Acest proiect (2019-1-RO01-KA202-063044) a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare
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Abilitarea marketingului turistic în mediul rural

Abstract
Prezentul proiect de cercetare și-a concentrat atenția asupra identificării diverselor
probleme din Sectorul Turismului în special în mediul rural, sector ce constituie
una dintre cele mai importante activități economice pentru această zonă. Cercetarea
a luat în considerare conceptul de Cultură ca un factor major ce poate avea diverse
avantaje: poate duce la crearea de locuri de muncă, la păstrarea oamenilor în zonele
de unde provin și la contribuția la PIB. Nevoia de sfaturi profesionale în zonele
rurale, în ceea ce privește marketingul, este esențială pentru afacerile din aceste
zone, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), deoarece acestea
au resurse de producție limitate, ceea ce duce la alte probleme precum nevoia de
inovare și competitivitate. În plus, în mediul rural există o nevoie în creștere de a
asigura dezvoltarea unui nivel adecvat de colaborare cu diverse părți interesate
(stakeholders), în așa fel încât să devină mai eficienți în activitățile lor și să atragă
cei mai buni vizitatori posibili. Mai mult, nevoia de a dezvolta forme alternative de
turism este mai mare acum decât înainte deoarece afacerile din mediul rural se
confruntă cu un nivel substanțial de provocări datorate apariției pe piață a unui
număr mare de noi locații și furnizori de servicii și produse specifice. Prin urmare,
modul actual de lucru a identificat un număr de forme alternative de turism ce pot
contribui la dezvoltare economică per total. Conceptul de marketing joacă un rol
cheie și cere ca vânzătorii de profesie să identifice noi forme de operare, iar acest
lucru necesită creativitate. Marketingul emoțional a fost identificat ca forma cu cel
mai mare impact și care creeaza un număr enorm de oportunități în mediul rural,
precum și în industria HORECA. În cele din urma, vânzătorii sunt cei ce trebuie să
dezvolte politici care să le permită să treacă mai departe de marketingul standard,
ceea ce constituie o provocare majoră, dar care poate aduce beneficii pe măsura în
mediul rural.
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1. Capitolul 1: Convergența intereselor economice și spirituale
1.1.

Mediul rural și cultura

În ultimii ani, a apărut o schimbare în randul dezvoltării turismului prin
modul în care economiile contemporane tratează dezvoltarea unor strategii ce pot
avea un impact substanțial în privința operațiunilor, în special atunci când acestea
se referă la economii mature care au resursele de protectie corespunzatoare:
financiare, umane și materiale, ce asigura dezvoltarea corecta, precum și livrarea
unor rezultate adecvate. Rezultatul celor prezentate anterior este faptul ca apare
nevoia de a identifica foarte clar toate elementele ce constituie mediul rural, cultura
și, desigur, turismul, ce au un impact major asupra elaborării și aplicării strategiilor
ce vor face posibil un nivel de competitivitate corect, precum și crearea unui mediu
de leadership, în mediul rural, care într-adevăr este esențial pentru a avea succes de
lungă durată (Schein, 2010).
Impactul competitivitatii nu poate fi subestimat și acesta continua să fie o parte
integrala a strategiilor generale, astfel creand oportunitatile potrivite pentru a
atrage resursele adecvate. Rolul mediului rural în dezvoltarea economica generală
este esențial, acest lucru fiind identificat la nivel global, dar și local, iar acest fapt
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creeaza nevoia de înțelegere a acestui element din punct de vedere strategic, iar
asta asigura că va duce la cele mai bune rezultate posibile. Acest fapt se confruntă
cu un nivel ridicat de importantă în zonele izolate unde posibilitățile financiare nu
sunt accesibile. Acest lucru este de o importanță deosebită, iar pentru a face o
evaluare critică a situației, trebuie să fie clarificat că accesul la toate resursele
materiale posibile poate asigura capacitatea de a dezvolta înțelegerea esențială și de
a crea mediul adecvat pentru succes.
Definiția mediului rural poate provoca dificultăți deoarece exista variațiuni în
privința înțelegerii termenului de “mediu rural”, dar și din cauza diferențelor de
compoziție a populației din diverse tari. Acest lucru este foarte ușor de identificat
pe glob, iar, astfel, apare nevoia de a avea un termen de referinta general, lucru
esențial pentru asigurarea unei înțelegeri corecte a problemelor majore legate de
acest termen. În SUA, mediul rural variază între 2,500 și 50,000 locuitori
(USDA,2019), astfel creand și mai multă confuzie în privința definiției termenului.
Așadar, prezenta cercetare propune următoarea definiție ca cea adecvata pentru
mediul rural: “O zona geografica aflată în afara orașelor”.
Mai mult, identificarea conceptului de cultura este esențial pentru a asigura o buna
cercetare în privința legăturii dintre mediul rural și cultura. În ciuda faptului ca în
ultimii ani au apărut multiple definiții științifice în ceea ce privește “cultura”,
prezenta lucrare de cercetare ia în considerare definiția oferită de Kroeber &
Kluckhohn (1952, p.2). Autorii susțin următoarele “Cultura este formată din tipare,
explicite și implicite, ale și pentru comportamentul dobândit și transmis prin
simboluri, care constituie realizările distinctive ale grupurilor umane, inclusiv
întruchipările lor în artefacte; nucleul esențial al culturii constă în idei tradiționale
(ex. derivate și selectate istoric) și, în special, în valorile lor atașate; sistemele de
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cultură pot fi, pe de o parte, considerate produse ale acțiunii, iar pe de altă parte ca
elemente ce condiționează acțiunea ulterioară. "
Deși această definiție poate fi considerată ca prea generală, adoptarea acesteia a
fost desemnată ca fiind esențială, iar tot aceasta definiție poate să ofere prezentei
lucrări sensul corespunzător al termenului cultură, din punct de vedere științific, și
să asigure o interpretare multilaterală a tuturor discuțiilor conexe.
Mediul rural poate resimți o influență pozitivă dacă este recunoscută nevoia de a se
concentra asupra conceptului de proprietate intelectuală (PI). Acest concept a
devenit foarte important în ultimele decade, în special în economiile dezvoltate ce
au reușit să stabilească rolul proprietății intelectuale și să creeze politici
corespunzătoare acestei probleme. Această identificare inițială asigură planul care
arată cum și de ce mediul rural ar trebui să se concentreze asupra dezvoltării unor
strategii în contextul protejării proprietății intelectuale și să creeze mediul
corespunzător pentru investiții adecvate ce vor duce la crearea unor locuri de
muncă mult dorite și la creștere financiară. Acest lucru este mult mai important în
mediul rural care într-adevăr se confruntă cu probleme grave de creștere economică
și cu lipsa atragerii și obținerii resurselor financiare necesare.
Mai multe țări de pe glob, precum Australia, Noua Zeelandă, Singapore, Spania,
Portugalia, Grecia, Italia, Scoția și Țara Galilor, au reușit să se asigure că
proprietatea lor intelectuală, în ceea ce privește “turismul și gastronomia”, este
protejată. Acest fapt este și mai important când se face asocierea cu definiția asupra
“culturii” oferită de Krober și Kluckhohn (1952). În cadrul acestei identificări,
rolul hotelurilor, restaurantelor și altor afaceri asociate cu turismul este de cea mai
mare importantă, iar asta creează oportunități pentru guvernele naționale să
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identifice și să dezvolte strategiile adecvate care să conducă la beneficii relevante
pentru economiile locale.
În mod general, gastronomia cuprinde o gama largă de tendințe și caracteristici
culturale, care sunt ușor de identificat în fiecare țară și pentru fiecare naționalitate,
în special în țările identificate anterior. Așadar, aceste tendințe și caracteristici
culturale naționale trebuie dezvoltate în mod corespunzător de specialiștii în
turism, împreună cu guvernele naționale, pentru a asigura protecția lor și pentru a
dezvolta o strategie cuprinzătoare și inclusivă.
Legătura dintre mediul rural și cultură a cunoscut un nivel ridicat de dezvoltare și
este privită ca o chestiune foarte importantă ce poate fi tratată ca o resursă ce poate
aduce diverse beneficii financiare, în cazul în care este dezvoltată într-o manieră
profesională și strategică corespunzătoare. Astfel, va permite mediului rural să se
bucure de o dezvoltare sustenabilă prin concentrarea atenției asupra acestei
legături. Dacă aceste lucruri vor fi luate în considerare, ele vor putea într-adevăr
permite o înțelegere mai profundă a modului în care mediul rural se poate
concentra asupra asigurării creșterii economice de lungă durată și asupra creării
unui mediu propice inovării, din moment ce acestea reprezintă o adevărată
provocare pentru managerii și organizațiile contemporane, active într-un mediu
global din ce în ce mai competitiv.
Cultura poate fi foarte ușor identificată și caracterizată ca fiind unul dintre
elementele importante ce contribuie la prosperitatea și creșterea de lungă durată a
mediului rural. Prin urmare, cultura are un impact major asupra vieții tuturor
persoanelor implicate în procesele menționate anterior. Cultura este considerată un
factor ce influențează desfășurarea și dezvoltarea unei palete extinse de elemente la
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nivel mondial. Acest fapt îi oferă o importantă și mai crescută, iar acest statut
intensifică nevoia de a privi cultura într-un cadru mai larg.
A fost identificat un termen tehnic corelat tuturor spețelor aflate sub examinare.
Acest termen a fost puternic susținut de către Rețeaua Europeană de Dezvoltare
Rurală (2016, p.1) și clarifică următoarele: “Artele și cultura pot juca un rol
important în îmbunătățirea mediului rural și a calității vieții oamenilor care
locuiesc acolo. Printre altele, ele pot ajuta la crearea de noi conexiuni și la reunirea
diferitelor comunități (de exemplu, urbane și rurale, fermieri și clienți, comunități
și administrații rurale), la îmbunătățirea comunicării despre zonele rurale, și pot
contribui la îmbunătățirea identității culturale comune și implicarea grupurilor
defavorizate (cum ar fi tinerii sau migranții)”.
Pe lângă cele menționate anterior, examinarea rezultatelor oferite de Rețeaua
Europeană de Dezvoltare Rurală, și mai precis cele din cadrul conferințelor 5th
NRN Meeting & Amsterdam Rural Forum (Amsterdam, Olanda, 11-12 mai 2016),
arată existența unui număr de beneficii ce pot apărea în urma concentrării asupra
dezvoltării culturii și artelor. Cazurile celor 5 tari europene (Irlanda, Portugalia,
Grecia, Belgia și Austria) au condus la elaborarea unor concluzii pertinente ce pot
avea un impact consistent asupra societății. Mai precis, concluziile sunt strâns
legate de elemente strategice importante precum:
A. Transformarea muncii în așa fel încât să fie dezvoltate niște strategii de
