpla. Cu toate acestea, puteți fi pregătit, de
exemplu printr-un fel de plan de urgență pentru PR:
- Asigurați-vă că dvs. și personalul dvs. știți cum să faceți față unei situații dificile. Acest lucru poate fi instruit.
- Păstrați-vă calmul.
- Fiți accesibil și receptiv.
- Fiți cinstit.
Nu sunt potrivite în astfel de momente:
- Refuzul / reinterpretarea faptelor
- Respingerea responsabilității
- Punerea rezultatelor în perspective
- Sfidarea critică
- O atitudine arogantă, ignorantă sau lipsa îngrijorării.

Instrumente folosite în relațiile publice
Contactul cu mass media
Mass-media este cel mai cunoscut instrument de relații publice. Iată o listă cu cele mai importante lucruri pe care ar
trebui să le faceți:
-

Trimiteți informații pentru jurnaliști, comunicate de presă, bloggeri sau alți lideri de opinie (digitali):
Adresați-vă fiecăruia separat și aveți grijă să trimiteți fiecărui tip de informație dreptul de informare, și
anume ceea ce este necesar pentru publicare. Calitatea imaginilor și a textelor este extrem de importantă
și trebuie să fie cât mai obiectivă, fără o intenție de publicitate clară și distinctă.

-

Organizați conferințe de presă și excursii: Invitați jurnaliștii selectați într-un anumit loc unde primesc
informații despre anumite produse sau servicii. Ele reprezintă o parte importantă a relațiilor publice,
deoarece oferă un forum de informare și schimb de opinii. O conferință de presă oferă, de asemenea, ocazii
pentru întrebări imediate.
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Contactul cu autoritățile publice
În turismul cultural, relațiile cu diferitele organisme publice și persoane sunt de o importanță deosebită. Acestea
includ contacte cu primarul și cu consiliul local, cu prefectul și cu consilierii județeni, precum și cu diferiți reprezentanți
guvernamentali la nivel regional.
În esență, aceștia sunt factori de decizie sau organisme executive care pot influența dezvoltarea turismului în
destinația respectivă. Cele mai multe dintre aceste considerente sunt strâns legate de așa-numitele "relații
financiare", care se ocupă în primul rând de subvențiile și investițiile în turism.
O dezvoltare intensă a acestei forme de relații publice se numește și "lobbyism". Astfel de măsuri sunt contactul
personal cu autoritățile publice respective, precum și invitația reprezentanților corespunzători la evenimente
organizate de companiile turistice.

Contactele importante din punct de vedere financiar ("relații financiare")
Un alt grup țintă important sunt relațiile dvs. financiare. Încrederea investitorilor, a băncilor, a sponsorilor și a
acționarilor este extrem de importantă, deoarece acestea joacă un rol important în viitorul organizației dvs.
Aici sunt instrumentele relațiilor publice:
• Adunările generale ale membrilor
• Prezentarea bilanțurilor
• Acțiuni de bună voință (ziua ușilor deschise)
• Întâlnirea sponsorilor
• Adunări informale regulate

Contactele cu furnizorii, partenerii de cooperare, concurenții
Contactele și cooperarea cu diverse organizații și companii (furnizori, cooperare cu institute de cercetare și
universități) sunt, de asemenea, sarcini importante ale relațiilor publice. Selectarea furnizorilor și a distribuitorilor
unei companii dezvăluie multe despre compania în sine, imaginea ei și încrederea acesteia. Colaborarea cu institute
de renume și instituții de cercetare poate îmbunătăți imaginea unei companii prin transferarea către companie a
încrederii publicului plasat în aceste institute ("transfer de imagine").
Un alt aspect important este, mai presus de toate, relația cu concurența. Prin contactele cu concurenții, o organizație
poate învăța multe despre propria poziție și, mai presus de toate, poate sublinia aspectele sociale ale relațiilor
publice. Puteți colabora cu alți furnizori de turism în probleme sociale (de exemplu, în mediul înconjurător) și, astfel,
să recâștigeți încrederea populației.
Instrumentele necesare sunt: târguri, publicații, evenimente comune, publicații în presa de specialitate, organizarea
și participarea la congrese științifice, precum și evenimente și discuții pe teme de turism.
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Alte instrumente specifice relațiilor publice
Evenimente
Puteți organiza diverse evenimente, cum ar fi prelegeri, o zi a ușilor deschise, târguri sau expoziții interne, întâlniri
informale regulate, petreceri jubiliare, evenimente ale companiei, etc.

Publicații
Există reviste speciale de PR pe care le-ați descoperit deja în hoteluri, aeroporturi și alte spații publice. Ei vând spațiu
editorial în revista unde puteți comunica ofertele dvs. turistice culturale.

Newsletter
Reprezintă un instrument fiabil în relațiile publice și cu un impact important asupra clienților. În mod regulat, pot
completa alte instrumente de relații publice.

Fundații
Puteți înființa o mică fundație pe teme culturale, de artă sau știință.

Rapoarte de călătorie
Puteți publica rapoarte de călătorie interesante atât în revistele turistice, cât și online. Pentru informații suplimentare
despre acest subiect, vă rugăm să consultați Ghidul Media Social EUROPETOUR.

Fotografii și filme
Puteți să vă creați propriul dvs. canal YouTube, galeria foto digitală, utilizați cuvinte cheie relevante etc. Din nou,
consultați Ghidul de asistență socială EUROPETOUR pentru informații și detalii suplimentare.

Competiții și concursuri
Puteți organiza aceste evenimente singur sau în parteneriat cu alte organizații de turism cultural.
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Exercițiu
Relațiile publice în “vremurile obișnuite”

Proiectați un plan de PR pentru organizația dvs., combinând activitățile pe care le-ați făcut până acum cu
elementele pe care le-ați învățat în această unitate.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.

Exercițiu
Relațiile publice în “perioade de criză”

Imaginați-vă că regiunea în care se află compania dvs. a fost lovită de inundații. Traseul cultural din regiunea dvs.
este parțial inundat, dar, din fericire, locația dvs. și cea mai mare parte a mediului dvs. au fost cruțate. Ziarele și
televizoarele au raportat situația și ați primit deja primele anchete ale oaspeților dvs. care întreabă situația și
intenționați să vă anulați șederea. Proiectați o campanie PR de urgență și discutați-o cu prietenii și colaboratorii!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Unitatea 6
Publicitate
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Rolul publicității
Publicitatea vizează anumite grupuri țintă specifice și încearcă să le convingă să cumpere produsele sau serviciile
dvs. turistice culturale. Delimitarea publicității în relațiile publice și promovarea vânzărilor este fluidă. Pentru
publicitatea adresată unui grup țintă, este important ca acele grupuri țintă să fi fost analizate și caracterizate în
funcție de așteptările sau nevoile lor de performanță. Numai atunci puteți să le adresați mesajele într-un mod avizat.
Importanța publicității este adesea supraestimată. Deși cunoașterea anumitor servicii este o condiție prealabilă
necesară pentru luarea de decizii de cumpărare a produselor turistice și de călătorie, decizia finală se face mai puțin
pe baza publicității, dar mai mult pe baza serviciilor oferite și a dorințelor și nevoilor oaspeților. Desigur, publicitatea
poate avea, de asemenea, un efect stimulator în acest context, dar "cea mai bună" publicitate va avea un efect redus
fără coordonarea și coerența adecvată a performanțelor, vânzărilor, prețurilor și a altor instrumente ale politicii dvs.
de comunicare.
Publicitatea trebuie să transmită publicului larg strategiile de marketing, pentru a le face "vizibile" și "auzite". Aceasta
este o provocare generală pentru serviciile turistice: deoarece acestea sunt imateriale (intangibile) și invizibile,
serviciul actual nu poate fi făcut vizibil ("problemă de vizualizare"). Prin urmare, trebuie să plasați în centrul
reprezentării dvs. de publicitate fie locul serviciului dvs., fie consumatorul de servicii. Cu toate acestea, în comparație
cu alte servicii, publicitatea turistică are mai puține probleme în reprezentarea serviciilor necorporale, deoarece
serviciile turistice sunt adesea asociate cu dispoziții. Soare, nisip, mare pentru relaxare. Transportul, atracțiile,
peisajele sunt relativ clare pentru serviciile asociate cu serviciile turistice, fără a le prezenta, totuși, în detaliu.