gestionare a resurselor umane, în cadrul Managementul Resurselor Umane
(MRU), astfel încât să aibă un impact social și financiar desăvârșit cu
beneficii de lungă durată pentru localnici. Dat fiind rolul MRU în privința
calității serviciilor în economiile contemporane, acest fenomen este foarte
important pentru mediul rural;
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B. Conexiunea dintre nivelul global și cel local, ce poate oferi șansa societăților
și întreprinderilor locale de a profita în urma oportunităților enorme
disponibile într-un mediu globalizat. Globalizarea este esențială și invită atat
organizațiile private cât și cele publice să se concentreze asupra acestei
probleme;
C. Inovația Socială Creativă care permite mediului rural să se asigure ca toți
locuitorii dintr-o anumită zonă vor participa la proces; astfel se creează un
mediu de echipă care va duce la cele mai bune rezultate posibile, dat fiind
creșterea în importanță a utilizării lucrului în echipă într-un mediu
globalizat;
D. Multimedia și transformarea artistică permite societăților locale, și anume
autorităților și întreprinderilor, să se concentreze pe rolul și impactul Erei
Digitale și să se asigure ca vor profita de oportunitatile pe care aceasta le
oferă. Era Digitală a transformat într-adevăr modul în care mediul rural
operează și se dezvoltă; prin urmare, acest lucru poate duce la un impact
pozitiv major, în cazul în care se dezvoltă o strategie de Inbound Marketing.
Provocările în materie de marketing digital și promovare eficace pentru
mediul rural rămân încă prezente, iar o consecință a acestui lucru este ca
toate aceste provocări cer o strategie bine definită, dezvoltată și
implementată, strategie ce va oferi zonelor în cauza un avantaj competitiv
adecvat și va crea un mediu care operează eficace la toate nivelurile posibile
(politic, de afaceri, personal).
Ca urmare a celor prezentate anterior, este mai mult decât evident că, în mediul
rural, cultura este afectată de o serie de motive care se confruntă cu o schimbare
rapidă și constantă. Aceasta schimbare cere ca stakeholderii să se concentreze în
mod strategic pe elementul cultură și să furnizeze resursele financiare, umane și
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materiale adecvate și, desigur, să le aloce într-un mod eficient pentru a-și asigura
succesul. Cooperarea dintre toate părțile interesate (stakeholders) este de o
importanță deosebită deoarece acest lucru poate deveni un Factor Cheie pentru
Succes, mai ales ca rolul internetului a devenit atat de important. Așadar, este
important pentru toate părțile implicate să aibă o viziune clară asupra acestui
subiect pentru a asigura succesul pe o durata lunga.
Pentru a se promova, mediul rural trebuie să se asigure că identifică posibile
obstacole ce pot duce la dezvoltarea unor probleme serioase și să le oprească în
timp ce încearcă să demonstreze că este un mediu propice și atractiv pentru
destinatii de vacanta și de ospitalitate. Cercetările recente au arătat că anumite zone
rurale s-au confruntat cu obstacole legate de “izolare” geografică și de lipsa de
strategii pentru a depăși aceste probleme. Ca urmare, zone atractive din Japonia au
ratat implementarea unor strategii de lungă durată, iar asta a dus la o lipsă profundă
de comunicare între stakeholderii interni și externi. Acest fapt solicita atenția
autorităților asupra eliminării acestor obstacole, lucru ce va permite mediului rural
să se bucure de oportunitățile oferite de cultura și să stabilească un flux logic al
proceselor printr-o abordare multifunctionala și multifatetata, avand o baza
stiintifica.
Cercetările anterioare în acest domeniu și din aceste zone geografice au relevat
rezultate similare, ceea ce face și mai presanta nevoia de a avea strategii și
activități concentrate asupra implicării tuturor părților interesate (stakeholderi).
Astfel de acțiuni au fost identificate de Soini și Birkeland (2014, p.213) care au
declarat ca: ”Făcând legătura semantică, ce este evidentă, între “cultură” și
“sustenabilitate”, se poate elabora o cale ce da un sens dezvoltării durabile prin
obiectivul culturii. Interesul tot mai mare pentru cultură și sustenabilitate se
bazează pe multe conceptualizări ale culturii, atât largi cât și restrânse. O înțelegere
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largă a culturii face din aceasta o condiție și o premisa pentru acțiune, sens și
comunicare”. Aceasta legatura evidentiata de autori duce la concluzia ca
obstacolele sunt de lungă durată și creează oportunitatea rezolvării problemelor.
Totuși, probleme de comunicare legate de cultura sunt încă prezente, iar, ca
rezultat, impactul lipsei de colaborare este mai mult decat evident în mai multe
domenii.
Patrimoniul cultural sporește capacitatea mediului rural de a se promova ca parte a
culturii generale și de a își evidenția locul în industria turismului ca destinatie
atractiva ce are foarte multe de oferit, nu numai turiștilor dar și către dezvoltarea
financiara generala, crearea de locuri de munca și contribuții la Produsul Intern
Brut (PIB) național. Impactul financiar al patrimoniului cultural nu poate fi redus
deoarece aduce contribuții substanțiale și este direct legat de restaurarea și
dezvoltarea mai multor zone ce au suferit în ultimele decenii, ca urmare a unor
strategii naționale ineficiente care nu au reușit să acorde destulă atenție acestei
probleme.
Conform Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO, 2016 - On-line)
”Patrimoniul cultural este moștenirea artefactelor și atributelor intangibile ale unui
grup sau societate care sunt mostenite din generatiile trecute, menținute în prezent
și păstrate în beneficiul generațiilor viitoare. Moștenirea culturală include piesele
de cultură tangibile, intangibile și patrimoniul natural.” Această identificare
constituie un punct de reper în înțelegerea rolului și impactului patrimoniului
cultural, precum și modul în care acesta poate avea un impact strategic asupra
mediului rural prin sprijinul guvernelor naționale, care au un rol decisiv în
abordarea generala a acestei probleme.
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Patrimoniul cultural oferă mediului rural capacitatea de a-și îmbunătăți produsele și
serviciile, înglobând întreaga comunitate în acțiunile strategice dezvoltate, ducând
astfel la un mediu de afaceri sustenabil. Patrimoniul cultural a permis dezvoltarea
artefactelor și a atributelor intangibile ale societății, moștenite din generațiile
trecute. Prin urmare, a permis întreprinderilor mici și mijlocii locale (IMM-uri) să
dezvolte un set durabil de operațiuni. Astfel de operațiuni trebuie să ia în
considerare o serie de activități care trebuie să vină, desigur, din trecut; cu toate
acestea, ele nu trebuie să neglijeze tendințele contemporane.
Este important de menționat faptul ca dezvoltarea patrimoniului cultural poate duce
la efecte pozitive în continuare, precum crearea bazelor turismului sustenabil, ceea
ce rămâne un subiect de interes pe plan global și poate fi dezvoltat în majoritatea
țărilor, fiecare având un patrimoniu cultural unic. În consecință, energia pozitivă de
dezvoltare derivată din extinderea turismului la scară globală poate influența
pozitiv cultura, și mai precis patrimoniul cultural, lucru vizibil în printr-un număr
de activități dezvoltate în cadrul Uniunii Europene care oferă o direcție pentru
modalitatea în care aceste politici trebuie implementate ca parte a unei abordări
strategice generale (Comisia Europeană, 2017).
Statele membre ale Uniunii Europene, precum Grecia, au reușit să se concentreze
în mod strategic pe conceptul de patrimoniu cultural și să dezvolte economiile
naționale, acordând atenție deosebită rolului turismului. Toate acestea sunt
susținute de Alexandrakis, Manasakis și Kampanis (2019, p.80), care s-au
concentrat pe examinarea mai multor elemente, au identificat impactul
patrimoniului cultural asupra mediului rural și asupra economiilor naționale
generale și au susținut cu tărie următoarele: “Includerea siturilor de patrimoniu
cultural în procesul de luare a deciziilor pentru dezvoltare se bazează pe observația
că valoarea lor în cadrul societății trebuie să fie considerată un “bun neprețuit”
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caracterizat de atribute și legături sociale care nu sunt incluse în valorile
convenționale ale pieței, utilizate frecvent în evaluarea rezultatului economic al
unei investiții”. Aceste idei ale autorilor sunt fundamentale pentru a înțelege modul
în care patrimoniul cultural poate duce la un impact major și cum acesta poate
deveni un factor cheie pentru succes și creștere pe termen lung. Dat fiind faptul că
patrimoniul cultural constituie o prioritate pentru toate națiunile și că Uniunea
Europeană acordă atenție deosebită acestui lucru, orice tip de acțiuni ce au ca scop
protejarea și promovarea acestuia ar trebui să fie mai mult decât binevenite.
Ca urmare a examinării tuturor problemelor menționate mai sus, abordarea
transfrontalieră si combinată a conceptelor de mediu rural și patrimoniu cultural
poate duce la foarte multe rezultate pozitive. În orice caz, astfel de acțiuni pot avea
loc doar printr-o abordare cuprinzătoare și cu sprijinul guvernelor naționale, care
dispun de cunoștințe și resurse adecvate pentru susținerea unor astfel de demersuri
și activități.
Faptul că urbanizarea creează obstacole în dezvoltarea pe termen lung a mediului
rural are un impact negativ asupra culturii din mediul rural. Din păcate, acest lucru
reprezintă o tendință la nivel global ce resimte o creștere masivă datorată faptului
că mediul urban oferă în general mai multe locuri de muncă, care sunt mai bine
plătite, de unde reiese că mediul urban atrage personalul cu cel mai mare nivel de
pregătire, care a absolvit o universitate, și poseda cunoștințe adecvate care, în
esență, ar putea să ajute mediul rural și cultura din această zonă să se dezvolte în
condiții favorabile.
Este esențial să ne concentrăm asupra competiției în industria turismului, în special
în turismul rural, care se confruntă cu o creștere importantă, iar acest lucru are loc
atât la nivel local cât și global. Acest fenomen se întâmplă și datorită dezvoltării
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tehnologiei informației și rolului ocupat de social media, ambele oferindu-le
călătorilor acces la informație și oportunitatea de a lua o decizie informată.
Cultura în mediul rural este afectată, nu în ultimul rând, de oameni. Aceștia trăiesc
într-un ritm mai lent și creează legături stabile în familiile lor, dar și în rândul
comunităților locale. Aceste legături sunt totodată influențate de apartenența
religioasă, care are un impact major asupra vieții. Plecând de la aceste premise,
operațiunile întreprinderilor locale sunt influențate și este necesar să fie adaptate
nevoilor și cerințelor comunităților locale. În consecință, deciziile luate de aceste
companii trebuie să ia în considerare toate cele menționate anterior pentru a-și
asigura succesul, folosind resursele productive adecvate.
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1.2.