Publicitatea și mesajele publicitare
Obiectivele publicității rezultă din definiția țintei generale și din considerentele strategice fundamentale. Obiectivele
principale sunt:
• Publicitatea produselor și serviciilor dvs. de turism cultural: Trebuie atrasă atenția generală a publicului.
• Informații despre produsele și serviciile dvs.: Urmăriți să sporiți interesul în rândul potențialilor vizitatori.
• Un impuls de cumpărare: oferta dvs. concretă ar trebui să fie cumpărată.
• Formarea imaginii: acest aspect duce la suprapunerea peste sarcinile relațiilor publice.
În mesajul publicitar, declarațiile de publicitate corespunzătoare sunt detaliate în continuare. Conținutul și forma
comunicării sunt strâns legate; iar stilul de publicitate este expresia identității dvs. organizaționale.

"O campanie publicitară trebuie să acționeze în ansamblu."
"Publicitatea ar trebui să fie un fir comun nu numai în mixul de
marketing, ci și în toate măsurile publicitare"
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Definirea grupurilor țintă
Deși relațiile publice sunt predominant nespecifice pentru publicul exterior, publicitatea are o abordare distinctă
pentru fiecare grup de clienți. Forma de publicitate și materialul publicitar trebuie să fie adecvate grupului țintă - o
sarcină plauzibilă, dar uneori dificilă.

Exemple:
Mesajul publicitar pentru grupul țintă al "tinerilor" este mult mai
indicat să fie orientat către "mișcare, acțiune, varietate, trendy" etc.,
în timp ce pentru grupul țintă al "seniorilor" este mai potrivit să fie
alese atributele "liniștit, relaxant". Pentru oferte exclusiviste puteți
să evidențiați particularitățile acestora și să utilizați un nivel de
limbaj "elevat".

Mediile și formele de publicitate
Mediile de publicitate ar trebui întotdeauna să fie alese apelând la profesioniști. Un designer profesionist este
partenerul dvs. cel mai bun în dezvoltarea de materiale publicitare orientate. Cu suportul său, mesajele dvs. sunt
criptate și trimise către grupurile țintă respective prin diverse media ca o combinație de sunet, text și limbaj. În
funcție de grupul dvs. țintă, pentru publicitate vor fi aplicate cerințe specifice. De asemenea, ele trebuie să fie
potrivite ca stil și formă cu marketingul dvs. global. Materialele publicitare includ produse acustice, vizuale, grafice,
decorative și promoționale.
• Produsele turistice culturale exclusiviste ar trebui să fie publicate cu broșuri cu patru culori lucioase.
• Pentru oferte ieftine, de ex. ultima călătorie, printurile alb-negru sau anunțurile de mână sunt o formă adecvată de
materiale publicitare.