Managementul ospitalității în mediul rural

Recenta criză financiară și bancară a modificat modul în care economia globală
funcționează, deoarece un număr mare de sectoare financiare au fost afectate
într-un mod negativ. Astfel, a apărut nevoia ca politicile naționale să se reorienteze
către noi căi de dezvoltare economică. O astfel de abordare cere ca guvernele
naționale să elaboreze un plan strategic pe termen lung, care să ofere îndrumarea
necesară, precum și să aloce resurse adecvate (financiare, tehnologice și umane).
Toate

acestea

sunt

aspecte fundamentale pentru activitățile economice

contemporane și subliniază faptul ca strategiile din trecut nu mai pot oferi soluțiile
adecvate (Prodromou, 2019).
În plus, în timpul crizei financiare, mai multe țări și îndeosebi anumite zone
geografice rurale au întâmpinat probleme masive din punct de vedere al dezvoltării
financiare, al capacității de a atrage forță de muncă și de a oferi remunerații
angajaților lor, chiar și celor considerați esențiali pentru operațiunile generale și
care constituie prima linie, precum și pentru a-și plăti cheltuielile de operare
(overheads). Toate acestea au creat mai multe probleme ce au avut un impact
asupra capacității lor de operare într-un mediu de afaceri calm, iar, prin urmare, au
creat și mai multe provocări pentru managerii de ospitalitate din mediul rural. Mai
multe țări dezvoltate atât teritorial cât și la nivel de economie, precum China și,
mai pe larg, toată regiunea asiatică, s-au confruntat cu provocări de această natură
în timpul crizei financiare, dar au reușit să dezvolte politici sustenabile în
cooperare deplină cu autoritățile din fiecare regiune, fapt care le-a ajutat să devină
mai eficiente, să stimuleze ocuparea forței de muncă și să se concentreze simultan
pe protejarea și dezvoltarea culturii locale.
_______________
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Cultura a fost identificată ca fiind un element important pentru managerii de
ospitalitate din mediul rural, iar aceasta identificare poate doar să permită
profesioniștilor în domeniu și autorităților să devină mai concentrati și mai
eficienți.
Rolul conducerii naționale, în cooperare cu autoritățile locale, precum și cu
organismele profesioniste în domeniu, precum Camerele de Comerț și Industrie,
poate duce la un nivel ridicat de productivitate pentru IMM-uri din toate sectoarele
financiare și poate dezvolta mediul propice pentru un parteneriat public-privat
(PPP). Acest tip de parteneriat este evaluat ca având importanță strategică pentru
organizațiile contemporane și trebuie să fie implementat în abordarea generala a
problemei de către toate părțile implicate. Kenton (2019 - Online) se concentrează
pe conceptul și pe importanța acestor parteneriate public-privat în societatea
contemporană și vine cu următoarea clarificare:
“Parteneriatele public-privat permit proiectelor guvernamentale de proporții mari,
precum drumuri, poduri sau spitale, să fie finalizate prin finanțare privată. Aceste
parteneriate funcționează corect atunci când tehnologia și inovarea din sectorul
privat se combina cu stimulentele din sectorul public pentru a finaliza lucrările la
timp și conform bugetului. Riscurile pentru întreprinderile private includ depășirea
costurilor, defecte tehnice și incapacitatea de a respecta standardele de calitate, în
timp ce pentru partenerii din sectorul public, taxele de utilizare convenite pot să nu
fie susținute de cerere - de exemplu, taxa pentru un drum sau un pod.”
Ca urmare a acestei identificării, nevoia managementului ospitalității din zonele
rurale să dezvolte politici relevante, în cooperare deplină cu autoritățile locale și
naționale, are o importanță din ce în ce mai mare și poate oferi posibilitatea unui
avantaj competitiv durabil. O astfel de abordare este sustinuta de alte mari
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organizații globale, precum Banca Mondială, care promovează astfel de activități,
oferă cunoștințele necesare și sprijinul financiar, precum și cadrul legal relevant
care reglementează aceste operațiuni. Important de menționat este faptul ca Banca
Mondială (2018) se concentrează pe aceasta problema strategică și susține ca „Un
număr tot mai mare de țări pun la dispoziție o definiție a PPP în legile lor, fiecare
adaptând definiția la particularitățile lor instituționale și legale”.
Dezvoltarea turismului la scara globală a reușit să mențină și să creeze mediul
adecvat, care la rândul său a reușit să ajute economia globală pentru a ajunge la un
nivel bun, cu un număr mare de țări care se bucură de o creștere masivă generată
de impactul turismului. Prin urmare, acest lucru poate fi considerat factor cheie în
creșterea economică durabilă care duce la beneficii substanțiale, nu doar pe planul
economiilor naționale, cât și pentru anumite regiuni care au conștientizat nevoia
dezvoltării sectorului ospitalier ca o metoda alternativa de creștere economică, de
creare de noi locuri de muncă și antreprenoriat. Totodată, aceste regiuni au
conștientizat nevoia de a nu lăsa pe nimeni în urmă, din moment ce acest lucru
poate genera un mediu economic instabil și poate duce la o potențială excludere
socială, o problema care trebuie tratată cu seriozitate de către autoritățile locale ca
parte a strategiei lor generale. Structura noului model economic bazată pe ideile
prezentate anterior necesită atenția tuturor părților interesate fiindcă aceste
persoane sunt cele care trebuie să se asigure ca vor lucra împreună într-un mediu
de comunicare și colaborare, mult necesar pentru astfel de activități (Kim &
Scarles, 2009). Așadar, toate cele menționate anterior arată nevoia unei abordări
generale de către conducerea națională alături de autoritățile locale.
Vecchio (2011, p.5) identifică rolul turismului ospitalier în mai multe locuri în
Uniunea Europeană, iar faptul ca aceasta a întâmpinat probleme grave în timpul
crizei financiare recente, aspecte precum „îmbătrânirea, depopularea, migrația în
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afară a tinerilor cu studii superioare și scăderea ocupării forței de muncă în
domeniul agriculturii” sunt doar câteva dintre numeroasele provocări cu care se
confruntă aceste zone. Astfel apare nevoia ca guvernele naționale și autorităților
locale să lucreze îndeaproape pentru a soluționa fiecare dintre aceste probleme,
care depășesc conceptului închis al Managementului ospitalității și pot fi
considerate ca fiind de interes național mai larg, cu extindere la elemente precum
securitate națională și politicile externe ale țărilor.
Impactul aflat în scădere al sectorului ospitalității în mediul rural a fost recunoscut
încă din primele etape și a fost subliniat că acest fenomen își manifestă influența
într-un număr mare de țări europene, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii
Europene. Este esențial să fie identificate cauzele problemelor deoarece acest lucru
va permite conducerii naționale și autorităților locale să identifice problemele
particulare și să ofere soluții care, într-adevăr, se vor confrunta cu aceste probleme
înainte să devină prea mari și, prin urmare, imprevizibile și dificil de depășit.
Toate cele de mai sus evidențiază importanța ca managementul ospitalității din
zonele rurale să ia în considerare atât opiniile autorităților locale, cât și pe cele ale
localnicilor, deoarece aceștia sunt cei din prima linie a problemelor și provocărilor
și cunosc în mod direct rădăcinile problemelor și modul în care acestea trebuie
confruntate. Obținerea de feedback de la profesioniștii din comunitate și localnici
poate fi o adevărată provocare și, prin urmare, aceștia trebuie să devină parte
dintr-o abordare strategică generală și să conducă la beneficiile relevante pentru
toate părțile implicate.
Managementul de ospitalitate în mediul rural trebuie să ia în considerare rolul din
ce în ce mai crescut al sectorului agricol, acesta fiind considerat foarte important
dat fiind faptul că, în anumite zone, duce la crearea diversității și dezvoltarea
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inovarii. Sectorul agricol poate duce la generarea de noi locuri de munca și
antreprenoriat datorită importanței crescute a tehnologiei informației, lucru esențial
pentru introducerea pe piață a unor produse de calitate superioară. Astfel, sunt
atrași clienți și consumatori noi, și, de asemenea, se facilitează pătrunderea pe
piață, lucru ce nu era posibil pentru anumite produse care se confruntă cu evaluări
stricte, dar care au importanță strategică pentru acest sector și pentru economiile
naționale din Uniunea Europeană.
Totodată, managementul de ospitalitate trebuie să se concentreze și pe conceptul de
educație a oamenilor din mediul rural, deoarece lipsa educației, nu numai în ceea
ce privește învățământului, dar, cel mai important, în privința educației sociale,
poate duce la probleme care sunt cu adevărat dăunătoare pentru dezvoltarea unei
strategii. În plus, educația poate avea un impact pozitiv asupra antreprenoriatului și
poate crea un mediu adecvat pentru creșterea economică și socială care va ajuta
mediul rural să își dezvolte industria ospitalității. Acest lucru necesită ca zonelor
rurale să dezvolte relații strânse cu instituțiile locale de invatamant, atât publice
cât și private; astfel facilitând obținerea de cunoștințe științifice adecvate, care sunt
esențiale pentru procesul de educație la cel mai înalt nivel posibil.
Educația ramane un instrument puternic în mâinile managerilor de ospitalitate
deoarece aceștia trebuie să identifice elementul distinctiv în așa fel încât să profite
de oportunitățile existente pe piață și să creeze un mediu pozitiv pentru zonele
rurale în care activează. Prin urmare, este esențial să se asigure că accentul pe
educație va deveni parte din strategia generală.
Managementul de ospitalitate este legat de toate funcțiile de management științific;
planificarea, organizarea, conducerea și controlul. Toate cele patru funcții oferă
managerilor contemporani abilitățile și competențele adecvate, precum și
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înțelegerea pieței, pentru a se asigura că vor aplica politicile relevante care vor
duce în cele din urmă la nivelul dorite de succes. De asemenea, aceste funcții sunt
corelate cu performanța per ansamblu, productivitatea, rentabilitatea, precum și
dezvoltarea culturii organizaționale adecvate care este esențială pentru dezvoltarea
pe termen lung și durabilă. În plus, cele patru funcții de management pot permite
managerilor contemporani să devină lideri și să stabilească relațiile relevante cu
toți părțile interesate.
Nevoia ca managerii de ospitalitate să aplice cele 4 funcții de management este
esențială datorită unui număr de motive care au un impact substanțial asupra
afacerilor lor. Lipsa abilităților adecvate, necesare pentru funcțiile de management,
este legată de furnizarea precară de informații, comunicarea și promovarea slabă,
precum și de îmbunătățirea tranzacțiilor cu stakeholderii externi. ) Prin urmare,
toate acestea pot fi privite în mod critic și abordate ca dezavantaje pentru
operațiunile întreprinderilor și, eventual, cu întreaga industrie, în cazul în care acest
fenomen poate fi identificat într-o mare măsură în multe companii din aceeași
industrie. Organizațiile de ospitalitate mici și mijlocii (SMHO) sunt sunt foarte
afectate de astfel de politici, iar cercetările au arătat ca acest obstacol, care solicită
SMHO-urilor să se concentreze în mod strategic pe eliminarea problemei, deoarece
poate duce la dezavantaje grave în randul industriei. Având în vedere faptul că
aceste întreprinderi duc lipsa de resurse productive adecvate (umane, financiare,
tehnologice, funciare și de capital), necesitatea cooperării între aceste întreprinderi
în industria ospitalității nu este o opțiune, ci este mai degrabă o necesitate care
trebuie abordată eficient înainte ca problemele să crească și să devină un obstacol
imposibil de învins.
Identificările de mai sus legate de managementul ospitalității și conexiunea la cele
patru funcții de management, duc la o altă dimensiune crucială de afaceri și de
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management, cea a aplicării mixului de marketing adecvat, aspect vital pentru
dezvoltarea SMHO-urilor. Ca o identificare inițială, marketingului trebuie privit ca
parte a operațiunilor de management și, în consecință, acesta trebuie să fie legat de
operațiunile SMHO și capacitatea lor de a obține un avantaj competitiv pe o piață
destul de solicitantă și globalizată, lucru ce necesită aplicarea tuturor abilităților
care pot ajuta organizațiile să avanseze și să le ofere acestora un nivel ridicat de
beneficii pe termen lung.
Deoarece conceptul de marketing este dezvoltat într-un capitol separat în cadrul
lucrării prezente, acesta nu va fi dezvoltat și în cadrul acestui capitolului. Cu toate
acestea, conceptul de marketing trebuia menționat pentru a ridica importanța
acestuia și a modului în care marketingul poate avea un impact substanțial asupra
organizațiilor contemporane și, totodată, poate să le ofere capacitatea de a deveni
mai competitive într-un mediu destul de complex, care solicită managerilor
ospitalității să obțină cunoștințe vaste și să implementeze toate strategiile adecvate
care să le permită să își atingă cu succes obiectivele. În consecință, faptul ca
Marketingul reprezinta o parte necesară a acestei proceduri este o problemă majoră
și de aceea trebuie examinată ca o problemă separată a managementului strategic.
Managerii de ospitalitate din mediul rural se confruntă cu provocări serioase ce pot
fi văzute în mai multe activități și pot crea obstacole, în ciuda faptului ca managerii
de ospitalitate pot avea toate abilitățile necesare, experiența și alte caracteristici de
leadership, privite ca nucleul dezvoltării generale. Astfel de obstacole pot fi:
A. Populatia subdezvoltata - Dacă persoanele din mediul rural nu au educatia
necesara, pot aparea probleme majore precum inabilitatea lor de a înțelege
nevoia de a coopera între ei și de a înțelege că, dacă sunt concurenți în
afaceri, acest lucru nu-i face dușmani. Prin urmare, această identificare este
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importantă, iar managerii de ospitalitate trebuie să se asigure că, înainte de
a-și dezvolta politici, aceștia furnizează informații și educație pentru
localnici. Procesul de comunicare în această etapă este esențial, iar acest
lucru solicită persoanelor responsabile să asigure o comunicare eficienta și
să ofere toate avantajele tuturor părților interesate implicate;
B. Piata subdezvoltata - Este într-adevăr decisiv pentru întreprinderile
contemporane să desfășoare o cercetare pe toate planurile și dimensiunile
posibile în așa fel încât să identifice în mod clar problemele posibile ce pot
sta în calea dezvoltării lor de lungă durată. Acest lucru are o importanță
excepțională și pune bazele unui mediu propice unei abordări care să
cuprindă mai multe elemente importante în sectorul ospitalității. Mediul
rural poate funcționa pe piețe dificile sau, și mai rău, pe piețe subdezvoltate,
ceea ce creează probleme precum finanțarea, cooperarea cu autoritățile
naționale și locale, atragerea, angajarea și dezvoltarea resurselor umane
(HR) corespunzătoare. Rolul resurselor umane trebuie considerat decisiv
pentru toate întreprinderile, în special pentru companiile care operează pe
piețele subdezvoltate, deoarece resursele umane constituie cel mai important
atu al oricărei organizații și poate duce la un mediu concurențial substanțial.
În plus, zonele nedezvoltate din punct de vedere al infrastructurii, se pot
confrunta cu dificultăți în atragerea de vizitatori, prin urmare, cooperarea cu
autoritățile naționale pentru îmbunătățirea infrastructurii este esențială, iar
managerii de ospitalitate trebuie să acorde atenția necesară acestui aspect.
Zonele sărace și nedezvoltate sunt dificil de îmbunătățit și trebuie să fie
dezvoltate anumite strategii. Impactul piețelor subdezvoltate constituie o
adevărată provocare pentru întreaga economie globală și nu numai pentru
anumite zone, deoarece globalizarea a creat noi provocări și amenințări care
trebuie identificate în mod eficient pentru a evita problemele existente.
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Aceasta problema a piețelor subdezvoltate este asociată și cu nivelul scăzut
al educației, precum și cu sărăcia, și astfel apare o alta problema a
dezvoltării financiare.
C. Cererea cu fluctuații sezoniere - Sezonalitatea în ceea ce privește turismul
constituie o problemă gravă, deoarece aceasta impune o limita de timp
disponibil pentru operațiuni, iar întreprinderile locale trebuie să se asigure că
obțin venituri corespunzătoare care să le ofere viabilitate financiară. În plus,
dependența de factorul sezonier poate deveni un obstacol în atragerea și
menținerea celor mai bune resurse umane posibile, întrucât aceste resurse
umane se poate concentra pe alte piețe unde perioada de angajare va fi mai
lungă sau chiar permanentă. În urma acestei identificări, managerii de
ospitalitate trebuie să se concentreze pe extinderea perioadelor “în sezon” și
astfel, să extindă beneficiile și avantajele tuturor părților interesate implicate
în proces, atât intern cât și extern. Abordarea acestor probleme trebuie să ia
în considerare dezvoltarea mixului de marketing, deoarece acesta este direct
asociat tuturor activităților și oferă managerilor ospitalității o direcție clară,
esențială pentru toate activitățile. Cu toate acestea, cele mai recente cercetări
din Polonia de Nord (Regiunea Sudului Mării Baltice) au arătat că
sezonalitatea poate fi un lucru bun, în ceea ce privește studenții, care doresc
să lucreze doar câteva luni, în mod evident în perioada de vară. Acest lucru
le permite managerilor ospitalității să atragă resurse umane mai ieftine, care
nu necesită multă pregătire, dar care poate avea unele dezavantaje grave în
ceea ce privește calitatea generală oferită. Koenig-Lewis & Bischoff (2010,
p.395) oferă o mai bună explicație a necesității de a înțelege impactul
factorului sezonier de către managerii de ospitalitate din mediul rural,
afirmând că „Sezonalitatea este un aspect cheie pentru performanța
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majorității întreprinderilor din sectorul turismului și o temă centrală pentru
factorii de decizie”.
D. Considerentele etice și sărăcia - În ultimii ani, conceptele de etică și
responsabilitate socială corporativă (RSC/CSR - în limba engleza) au fost
asociate sectorului ospitalității, care, desigur, include zonele rurale, deoarece
aceste zone constituie o parte ce nu poate fi separata de industria generala, și
prin urmare, este conectata cu toate funcțiile de management și activitățile
strategice. Etica și RSC sunt asociate cu mai multe aspecte, cum ar fi modul
de a trata comunitățile locale, în special în cazurile în care the companiile
sunt în avantaj, iar resursele umane resimt lipsa pregătirii și remunerației
care pot provoca grave dezavantaje în procedura de dezvoltare generală și
poate conduce la înființarea unui mediu de lucru extrem de negativ. Acest
aspect poate duce la apariția unui mediu ostil și poate crea probleme
suplimentare pentru toate părțile implicate. În plus, aceste acțiuni pot fi
asociate și conceptului de sărăcie. Potrivit lui Chen (2019 - Online) „Sărăcia
este o stare sau o condiție în care o persoană sau o comunitate nu poseda
resursele financiare și esențiale pentru un nivel de trai minim. Sărăcia
înseamnă că nivelul veniturilor din ocuparea forței de muncă este atât de
scăzut încât nevoile umane de bază nu pot fi satisfăcute". Protejarea
comunităților locale împotriva stării de sărăcie și expunerii lor la orice
riscuri fizice și financiare constituie o adevărată provocare pentru sectorul
ospitalității și creează oportunitatea dezvoltării unor politici generale care să
încerce să elimine astfel de riscuri potențiale. Resursele umane și cooperarea
cu producătorii locali pot deveni într-adevăr un motor pentru soluționarea
problemei și, prin urmare, pot reuși să crească oportunitățile de a depăși
astfel de situații nefericite pentru societățile defavorizate implicate în proces.
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1.3.

Produsul turistic trebuie să combine componentele și circumstanțele de
mediu

În ultimii ani, calitatea produselor și serviciilor turistice a cunoscut o creștere
masivă, fapt ce a adus un impact substanțial asupra prestatiei financiare a întregii
industrii. Acest lucru a fost identificat la scară globală, unde toate zonele
geografice au avut de câștigat. În plus, alte sectoare secundare, cum ar fi sectorul
maritim și pescuit, au cunoscut, de asemenea, o creștere masivă ca urmare a
dezvoltării turismului, iar acest lucru necesită industriei să identifice noi modalități
de creștere a procesului de creare de locuri de muncă și să se asigure că va atrage
alte investiții care să sprijine în continuare întreaga industrie și să ii permită să
devină un mediu și mai competitiv. Acest lucru poate contribui și la protecția
mediului, care este esențială pentru dezvoltarea de strategii durabile, foarte
necesare pentru succesul pe termen lung.
Resursele de mediul înconjurător și protejarea acestora joacă un rol cheie în
industria turismului deoarece preocupările oamenilor impulsionează acțiunile
industriei, din moment ce aceasta este direct asociată valorilor etice care trebuie să
guverneze organizațiile contemporane din industria ospitalității și să le permită să
dezvolte politicile de RSC adecvate. Toate acestea sunt interconectate și
creeaza,atat pentru întreaga industrie, cat și separat pentru companii, oportunități
de a se concentra asupra protejarii resurselor din mediului înconjurător. Organizații
uriașe, precum Banca Asiatică de Dezvoltare (Asian Development Bank, ADB), au
reușit în ultimii ani să dezvolte o serie de planuri strategice care să permită
întregului continent să se asigure că apele vor fi protejate, în beneficiul localnicilor
și al întreprinderilor, în așa fel încât să le îmbunătățească abilitățile de a atrage
turiști care, la randul lor, vor spori dezvoltarea financiară. Prin urmare, este esențial
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să fie identificată problema specifica pentru a obține o imagine de ansamblu
clarificată a modului în care aceasta poate influența turismul (ADB, 2017).
Pentru a obține dezvoltarea tuturor elementelor ce țin de circumstanțele de mediu
sau a altor situații relevante, managerii de ospitalitate trebuie să se asigure că
inovația are loc pe toate planurile, în așa fel încât să le permită să devină mai
concentrați și să-și diversifice catalogul de produse la un nivel atat de ridicat încât
să fie dificil pentru clienți să considere Prețul factorul principal de decizie. Inovația
joacă un rol cheie în procedura generală, oferă managerilor, în special celor care
sunt considerați „Destinații de marcă”, de a implementa strategiile inovatoare și de
a deveni și mai competitiv.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE, 2005 - Online) a
definit termenii Resurse naturale drept „Activele ce apar în mod natural și care
oferă beneficii de utilizare prin furnizarea de materii prime și energie utilizată în
activitatea economică (sau care pot furniza astfel de beneficii la un moment dat) și
care sunt supuse în primul rând epuizării cantitative prin utilizarea lor de către
oameni. Acestea sunt împărțite în patru categorii: resurse minerale și energetice,
resurse de sol, resurse de apă și resurse biologice. ” Această definiție este vitală
atat pentru înțelegerea generală a elementelor majore asociate cu resursele naturale,
cat și pentru modul în care aceasta poate avea un impact asupra operațiunilor
industriei ospitalității, mai ales atunci când acestea pot fi amenințate de un deficit.
În plus, resursele naturale pot fi subdivizate în alte două categorii majore: resursele
inepuizabile (denumite și resurse regenerabile) și epuizabile. Din moment ce
Pamantul hrănește (sau ar trebui să facă acest lucru), peste 7,4 miliarde de oameni
pe zi, impactul ambelor categorii este fundamental în operațiunile și dezvoltarea
economiei globale, prin urmare, și cea a turismului (BYJU's, 2020 - Online). Acest
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lucru trebuie să fie tratat cu seriozitate și să devină o problemă de gândire critică
serioasă ce va permite o înțelegere generală și mai profundă.
Resursele naturale au fost identificate cu mult timp înainte ca fiind una dintre cele
mai importante circumstanțe ale mediului deoarece resursele naturale sunt
considerate fundamentale pentru industrie, la mod general, din moment ce sunt
asociate direct cu legea fundamentală a economiei, și anume cea a cererii și ofertei.
Această identificare este considerată vitală pentru înțelegerea generală a problemei
în discuție și oferă o direcție clarificată care poate deveni un motor pentru întreaga
industrie. Dacă orice industrie și afacere individuală va avea obiective și viziuni
strategice clarificate, concentrându-se pe elementele particulare, ca parte a culturii
organizaționale globale, atunci se poate considera o abordare profitabilă a
industriei și se pot furniza beneficiile adecvate care ii vor ajuta să avanseze.
Necesitatea angajării în activități care vor lua în considerare, într-adevăr, resursele
naturale și preocupările și circumstanțele de mediu este evidentă pentru întreaga
economie și, desigur, pentru industria turismului, care solicită ca întreprinderile și
profesioniștii, în special cei de la niveluri superioare posibile, să se concentreze
strategic asupra dezvoltării unor astfel de activități pentru a se asigura că acest
lucru nu se va transforma într-o problemă. În schimb, acest lucru va trebui să se
concentreze pe faptul că strategia poate deveni o viziune clarificată, foarte necesară
pentru orice afacere dată, mai ales atunci când există provocări serioase.
Mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Croația, au reușit să se
concentreze mai mult pe nevoia de a dezvolta și implementa astfel de abordări care
vor aduce, într-un final, beneficii întregii industrii. Acest lucru nu poate fi tratat
decat ca un pas înainte ce a făcut posibil ca aceste țări să își folosească la
maximum resursele naturale și să își crească la mod general industria, în special în
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zonele unde aceasta se află într-un stadiu primar și se confruntă cu mai multe
obstacole ce pot deveni probleme reale.
În mod direct, toate problemele menționate anterior conduc cercetările curente
către o întrebare serioasă și o îngrijorare care trebuie într-adevăr abordată, evaluată
și, bineînțeles, soluționată, pentru a se obține o înțelegere clarificată a problemelor
conexe. Adevărata întrebare care apare ca urmare a identificării primare a
elementelor menționate mai sus, în legătură cu conceptul de turism, este în ce
măsură turismul, incluzand atat afacerile, cat și vizitatorii, are un impact substanțial
asupra resurselor naturale, în operațiunile sale cotidiene, și, bineînțeles, modul în
care acestea pot fi asociate cu circumstanțele generale ale mediului înconjurător în
actualul mediu globalizat și plin de provocări. Această întrebare nu poate fi izolată
de impactul aflat în creștere al schimbărilor asupra mediului și de modul în care
acestea afectează dezvoltarea turismului global. Centrul Global de Dezvoltare a
Cercetării (The Global Research Development Center) (GRDC, 2020 - Online) se
concentrează pe această apariție și oferă o înțelegere importantă a tuturor
problemelor de acest tip și explică următoarele:
„Impactul negativ al turismului apare atunci când nivelul de utilizare a resurselor
naturale de către vizitatori este mai mare decât capacitatea mediului de a face față
acestei utilizări, în limite acceptabile. Turismul convențional necontrolat reprezintă
amenințări potențiale pentru multe zone naturale din întreaga lume. Acest lucru
poate exercita o presiune enormă asupra unei zone și poate duce la impacturi
precum eroziunea solului, creșterea poluării, deversările în mare, pierderea
habitatului natural, creșterea presiunii asupra speciilor pe cale de dispariție și
intensificarea vulnerabilității la incendiile forestiere."
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Declarația de mai sus este evaluată ca fiind esențială pentru dezvoltarea turismului
și oferă posibilitatea ca atât profesioniștii din această industrie, cat și liderii politici
să înțeleagă mai bine schimbările ce apar pe piața globală. Acest lucru poate deveni
motivația din spatele activităților viitoare, care vor oferi o direcție clarificată și nu
vor lăsa loc pentru greșeli în aspecte atât de importante.
În plus, Centrul Global de Dezvoltare a Cercetării (GRDC) susține ca rolul
industriei turismului și relația acestei industrii cu circumstanțele de mediu sunt
asociate cu alte sfere strategice, cum ar fi:
A. Mediul înconjurător - deciziile de mediu apar în cartiere, întreprinderi mici,
săli de ședință ale corporatiilor, și în birourile conducerilor locale, de stat și
naționale;
B. Mediul urban - explorează temele guvernanței urbane și ale patrimoniului și
conservării urbane;
C. Comunitatea - nivelul omului străzi în jurul căruia se învârte totul - cauzele
problemelor de mediu și de dezvoltare, impactul acestuia și, de asemenea,
găsirea de soluții;
D. Economia - obiectivul mai larg al necesității încorporării dinamicii pieței și a
resurselor financiare în activitățile de dezvoltare ... ale managementului
tehnologiei (ca o necesitate a înțelegerii managementului cunoștințelor
tehnologice și a corespunderii nevoilor și ofertelor) și a întreprinderilor
durabile (ca o necesitate de a utiliza durabilitatea ca un factor determinat de
profit pentru companii, în special pentru IMM-uri);
E. Informația - internetul și tehnologiile informarii și comunicarii (TIC) au
devenit cuvinte cheie în era informațională, subliniind nevoia critică de o
gestionare mai bună și mai holistică a cunoștințelor, alături de conceptul de
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„design” informațional care se ocupă de colectarea, ambalarea și
diseminarea informațiilor.
Sursa: GRDC (2020)
Toate precizările de mai sus sunt evaluate ca fiind importante și oferă o imagine de
ansamblu clară a modului în care sunt interconectate circumstanțele de mediu.
Circumstanțele de mediu sunt asociate cu conceptul de management al destinației
turistice și modul în care acesta poate fi utilizat în dezvoltarea operațiunilor de
management din industria turismului. Managementul destinației turistice are
următoarea definiție „Managementul destinației turistice este un proces coordonat,
în care sunt gestionate aproape toate aspectele unei destinații turistice, inclusiv
eforturi de marketing, resurse locale, cazare, activități, evenimente, preocupări de
mediu, atracții turistice și transport. De obicei, este responsabilitatea unei companii
de gestionare a destinației turistice (în limba engleza destination management
company, DMC)”(REVFIVE, 2020).
Rolul managementului destinației turistice a fost asociat cu un impact substanțial
asupra operațiunilor unui număr mare de țări și întreprinderi individuale, iar acest
lucru a permis anumitor companii de management al destinației turistice să se
concentreze strategic pe dezvoltarea unor servicii și experiențe care să cuprindă
circumstanțele de mediu și componentele care le însoțesc. Pentru a face acest lucru
și pentru a crea un avantaj durabil, luand în calcul circumstanțele de mediu,
companiile trebuie să aplice strategii specifice care să cuprindă elemente precum
Mixul de Marketing (4P) și Mixul de Marketing Extins (7Ps). Acest lucru poate
permite destinațiilor și companiilor de management al destinației turistice să
exploateze toate resursele de care au nevoie și să obțină o cunoaștere profundă și
utilă care poate atrage vizitatorii către aceste destinații țintă. Țările din continentul
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european (precum Serbia), unde turismul este încă în curs de dezvoltare, au reușit
în ultimii ani să dezvolte astfel de activități profitând de circumstanțele pozitive de
mediu existente, permițând companiilor de management al destinației turistice să
devină mai concentrate și să se asigure ca nivelul de competitivitate al țării rămâne
într-adevăr ridicat. Prin urmare, acest lucru poate conduce companiile și țările către
dezvoltarea financiară pe termen lung, atrăgând noi investiții, sporind
competitivitatea regională și globală și asigurând faptul ca aparitia locurilor de
muncă rămâne o prioritate.
Circumstanțele