Cataloage și broșuri
În turism, cataloagele și broșurile sunt mediile de publicitate cele mai utilizate.
Cataloagele conțin întreaga dvs. ofertă. Principala lor sarcină este furnizarea de informații complete și stimularea
deciziilor concrete de achiziție. Acestea sunt utilizate în principal drept cataloage de călătorie în cazul operatorilor
de turism și cataloage disponibile în unitățile de cazare (la recepție sau în camere). Cataloagele combină, de obicei,
informații generale (peisaj, zonă, climă etc.) cu o parte a serviciului (sosire și plecare, A-Z) și o parte de vânzare
(compilarea serviciilor, unele cu ilustrații).
Broșurile sunt mai generale și oferă mai mult informații de bază. Adesea ele sunt doar extrase din cataloagele mai
cuprinzătoare. Ele atrag atenția și se concentrează asupra nivelului emoțional. Pentru destinațiile turistice culturale,
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broșurile de imagine sunt adesea cele mai importante. Exemple: broșuri pentru itinerarii de pelerinaj, trasee de
biciclete, muzee, evenimente etc.)
Atât cataloagele, cât și broșurile trebuie să îndeplinească următoarele funcții:
• Funcția de stimulare (aspect broșură): O funcție importantă în broșuri și cataloage este designul paginii de titlu:
atrage atenția și încurajează citirea ulterioară a conținutului.
• Funcția de informare: Trebuie să existe informații clare despre serviciul oferit, cum ar fi domeniul de aplicare,
calitatea și prețul serviciului.
• Funcția de profilare: broșurile și cataloagele reprezintă baza dvs. de furnizori de turism cultural în care vă puteți
distinge de concurenții dvs. Poziția dvs. specială și unică trebuie exprimată.
• Funcția emoțională: catalogul ar trebui să transmită ceva din atmosfera locului tău.
• Funcția de vânzare: catalogul ar trebui să conducă la rezervare.

Alte publicații
Alte tipuri anunțuri în publicații tipărite:
• Anunțuri în ziare, reviste etc. De regulă, acestea permit o abordare precisă a grupului țintă și, în general, fac
publicitate prin intermediul unor oferte specifice.
• Postere: Ele au, mai presus de toate, funcția de a atrage atenția. Acestea necesită o cooperare strânsă cu alte medii
de publicitate. Posterele în formate mai mici pot fi un suvenir popular cu efecte publicitare adecvate.
• Dosarele și pliantele sunt utilizate în principal ca referințe pe termen scurt la oferte sau evenimente.
• Scrisorile de publicitate sunt utilizate pentru corespondența directă.
• Zonele publicitare din cadrul hărților locale și hărților rutiere sunt utilizate în cea mai mare parte pentru informații
pentru cei care se află în destinație și pentru a indica alte oferte.
• Calendar de evenimente: Informează vizitatorii în destinație despre evenimente culturale.
• Jurnal pentru oaspeți: Este destul de comună crearea unui jurnal pentru oaspeți, care să cuprindă nu numai referințe
la evenimente, ci și referințe la alte locații și evenimente culturale, facilități turistice și serviciile lor (cum ar fi
restaurante, muzee, magazine de suveniruri etc.).
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Exercițiu
Ce tip de publicitate se potrivește afacerii
dvs.?