de

mediu

pot deveni într-adevăr o parte esențială a

Managementului Destinației Turistice, deoarece aceasta aduce mai multe beneficii,
cum ar fi valoarea adăugată, esențială în orice mediu de afaceri contemporan, mai
ales că aceasta este foarte afectată de dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației și
capacitatea companiilor de management al destinației turistice de a informa
potențialii vizitatori printr-o serie de canale promoționale. În consecință, este
deosebit de important ca acest aspect să fie tratat cu atenție, iar rolul companiilor
de management al destinației turistice, în cooperare cu autoritățile regionale și
naționale, poate oferi industriei ospitalității doar avantaje.
De asemenea, dacă circumstanțele de mediu sunt considerate pozitive pentru
industria ospitalității, ele pot atrage investitori adecvați, mai ales atunci când
destinațiile sunt caracterizate ca fiind izolate și se confruntă cu dificultăți în
accesarea sprijinului financiar necesar, atât de la instituțiile de finanțare privată, cât
și de autoritățile de la nivel regional și național. Cu toate acestea, pentru a asigura
atragerea sprijinului financiar relevant, aceste circumstanțe de mediu trebuie să fie
însoțite de un plan strategic și de afaceri adecvat, deoarece acest lucru este esențial
în sprijinirea oricărei dezvoltări, mai ales atunci când există un risc ridicat și o
expertiză comercială limitată. Prin urmare, toate acestea trebuie să devină o
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prioritate pentru orice afacere care se străduiește să se concentreze pe acest
domeniu pentru a-si asigura o dezvoltare durabilă.
Elementele de mai sus prezinta necesitatea unei relații line și strânse între toate
părțile implicate pentru a evita posibilele greșeli. Evaluarea situației actuale din
punct de vedere al circumstanțelor de mediu este esențială pentru dezvoltarea
acțiunilor corespunzătoare. Dacă vor apărea astfel de nevoi, întreprinderile locale
trebuie să se asigure că vor dobândi sprijinul extern necesar pentru a se asigura că
nu vor acționa în nume de rău.
Circumstanțele de mediu trebuie să ia în considerare mai multe „circumstanțe
externe de mediu” care nu pot fi asociate cu industria în sine sau ceea ce oamenii
consideră „mediu” și pot include, de asemenea, o serie de alte elemente care sunt
considerate de asemenea importante și pot oferi mai multe beneficii legate de
dezvoltarea destinației, la mod general, în ceea ce privește turismul. Fiecare dintre
aceste elemente are o importanță excepțională și creează oportunitățile potrivite
pentru profesioniștii din industria ospitalității să devină mai concentrați și să se
asigure că aceste circumstanțe de mediu vor fi exploatate în cel mai bun mod
posibil. Prin urmare, circumstanțele specifice de mediu se referă la următoarele:
● Cercetare - Cercetarea constituie o adevărată provocare pentru întreaga lume
a afacerilor și, desigur, pentru industria ospitalității și se referă la „Procesul
de colectare, prelucrare și interpretare a informațiilor despre o piață, despre
un produs sau serviciu care urmează să fie oferit spre vânzare pe piața
respectivă și despre clienții trecuți, prezenți și potențiali pentru produs sau
serviciu ”(Entrepreneur Europe, 2020). Rolul Cercetării este într-adevăr un
factor de mediu vital și poate permite industriei ospitalității să obțină o
perspectivă importantă, care, la randul ei, să îi permită să dezvolte strategiile
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necesare. Dacă industria deține astfel de abilități, acestea trebuie dezvoltate
în cel mai bun mod.
● Tehnologia Informației - Dezvoltarea tehnologică adecvată poate susține
întreprinderile ospitalității, și astfel se asigura ca infrastructurii țării poate
ajuta afacerea în dezvoltarea lor generală, poate atrage vizitatori și, cel mai
important, poate asigura oportunitățile de finanțare necesare. Rolul
universităților este considerat, de asemenea, de importanță strategică;
● Economie - Rolul economiei este de o importanță primordială și poate
permite managerilor de la ospitalitate să evalueze stabilitatea generală și
modul în care aceasta poate deveni un factor cheie pentru identificarea
cuprinzătoare a problemelor și să se asigure că se va aplica sprijinul adecvat.
În ultimii ani, circumstanțele economice precare au dus la performanța
financiare negativa și au afectat operațiunile conexe și au creat un mediu
care duce întreprinderile la pierderi potențiale, mai ales atunci când aceste
întreprinderi nu au resurse productive adecvate care să le permită să
depășească problema și să devină mai competitive. Țări europene, precum
Republica Cipru, au reușit să supraviețuiască în timpul crizei financiare și
bancare recente, datorită impactului pozitiv al industriei ospitalității, în ciuda
faptului că restul pilonilor economici majori, precum serviciile financiare și
construcțiile au suferit un declin masiv și pierderi de locuri de muncă. Prin
urmare, toate acestea sunt considerate de o importanță vitală și pot deveni un
factor critic de succes, direct asociat cu circumstanțele generale de mediu.
● Importanta istorica și culturala a destinatiei turistice - Aceasta situatie de
mediu este criticata ca fiind una dintre cele mai importante circumstanțe de
mediu, deoarece afectează întreaga populație și creează nevoia unei
înțelegeri cuprinzătoare și pe termen lung a atitudinilor întregii populații în
anumite zone. Prin urmare, este clar faptul că, pentru a identifica aceste
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zone, trebuie să se ia în considerare cercetarea regională, culturală și
religioasă, pentru a evita posibile interpretări greșite care ar putea duce la
posibile probleme.
1.4.

Turism și motivație

Expresia „turism” este un termen care implică și include diferite situații care
pot fi clasificate în funcție de mai mulți parametri.
Vă puteți referi la locul unde să petreceți perioada vacanței, durata vacanței în sine,
compania pe care o alegeți (sau nu o alegeți) pentru călătorie, perioada în care are
loc, mijloacele folosite pentru a vă deplasa, etc.
Dar dintre toate clasificările posibile, cea mai extinsă este cea care se referă
la motivațiile călătoriei. Desigur, încercarea de a explica motivațiile oamenilor este
o sarcină extrem de complexă, atât pentru cei care studiază motivația în general,
cât și pentru cei care o studiază în raport cu turismul.
În general, motivația este considerată o stare subiectivă de nevoie percepută de
individ ca o deficiență care îl împinge pe subiect să caute un obiect sau o acțiune
care poate reduce sau elimina această stare de nevoie.
În experiența turistică, se îmbină diverse aspecte motivaționale care pot fi, de
asemenea, în contradicție între ele: există subiecți în căutare de odihnă și relaxare,
alții care sunt în căutarea transgresiunii, și alții care doresc să scape de agitația
zilnică ca sursă de stres.
Apoi, există persoane care, în vacanță, vor să formeze noi legături sau să le
consolideze pe cele existente, altele care caută în schimb izolarea sau împlinirea
dorințelor particulare (de exemplu, căutarea aventurilor sexuale).
Prin urmare, turismul și mișcarea în general pot fi reprezentate, din punct de vedere
psihologic, tocmai pe baza motivațiilor pentru mișcare.
Prima variabilă determinantă a călătoriei, a deplasării dintr-un loc în altul, este
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tocmai cea voluntară a comportamentului, în acest caz turismul, aceasta fiind cea
care privește motivațiile individului de a pune în aplicare acel comportament
particular. Mișcarea voluntară derivă, prin urmare, în primul rând din procese
motivaționale importante pentru persoană. Mai ales în mediile de marketing
turistic, există tendința de a confunda motivația călătoriilor cu intenția de a vizita o
anumită locație.
Motivația este un concept mult mai larg, care cu siguranță include intenția,
dar și alți factori; de fapt, este format din forțele, nevoile, atitudinile individului și,
prin urmare, este intern, dinamic și în continuă evoluție.
Printre principalele „forțe” motivaționale care împing oamenii să
călătorească sunt cele fiziologice, care privesc corpul, sănătatea, sportul; cele ale
evadării, care determină individul să scape din rutina vieții cotidiene stresante; cele
interpersonale, care iau în considerare, de exemplu, activitățile de contact social cu
alte persoane; cele psihologice, care răspund la diverse nevoi interne ale persoanei
(relaxare, liniște, timp liber etc.); cele culturale, care apar din dorința de a vizita
locuri de interes istoric sau artistic.
Există însă multe altele: de fapt, avem variabile de stare, atunci când
călătoria conferă prestigiu sau duce către persoane frecvente din clasă similară sau
superioară; variabile exploratorii, care derivă din nevoia de excursii sau plimbări
aventuroase; variabile de mediu, care duc la vizitarea unui loc pentru frumusețea
sau particularitatea sa.
Acestea sunt principalele aspecte care au apărut din multiplicitatea studiilor
efectuate de-a lungul anilor și care au încercat să identifice motivele care determină
o persoană să facă călătorii.
Studiile privind motivația turistică sunt, în general, derivate din aplicarea
celor mai importante și influente teorii psihologice în domeniul studiului
turismului. Principala teorie motivațională, adică cea a lui Maslow (1943), bazată
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pe o clasificare ierarhică a nevoilor (de la nevoile fiziologice la nevoile de
securitate, apoi trecem la cele emoționale, de stimă și prestigiu, pentru a ajunge în
cele din urmă la necesități mai mari de autoîmplinire), a fost una dintre primele
teorii psihologice luate în considerare în sectorul turismului.
S-a încercat aplicarea acestuia și motivațiilor turistului în concediu (Sessa, 1985;
Pearce și colab., 1993). Acest model face posibilă combinarea motivațiilor
biologice cu cele mai adecvate sociale și acceptă faptul că există multe motive care
influențează oamenii.
În ciuda acestui fapt, aplicarea acestei teorii în turism nu s-a dovedit a fi fără
probleme, în primul rând faptul că nevoile nu se prezintă neapărat într-o manieră
rigid ierarhică, ci adesea se suprapun și se împletesc.
Perspectiva interacționismului simbolic (Goffman, 1969) a fost folosită și pentru a
încerca să explice comportamentul vacanței și motivația turistică.
Conform acestei teorii, un aspect fundamental al comportamentului, inclusiv prin
urmare și turismul, este acela că individul și acțiunile sale sunt situate într-un
context social și sunt influențate de relațiile cu ceilalți.
Fiecare acțiune este învățată prin simboluri și semnificații create și utilizate
de tipul de societate în care trăiește individul, care sunt transmise prin interacțiuni.
Fiecare comportament, în funcție de relația cu ceilalți, poate fi explicat diferit. Pe
baza sistemului de simboluri deținut de subiect, un comportament poate fi
interpretat și definit ca fiind un comportament turistic sau nu. Conform aplicațiilor
acestei teorii, imaginile și simbolurile deținute de individ sunt, prin urmare,
fundamentale în interpretarea contextului și în motivarea persoanei să întreprindă
sau nu o călătorie.
Pe baza modului în care mediul este clasificat, comportamentele și
motivațiile subiectului sunt de asemenea schimbate. În acest context, procesul de
socializare și creare a sensului devine fundamental și este influențat în special de
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interacțiunile care au loc în copilărie cu grupurile primare, în special în cadrul
familiei.
Desigur, simbolurile și semnificațiile, oricât de adânc înrădăcinate în individ,
nu sunt schimbabile, dar se pot schimba pe baza experiențelor individuale. Așadar,
în cele din urmă, potrivit interacționiștilor simbolici, comportamentul și motivația
turistică pentru turism influențează puternic procesele de socializare și interacțiune
cu alte persoane sau cu obiecte particulare bogate în sens pentru individ.
Dar pentru a înțelege mai bine care sunt motivațiile psihologice legate de
activitatea turistică, este necesar să se identifice și care pot fi barierele care, din
punct de vedere psihosocial, se opun deciziei de a întreprinde o călătorie.
McIntosh (1972) vine să identifice cinci: costuri, lipsa timpului, limitări fizice,
etape particulare în care se găsește viața de familie, lipsa de interes.
Perussia (1985) mai găsește motive similare, cu toate acestea, adaugă și alte
aspecte, cum ar fi faptul că, în general, unul preferă să stea acasă (chiar și în
absența barierelor specifice), sau să nu aibă însoțitori de călătorie cu care să plece.
Multe studii au încercat să clarifice două concepte apărute în ceea ce privește
motivațiile pentru turism, cele referitoare la așa-numiții factori de presiune și
factorii de atracție. În general, factorii de presiune privesc motivațiile
socio-psihologice și pot explica dorința de o vacanță, în timp ce cele de atracție
sunt legate de motivații culturale și sunt utile în explicarea alegerii locului pentru a
pleca în vacanță. Acești doi factori acționează influențându-se reciproc în mod
constant. În ceea ce privește factorii de presiune, motivația principală a călătoriei
pare a fi „dorința de a scăpa”. Dann (1977), examinând factorii de presiune a legat
motivația de a călători la conceptele socio-psihologice de „anomie” și „creșterea
egoului”.
Turistul potențial trăiește cufundat într-o societate în care regulile nu mai
reglementează interacțiunea într-un mod pașnic și non-confruntător, ci sunt
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continuu transgresate, o societate anomică de fapt. Această situație anomală poate
motiva individul să întreprindă o călătorie, condusă de dorința de a se îndepărta de
societatea în care trăiește și de viața de zi cu zi. La bază ar fi nevoie de dragoste și
afecțiune, care, totuși, neputând să se exprime în cadrul societății în care trăiește,
este căutată în călătorie, care oferă tocmai oportunitatea de a realiza aceste nevoi.
Conceptul de anomie este legat de „creșterea ego-ului”, care poate fi definit
ca și „căutare a recunoașterii”, a unei îmbunătățiri în ceea ce privește statutul
obținut prin călătorie. Principalele motivații culturale, derivate din factorii de
atracție, sunt legate de locul ales pentru vacanță. Crompton (1979) îi împarte în
motivații pentru noutate și motivații pentru educație. Motivațiile pentru noutate
privesc căutarea de experiențe noi, de aventură. Pe de altă parte, motivațiile
educației vizează călătoriile făcute pentru a crește cunoștințele individului,
așa-numitul turism cultural.
În practică, după modelul lui Crompton, alegerea turistică derivă dintr-o
situație de dezechilibru subiectiv pe care individul încearcă să o remedieze
mergând într-o stațiune de vacanță. Factorii de presiune și factorii de atracție nu
trebuie totuși înțeleși ca fiind separați rigid, ci mai degrabă aspecte care pot fi
simultan prezente și interacționând în motivarea unui individ.
Crompton a descris, de asemenea, până la șapte tipuri de motivații
socio-psihologice care conduc într-o călătorie și care sunt:
- evadarea din mediul de viață cotidian și obișnuit;
- auto-explorare și evaluare;
- relaxare fizică și psihică;
- prestigiu,
- regresul la formele de comportament din copilărie sau adolescență;
- îmbunătățirea și consolidarea relațiilor de familie și de prietenie;
- facilitarea interacțiunilor sociale.
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Există, de asemenea, analize ale motivației turistice care dezvoltă și
elaborează modele care se referă la paradigme disciplinare, cum ar fi psihanaliza
(Grinstein, 1955) sau Antropologia (Nash, 1981). Conform acestor puncte de
vedere, turismul este considerat în esență ca o ceremonie colectivă, recurentă și
organizată, la care majoritatea subiecților participă fără a avea conștientizare
deplină a sensului său autentic și profund.
Teoriile psihanalitice și savanții au identificat în alegerea de a călători un
mijloc de satisfacere a unei serii întregi de nevoi și tensiuni inconștiente.
Călătoria este considerată ca o formă de regresie care duce la împlinirea diverselor
provocări și dorințe infantile reprimate. Printre cele mai recente evoluții și
teoretizări, un punct de vedere important și concis a fost propus de Mannell și
Iso-Ahola (1987), care se ocupă de comportamentul de agrement, deci și de turism,
și care au declarat că este legat de două. tipuri de forțe care acționează simultan:
● evadarea din mediu și rutina zilnică, ceea ce ne împinge să evadăm și
să ne îndepărtăm de problemele zilnice și de stres;
● căutarea de recompense psihologice, ceea ce duce la căutarea de
bonusuri atât individual, cât și social.
Această teorie bidimensională recunoaște posibilitatea unui schimb între
dimensiuni, astfel încât este posibil ca subiectul să treacă de la căutarea de
recompense psihologice la nevoia de a evada din viața de zi cu zi, acest lucru se
poate întâmpla nu numai în excursii diferite, dar și în aceeași vacanță. Trebuie
specificat de asemenea că multe studii pe această temă tind să considere că
turismul este format doar din aspecte pozitive. De fapt nu este așa. Situația
turistică, chiar dacă este căutată în mod activ de către individ, poate fi și pentru el,
și nu rar, o cauză de neliniște, tensiune și chiar frustrare.
De exemplu, Rubenstein (1980) a descoperit că călătoriile pot produce atât
probleme psihofizice, cât și psihosomatice. Din aceasta rezultă un fel de
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ambivalență inerentă vacanței: pe de o parte există plăcerea legată de călătoria și
vizitarea unor locuri noi și necunoscute. Pe de altă parte, tocmai noutatea mediilor
poate crea elemente de neliniște, deoarece activitatea turistică a devenit în unele
moduri o alegere obligatorie, o constrângere, pierzând caracteristicile plăcute și
luând forma unei datorii de îndeplinit.
După cum am văzut, tema motivației turistice este, prin urmare, extrem de
largă, variată și complexă. Cu toate acestea, studiul activității turistice poate fi
înțeles și poate deveni complet numai dacă toate acele componente psihologice
prezente întotdeauna în motivarea unui individ pentru a lua o vacanță sunt
analizate. De asemenea, prin aceasta putem înțelege importanța Psihologiei în
studiul turismului și a numeroșilor factori ai acesteia.
Călătoria și semnificațiile sale
Călătoria a avut nenumărate semnificații în istoria umanității și chiar astăzi
este experimentată și interpretată de oameni în moduri complet diferite. În lumina
numeroaselor fenomene contemporane, precum călătoria în țări periculoase,
turismul de masă sau imigrația ilegală în sine sensul călătoriei poate duce la
aspecte psihopatologice. Povestea călătorilor temerari din Niger, precum și
fenomenul turismului de masă sau imigrația în masă a imigranților ilegali din
Africa de Nord în sine trebuie să ne determine să reflectăm și asupra aspectelor
psihopatologice ale călătoriilor și ale sensurilor sale.
Poate o călătorie să reprezinte o experiență psihologică favorabilă dezvoltării
individului? Poate medicina și abilitățile deținute de psihologie, psihiatrie și
medicina de turism să ajute călătorul să crească la nivel cognitiv și emoțional prin
experiența călătoriei?
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Pentru a răspunde la aceste întrebări, este necesar să ne bazăm pe
semnificațiile principale ale călătoriei. Omul este o specie migratoare. Prin migrații
din Africa în Europa și Asia, hominidii au evoluat spre homo sapiens.
Homo erectus (sau strămoșul său Ergaster, mai în vârstă, dar mai evoluat în mod
evolutiv) care este considerat primul mare migrant al umanității: din savanele din
Africa care l-au văzut rătăcind în urmă cu peste un milion de ani, a ajuns în Asia de
Est.
Turismul de masă actual (Organizația Mondială a Turismului - OMC,
raportează peste 600 de milioane de călători internaționali pe an) trebuie să aibă cu
siguranță o explicație antropologică, chiar dacă nu este încă suficient studiată.
În martie 1988, Centrul OMS (Organizația Mondială a Sănătății) pentru Medicină
Turistică a organizat în acest scop prima Conferință Europeană de Medicină
Turistică, intitulată Mobilitate și sănătate: de la migrația hominidă la turismul de
masă și deschisă de ilustrul paleontolog Donald Johanson, descoperitorul lui Lucy
[o femeie adultă de cel puțin 3,2 milioane de ani, descoperită de Johanson în 1974,
împreună cu Tom Gray].
La rândul său, John Bowlby, un renumit psihiatru britanic, psihanalist și
psihopedagog al secolului XX, consideră că copiii încetează să plângă atunci când
sunt zgâlțâiați din cauza unei memorii ancestrale care îi readuce înapoi când au fost
purtați pe umeri de-a lungul căilor preistorice. Prin urmare, leagănul ar reproduce
mișcările acelor vremuri îndepărtate.
Călătoria a fost mult timp un mod de schimbare, o metodă de a schimba
poziția socială, de a scăpa de aspecte legale în țară pentru infracțiunile comise sau,
mai nobil, de a dobândi faimă pentru studii arheologice sau geologice sau, mai
simplu, de a găsi un loc de muncă.
Transformarea individului social prin intermediul călătoriei, devenind
altcineva prin tranzit teritorial sunt stereotipuri literare și fapte comune în
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experiența în care, de exemplu, un membru al clasei de mijloc cu un venit limitat
poate decide să trăiască un weekend ca un nobil sau un om bogat, alegând hoteluri
de înaltă clasă și orice alt tip de confort.