Faceți o comparație între activitățile dvs. de publicitate actuale și o strategie de publicitate "ideală" în care nu aveți
restricții financiare. Ce activități ați adăuga? Care ar fi valoarea adăugată? În cele din urmă, analizați-vă situația;
Poate că ați putea schimba portofoliul pentru un plan mai eficient.
Discutați ideile cu prietenii și colaboratorii!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Unitatea 7
Tehnologii digitale de
comunicare
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Comunicare digitală
Nu în ultimul rând, este important să "transpuneți" ofertele, experiențele și produsele dvs. din domeniul turismului
cultural, într-o povestire interesantă pentru era media digitală.
Dacă aveți un site web, luați în considerare adăugarea unui blog în mod regulat (adică cel puțin o dată sau de două
ori pe lună) sub formă de articole scurte, știri, imagini sau videoclipuri despre afacerea dvs., ofertele sau
evenimentele dvs. Acest lucru va necesita atât resurse financiare, cât și resurse de personal, deoarece trebuie să fie
moderat și menținut. Cu toate acestea, în plus, comunicarea prin Social Media oferă o oportunitate perfectă clienților
dvs. și partenerilor de afaceri să vă contacteze și să adresați întrebări direct.
Social Media poate veni sub diverse forme. Există forumuri, bloguri, Wikis, rețele sociale, site-uri de rating online,
cum ar fi TripAdvisor, HolidayCheck sau chiar platforme precum AirBnB, promovând din ce în ce mai mult călătorii
experiențiale prin găzduirea și vânzarea de experiențe culturale, cursuri creative etc.).
Comunicarea digitală, prin natura sa dinamică, poate fi considerată "marketing în timp real".
Sunt implicate o serie de tehnici. Luați în considerare următoarele aspecte pentru afacerea dvs. atunci când vă gândiți
la strategiile de comunicare digitală prin intermediul rețelelor de socializare:
• Începeți prin a alege un canal social media potrivit pentru publicul dvs. (video - YouTube, fotografie - Instagram,
organizație comunitară și evenimente - Facebook etc.)
• Publicați în mod regulat publicului dvs., etichetați alte pagini și conturi similare din zona dvs. de nișă / rețea / arie
geografică, "vorbiți" clienților dvs. și răspundeți la întrebări din câmpul de comentarii al diferitelor canale Social
Media
• Agregați conținutul potrivit spre pagina dvs., în loc să promovați întotdeauna propriul conținut
• Împărțiți și (re) împărtășiți informațiile existente (statice), este posibil să fie nevoie de mai mult de o singură dată
pentru a fi vizualizate și / sau preluate de publicul vizat
• Acționați ca o platformă pentru schimbul de cunoștințe, discuții, informații și sfaturi.
• Desfășurați concursuri sau competiții dotate cu premii pe Social Media ca o modalitate de a ajunge la mai mulți
clienți și "adepți" în rețelele dvs.

Rețele de socializare
În mod diferit față de conceptul clasic de publicitate, Social Media nu este un canal de vânzări directe. Mai degrabă,
servește la construirea de relații de lungă durată cu clienții dvs. și vă permite să promovați o "imagine publică"
(umană) a afacerii, organizației, municipiului sau instituției dvs.
Obiectivele care utilizează tehnologiile de comunicații digitale sunt:
• Creșteți gradul de cunoaștere a mărcii
• Stabilirea și menținerea unui dialog cu partenerii și clienții dvs.
• "A distribui înseamnă că îți pasă": atrage atenția în mediul online
• Marketing viral și feedback direct / discuții
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Contrar publicității, Social Media nu este un canal de vânzări directe. Mai degrabă, servește la construirea de relații
de lungă durată cu clienții dvs. și vă permite să promovați o "față publică" (umană) a afacerii, organizației,
municipiului sau instituției dvs.
Obiectivele care utilizează tehnologiile de comunicații digitale sunt:
• Creșteți gradul de cunoaștere a mărcii
• Stabilirea și menținerea unui dialog cu partenerii și clienții dvs.
• "Partajarea este îngrijirea": provocând o atenție online
• Marketing viral și feedback direct / discuții

Social Media = Edutainment = Divertisment și educație
Social Media trebuie să urmeze o strategie de comunicare clară
pentru a avea succes.

Vă rugăm să consultați exemple mai detaliate și linii directoare pentru tehnologiile social media și tehnologiile de
comunicare digitală în Ghidul pentru utilizarea rețelelor de socializare EUROPETOUR.
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Exercițiu
Îmbunătățirea comunicării prin
intermediul rețelelor de socializare