Călătoria ca penitență
Se poate călători prin credință, așa cum se întâmplă în pelerinaje sau în vizite
la sanctuare și oracole care anticipează turismul de masă. Așa-numita „geografie a
devotamentului” - Lourdes, Fatima, Mecca, Jubileul în sine - sunt repere ale
călătoriei religioase în care se amestecă misticismul, timpul liber și penitența.
Conceptul de călătorie ca penitență este la fel de vechi ca și călătoriile cuplului
inițial, alungat din Grădina Edenului pentru păcatele lor, cărora îi este impus să
călătorească și să muncească din greu pentru a ispăși vinovăția.
Plecarea rupe legăturile dintre păcătos și loc, cu oportunitățile sale de păcat.
Religia islamică presupune că un musulman bun face un pelerinaj la Mecca cel
puțin o dată în viață. Evul Mediu a fost caracterizat prin pelerinaje creștine la
Santiago de Compostela, Roma și Isus. Palestina a început să fie o destinație
fundamentală pentru pelerinaje în secolul al IV-lea, în același timp în care a fost
format un canon de texte creștine.
Încadrarea și elaborarea locurilor sfinte, sacralizarea locurilor frecventate de
Iisus Hristos a început în 326 cu vizita Elenei, mama lui Constantin, în Palestina.
Pentru a-l încuraja, a fost episcopul Macario din Elia Capitolina - nume luat de la
Ierusalim după distrugerea sa și reconstrucția ulterioară din 130, pe vremea
împăratului Hadrian - care, în timpul Sinodului de la Nicea din 325, îi spusese că
este necesar să se păstreze și să comemoreze pasiunea lui Hristos prin sacralizarea
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locurilor. În timpul vizitei la Ierusalim, Elena a identificat locurile fundamentale
ale nașterii, vieții și morții lui Hristos, inclusiv cea a Sfântului Mormânt, a cărei
eliberare a constituit scopul diferitelor cruciade.

Călătoria pentru a da un sens vieții
Ideea care arată sporirea inteligenței prin intermediul călătoriilor este la fel
de veche ca și Gilgamesh, care datorită călătoriilor sale a cunoscut țările lumii, a
devenit înțelept, a interpretat mistere inexplicabile până atunci. Strabo îi enumeră
pe cei care caută sensul vieții printre cei care au obiceiul de a „rătăci prin munți” și
repetă o idee care a fost proverbială în primul secol î.Hr., când a scris: „Cei mai
înțelepți eroi au fost cei care au vizitat multe locuri și au rătăcit prin lume, poeții îi
cinstesc pe cei care au văzut orașe și au cunoscut mințile oamenilor ”. Ulise a
călătorit pentru a urma „virtutea și cunoașterea”.
Prin urmare, puteți călători și pentru studiu și cercetare, urmând exemplul
arheologilor și exploratorilor din trecut, pentru o provocare și o îmbogățire
culturală, așa cum interpretează marele călător von Humboldt, insistând asupra
importanței contactului direct cu diversitatea și natura.
Știința modernă apare într-un context în care europenii devin călători
conștienți de sine în interiorul și în afara granițelor unei civilizații, într-un context
de experiență în care popoarele, civilizațiile, plantele, animalele și peisajele devin
obiecte de studiu.
În această nouă imagine de călător-om de știință, ideea era implicită că
observațiile sale erau suficiente pentru a cunoaște și a da un nume lucrurilor. În
secolul al XX-lea, imaginea călătorului a dobândit și o conotație sociologică de
„străin”, definiție care conține încă acele caracteristici pe care anticii le-au crezut
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atunci când l-au definit pe călător ca „filosof” și, de asemenea, acele idei care la
începutul Epocii moderne a dus la atribuirea unei demnități particulare călătorului
care s-a comportat ca un observator obiectiv și „descriptor al lumii”.
În virtutea mobilității și îndepărtării cu care evaluează și judecă, „outsiderul” poate
înțelege generalitatea relațiilor.
Caracteristicile călătorului sunt, potrivit lui Rimmel: libertate, obiectivitate,
generalitate și abstractizare. Călătorul observă și înregistrează. El poate descrie
realitatea pe care o observă și o cunoaște într-o măsură mai mare sau mai mică în
funcție de nivelul său de cultură. Acest tip de contact, relația cu comunitatea locală
trebuie analizate, evaluate pentru a interpreta starea mentală a călătorului,
inhibițiile acestuia, potențialul său de creștere.
În încercarea de a rezuma, dacă miturile arhaice s-au întemeiat pe eroul
nomad (Gilgamesh, Hercules, Ulise) și pe marii lectori călători ai umanității,
precum Herodot sau Arab Ibn-Battuta, a apărut - treptat de-a lungul secolelor – un
concept de călător și pentru a povesti, scrie sau filma sau, așa cum s-a întâmplat la
vremea marilor exploratori, pentru a fascina cititorii cu povești uimitoare ale noilor
meleaguri descoperite.
Descrierea experiențelor de călătorie nu înseamnă doar cronicizarea
evenimentelor de război, situații politice, fenomene sociale sau descrierea
frumuseților artistice sau ale peisajului, ci și - și este o posibilitate pentru toți
călătorii - să povestească experiențe personale, să spună emoții, să se dezvăluie
prin intermediul călătoriei.
Călătoria de consum
Se poate călători prin imitație, pentru că alții o fac și oamenii trebuie să
urmeze modele, pentru consumism. Călătoria ca și consum este adesea o călătorie
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all-inclusive care include colectarea de turiști: numărul călătoriilor ca și valoare,
suveniruri din ce în ce mai originale și videoclipuri cu aventuri.
Multe țări din Asia, Africa și America de Sud sunt supuse presiunii severe din
partea industriei turismului și modifică tradițiile și culturile în funcție de
consumismul de masă.
Era previzibil ca într-o lume în care distanțele mari să fie acoperite în câteva
ore de avioane mai rapide, căutarea unor destinații din ce în ce mai „exotice”,
căutarea „imposibilului” să devină tot mai stimulatoare.
Potrivit antropologului Giancarlo Ligabue, informațiile în timp real,
internetul, în mod paradoxal elimină misterele, șterge basmele și miturile, fac viața
monotonă, ambalată și repetitivă. Spațiile goale aproape că nu mai există. Există
munți cu semafor pentru alpiniști, turiști care stau la coadă pentru a vizita deșertul
Sahara. Contribuția culturală a călătoriei se traduce prin exaltarea fetișismului
obiectelor de suvenir, a fotografiilor făcute și a videoclipurilor care urmează să fie
proiectate pentru a da dovadă experienței trăite.
Suntem astfel confruntați cu o geografie de iluzie în care itinerariile pregătite
de operatorii de turism conform regulilor pieței devin expresia comportamentelor
supuse și superficiale.
Devianțe ale călătoriilor
Există călătorii precum cele care intră sub definiția așa-numitului „turism
sexual” care exprimă abateri. În aceste cazuri, călătoria camuflează o plecare din
ritualurile și comoditățile sociale ale locului permanent, pentru a proiecta individul
în contexte profund diferite, unde conștiința este tăcută, crezând - într-un mod
mistificat - că există legi și moravuri diferite de cele din propria țară.
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O ramură a psihologiei sociale studiază de ce mulți dintre noi simțim nevoia
să ne deplasăm de acasă. Există într-adevăr multe aspecte ale personalității care
sunt aduse în joc în timpul unei călătorii, deoarece plecarea pentru a descoperi
lumea este și o modalitate pentru oameni de a se descoperi sau de a se găsi pe sine.
Să vedem împreună care sunt aspectele psihologiei călătorilor
Elementul principal al psihologiei călătorului este descoperi de sine. Acest
lucru îl împinge pe om să călătorească din plăcere, să-și părăsească locuința și
siguranța oferită de aceasta, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a
cunoaște locuri și oameni noi. Dar construcția identității în acest fel este doar unul
dintre mecanismele motivaționale legate de turism, practic este valabilă pentru cei
care asociază călătoria cu ideea descoperirii și aculturației.
Alte mecanisme sunt legate de creșterea stimei de sine prin intermediul
admirației de la cei care au rămas acasă. Stima de sine crește pentru că apare
aprecierea pozelor, notelor de călătorie, experiențelor trăite în locuri exotice sau
care stimulează momente de visare pentru mulți oameni.
Vorbim așadar despre psihologia călătorului și a turistului, pentru că există
diferențe între un turist și un călător. În primul rând, în ceea ce privește satisfacția
nevoilor: în timp ce primul se mulțumește cu satisfacerea nevoilor primare mâncare, apă, sex, curățenie - călătorul dorește să

își hrănească intelectul.

Recompensa pentru oboseală este în întregime mentală sau constă în depășirea
limitelor sale. Psihologia călătorului se caracterizează prin câteva trăsături de
personalitate. Este vorba despre faptul că acesta este neliniștit, caută libertatea și
experimentează călătoriile ca expresie maximă, nu disprețuiește singurătatea,
iubește frugalitatea și bagajul ușor.