Gândiți-vă la diferitele canale Social Media disponibile pentru dvs. și afacerea dvs. și pe care deja le folosiți / doriți să le
să le utilizați în viitor.
Faceți apoi o listă cu datele demografice cheie și caracteristicile potențialilor vizitatori cărora doriți să vă adresați:
adică tineri, familii cu copii, călători interesați de patrimoniul religios, turismul creativ etc.
• Ce rețele / cuvinte cheie, cum ar fi #hashtag-uri, folosesc pentru a găsi și comunica informații? (#Winelover,
#CreativeTravel, #Culture, #Museum, etc.)
• Ce tehnologii de comunicare digitală sunt folosite de concurenții dvs. pentru a aborda acești clienți și rețele? De
ce? Sunt de succes și de ce sau de ce nu au succes?
• Ce mesaj promovați pe site-ul dvs. web și / sau în canalele Social Media?
• Care sunt domeniile de îmbunătățire?
• Cum veți evalua și monitoriza succesul?
• Unde vă vedeți voi și eforturile dvs. de comunicare digitală în:
o Șase luni
o Un an
o Doi ani de acum?
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Dezvoltarea regională prin
dezvoltarea rețelelor și
dezvoltarea unui turism
rural de calitate

De ce este acesta un exemplu de bună practică?
Provincia Austria Inferioară (Lower Austria) este împărțită în patru zone geografice; una dintre ele fiind numită
"Mostviertel". "Most" este cuvântul austriac pentru vinul fermentat de mere sau de pere, care este o specialitate a
acestei regiuni.
Organizația de management a destinației turistice Mostviertel lucrează în strânsă legătură cu strategia Consiliului
de Turism Regional al Austriei de Jos, precum și cu Consiliul Național al Turismului din Austria. Rețeaua a fost
cheia pentru a muta Mostviertel dintr-o simplă destinație turistică de excursii, într-o destinație atractivă pentru
vacanțe scurte și sejururi.
O multitudine de inițiative regionale, cum ar fi trasee tematice ghidate, parcuri de atracție sau zone naturale, se
combină pentru a face parte din succesul în rețea care este destinația de călătorie Mostviertel astăzi:

În prezent, multe oferte sunt concentrate și continuă să fie dezvoltate în jurul produsului agricol al perelor, care
există într-o serie variată de forme și culturi. Una dintre cele mai populare rețele regionale este "Moststraße",
precum și "Mostbarone", adică întreprinderi locale care promovează cultura experiențială / călătoria în natură în
cadrul destinației.
Contact: Mrs Clarissa Schmitz, Incoming Mostviertel Tourismus GmbH
Telefon: +43 7482 204 44
E-Mail: office@mostviertel.at
Website: www.mostviertel.at
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Concurs de bere artizanală

De ce este acesta un exemplu de bună practică?
În 2016 KLOSTERLAND e.V. a demarat un concurs de bere pentru a crea o bere contemporană de mănăstire care
să fie servită și vândută în mănăstirile membre și magazine, baruri și vânzări selecționate, precum și în cadrul
piețelor și evenimentelor.
Din partea participanților la concurs, o fabrică de bere din Berlin a fost selectată drept viitorul partener de
cooperare și fabrică de bere pentru mănăstirile vizate. Fabrica de bere va crea șapte tipuri diferite de bere dintre
care un juriu trebuie să aleagă în cadrul unui eveniment public. După ce a fost găsită berea favorită, marca va fi
dezvoltată, iar berea produsă va fi vândută de partenerii numiți. Proiectul este un parteneriat între o revistă de
bere artizanală, un comerciant cu amănuntul, un profesor universitar de marketing și o asociație profesională a
cultivatorilor de cereale.
Beneficiul acestui produs turistic cultural este de a finanța activitățile nonprofit ale organizației KLOSTERLAND.
Organizația non-profit KLOSTERLAND a fost înființată în 2013 cu scopul de a stabili cooperarea transregională
între mănăstiri și de a promova conservarea și revitalizarea patrimoniului monahal.
KLOSTERLAND este un contact pentru vechile mănăstiri, regiunile și orașele înconjurătoare și grupurile lor țintă
culturale și turistice. În cadrul mărcii umbrelă KLOSTERLAND, mănăstirile membre își prezintă ofertele individuale,
precum și produsele rețelelor din care fac parte, cum ar fi piețele mănăstirilor, evenimentele și mijloacele de
informare.

Proprietarul fabricii de bere și fabricantul acesteia la mănăstirea Chorin din Brandenburg.
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