47

Abilitarea marketingului turistic în mediul rural

Pentru turist, pe de altă parte, călătoria are valoare dacă este recunoscută
social, dacă corespunde cu așteptările de la momentul achiziției. Cu răspândirea
călătoriilor organizate, turistul începe să piardă caracteristicile tipice ale călătorului
și să se anuleze în cadrul unei mase care urmează inconștient sugestiile modei.
Cei mai mari călători sunt așa-numiții căutători de senzație. Psihologia
acestor călători este aceea a oamenilor extrem de curioși, în căutare constantă de
stimuli noi și interesanți, adică cei care caută cele mai exotice destinații, care au
nevoie de culori puternice și mirosuri pentru a se simți cu adevărat „în altă parte”.
Ei sunt cei care, în mod paradoxal, preferă să nu fie prea confortabili. De fapt lipsa
de confort este cea care oferă aventură și romantism, exact ceea ce caută. În esență,
călătoria perfectă este rezultatul unui echilibru dificil între romantism, aventură și
emoție pe de o parte și inconveniente și adrenalină pe de altă parte.
Opt motive pentru a călători
Psihologia călătorilor se caracterizează prin opt motivații de bază care,
combinate diferit, determină plecarea de acasă și alegerea destinației.
Motive psihologice subiective: relaxarea, concentrarea pe sine, odihna, sunt
motivații legate de experiența persoanei și de nevoile acesteia;
Motive interpersonale: întâlnirea cu oameni noi, găsirea unui partener,
consolidarea legăturilor de prietenie preexistente;
Motive de „evadare”: abandonarea situațiilor complexe de gestionat, plecare din
relațiile dificile sau de criză, evadare din viața de zi cu zi;
Motive fiziologice: urmărirea bunăstării fizice, terapii medicale sau estetice;
Motive de mediu: a vedea locuri necontaminate, a respira aer curat;
Motivații exploratorii: satisface nevoia de noi experiențe;
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Motivul statutului: expunerea propriilor posibilități economice, având aceleași
experiențe ca al propriului grup social de referință;
Motivații culturale: învățarea de lucruri noi, îmbogățirea culturală.

De ce călătoresc oamenii?
Călătorul este de obicei caracterizat prin anumite trăsături de personalitate, el
caută libertatea și trăiește călătoriile ca expresie maximă. Călătorul este o persoană
extrem de curioasă, care caută senzații și emoții și în mod constant noi stimuli.
Călătoria perfectă este rezultatul unui echilibru dificil între aventură, dragoste și
emoție, dar și o mică teamă și inconveniente. Deoarece cei care călătoresc nu
numai că pleacă în vacanță, călătoresc cu inima, se implică, experimentează emoții
și senzații care îi fac să se simtă cu adevărat în viață.
Deci, călătorul pleacă pentru a se relaxa și a se odihni, dar și pentru a căuta
bunăstarea fizică și a vedea locuri noi, satisfăcând nevoia de noi experiențe. Și nu
în ultimul rând, pentru a se îmbogăți cultural și personal.
Când o persoană călătorește se simte conectată la o armonie care îi permite
să trăiască în afara rutinei și a regulilor, căutând un apus de soare sau așteptând un
răsărit, hrănindu-ți mintea și sufletul, dând viață la noi stimuli.

Personalitatea călătorului
Anumite trăsături de personalitate ar putea influența alegerea călătoriei?
Majoritatea abordărilor psihologiei turismului sunt orientate spre analiza în
principal a motivației, așteptărilor și a satisfacției unui călător, aceste elemente ar

49

Abilitarea marketingului turistic în mediul rural

putea fi influențate de trăsăturile de personalitate predominante pe care le are
fiecare călător? Așadar, trăsăturile de personalitate care orientează cel mai mult
așteptările călătoriei sunt imaginația și empatia călătorilor, fiind foarte importante
în procesul de a construi o așteptare; cei care au o imaginație bogată și empatie se
așteaptă să își facă prieteni noi și să cunoască o nouă cultură și au caracteristici de
personalitate foarte diferite față de cei care preferă o vacanță relaxantă.
În legătură cu dormitul în timpul călătoriei femeile sunt mai exigente în
legătură cu condițiile locației față de bărbați; în timp ce alternativa de camping este
aleasă de 14% dintre bărbați față de doar 8% dintre femei. De asemenea, originea
geografică este relevantă, europenii preferă să stea în pensiuni (37%), în timp ce
americanii preferă să stea în pensiuni (42%).
Cea mai discriminată trăsătură de personalitate a fost mecanismul de apărare,
de fapt, cei mai defensivi oameni preferă să stea într-un hotel de lux sau o
pensiune, iar cei mai puțin defensivi în camping. 34% dintre bărbați preferă să
călătorească singuri față de 23% dintre femei; în timp ce 31% dintre femei și-au
exprimat preferința de a călători cu partenerul sau familia, o alternativă aleasă doar
de 24% dintre bărbați. Europenii preferă să călătorească cu partenerul sau familia
(35%) în timp ce americanii exprimă, în procent egal de 37%, preferința de a
călători singuri sau cu un prieten. Oamenii foarte defensivi preferă să călătorească
cu partenerul / familia și într-un grup.
Oamenii foarte introvertiți preferă să călătorească singuri, acesta este un fapt
foarte important care trebuie observat în ansamblul trăsăturilor de personalitate
predominante la un călător singur; cei care călătoresc singuri au cu siguranță o
curiozitate socială, dar și o dispoziție firească de a fi singuri cu gândurile lor. Este
interesant de menționat că persoanele care preferă să călătorească singure sunt
foarte dinamice și cu un nivel scăzut de vulnerabilitate.
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Cum organizați călătoria?
În momentul în care decid să meargă într-o călătorie, persoanele fac o
comparație între un Sine ideal și un Sine real: „imaginea subiectului călător este
atribuită reprezentării realității sale și imaginea lui însuși, concept care aduce o
serie de așteptări, identificări, simboluri de statut și convenții sociale de
dezirabilitate "(Kaplan).
Experiența turistică poate modifica sau confirma ideea pe care o avem
despre sine, poate permite exprimarea Sinelui sau chiar mai bine a Sinelui diferit și
acest lucru, așa cum se întâmplă întotdeauna în viață, nu înseamnă că ne conduce
neapărat la cea mai bună experiență. Așteptarea unei călătorii nu numai că
colectează pachetul turistic pe care o persoană este pe punctul de a-l cumpăra, ci și
o imagine despre sine pe care a decis să o experimenteze. Analizând modul în care
un subiect se vizualizează în vacanță, se poate urmări cu ușurință tipul de așteptare
care a fost construit până la tipul de experiență în care a fost decis să
experimenteze. De exemplu, o persoană se identifică cu imaginea de sine „într-o
piață de noapte din Thailanda”; am putea spune că acest răspuns poate fi urmărit în
așteptarea „cunoașterii unei culturi noi”, în timp ce o „călătorie în Anzi”,
contribuie la „contemplarea naturii”.
Trăsătura de personalitate care discriminează cel mai mult imaginea despre
sine în timpul călătoriei este latura defensivă. În orice alegere pot exista motive
fiziologice, cum ar fi nevoia de relaxare și reîncărcare, legate adesea, de asemenea,
de nevoia de a scăpa din viața de zi cu zi, nevoi interpersonale care pot fi articulate
în realizarea unui timp petrecut pentru familie și celor dragi, în comparație cu ceea
ce faci de obicei sau pur și simplu au ocazia să-și facă prieteni noi. Fiecare individ
poate avea motivații psihologice, cum ar fi nevoia de a se regăsi, auto-observarea și
auto-ascultarea; motivații sociale, cum ar fi prestigiul, ideea afirmării acelui eu
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ideal. Posibilitatea punerii în aplicare a comportamentelor care de obicei nu sunt
întreprinse, deoarece poate nu sunt foarte acceptate social sau îndepărtate de
imaginea din viața de zi cu zi; acest lucru poate fi înțeles un pic ca o evadare din
constrângerile sociale, mai degrabă decât din cele ale spațiului prezent în viața de
zi cu zi.
Fenomenul social al timpurilor noastre, spre deosebire de cel din anii 70-80,
identifică călătoria ca un moment în care cineva se poate dedica de fapt sinelui,
căutându-se pe sine în timp ce călătorește este văzut ca un moment în care călătorul
are timpul și modul de a asculta propriile nevoi și neajunsuri, activitate care este
foarte dificilă în contextul haotic în care trăim.
Experiența de călătorie conține aceste componente în experiența în sine, mai
degrabă decât în motivație. Nu se poate ști cât de mult o călătorie va schimba
aceste domenii, se poate imagina în funcție de scenariu și de contextul pe care
urmează să îl experimenteze o persoană, dar în acest caz, ele pot fi privite doar ca
experiențe visate sau construite. Impactul puternic apare la întoarcere; un impact
adesea în schimbare a acestor domenii.
Călătorind se experimentează limitele, ca și cele fizice, cum ar fi oboseala,
rezistența, frigul sau căldura; limitele sociale, care pot fi relațiile cu oamenii cu
care persoanele călătoresc sau cunoașterea unei culturi noi cu alte ritmuri, alte
convenții. Interiorul sinelui, nu se poate prevedea, nu se poate prezice niciodată ce
va provoca o călătorie în fiecare dintre noi, sunt experiențe care ne modifică, cu o
viteză și un impact pe care doar o traumă îl poate avea, dar din fericire aproape
întotdeauna călătoria este legată de o schimbare pozitivă. În opinia mea, în calitate
de psiholog și călător cred că o călătorie poate avea un impact asupra întregii zone
a Sinelui, poate avea un impact puternic și profund, dar la sfârșitul călătoriei ar
trebui să fim ghidați în întoarcerea la realitate, pentru a ne asigura că această
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experiență duce la o schimbare reală sau cel puțin la o conștientizare diferită de
sine.
Obiceiul de a porni în căutarea unor locuri care vă permit să descoperiți
realități noi, departe de obișnuința vieții de zi cu zi este o modalitate de a „uita”
cine ești, unde trăiești, cine trăiește lângă tine și, pentru o perioadă de timp
măsurată, să poți respira aer diferit, să experimentezi alte spații, culturi, obiceiuri.
Călătoria desfășurată în epoca modernă, care acum a devenit rutină, a schimbat
radical figura istorico-socială a călătorului, așa cum se poate observa în diferitele
etimologii care de-a lungul timpului au subliniat restructurarea acestui termen.
În cele din urmă, trebuie să ne imaginăm că ceea ce astăzi este trăit ca
evaziune și practic un fenomen de masă, în timpuri străvechi, a constituit dificultăți
în mișcare, disconfort, aventuri în căutarea unor terenuri necunoscute, care
presupun chiar riscuri mari pentru supraviețuire.
Dar de ce călătorește cineva și, mai ales, călătoria trebuie să aibă
întotdeauna un obiectiv?
Din aceste întrebări excludem scopul consumator care reduce o semnificație
mai profundă decât a merge mai departe. De fapt, este o modalitate falsă de a
călători care merge în locuri doar de dragul de a putea vorbi despre asta la
întoarcere, punând o serie de nume destinate să fie uitate după o perioadă scurtă,
dar care, pe moment, pot impresiona ascultătorul.
Aceste modalități satisfac nevoia de vacanță este implicit, dar sunt, de
asemenea, departe de acele elemente care reprezintă fundamentul călătoriei, adică
așteptarea necunoscutului.
Evident, aceasta nu înseamnă măsurarea călătoriei în termeni kilometrici:
fiecare loc poate deveni cel electiv atât pentru a-și redefini viziunea asupra lumii,
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cât și pentru a-și găsi propriul centru în sine. Repertoriul este vast: de la spațiile
celor cinci continente la cele ale memoriei, tradiției, comunității și identității.
Mai mult, ceea ce contează nu este tipul de călător care determină în mod
necesar alegerea locului de plecare. Personalitatea noastră, direcțiile de mișcare,
dincolo de obiectiv, sunt întotdeauna caracterizate de trei momente precise:
plecarea,

călătoria,

întoarcerea

acasă.

Dacă

din

punct

de

vedere

istoric-antropologic, semnificațiile care stau la baza acestor trei faze pot fi multiple
diversificări (descoperire, cucerire, exploatare, aventură, rătăcire, exil, migrație),
tema circularității include în mod constant nostalgie, dorința de întoarcere acasă.
În literatură, unul dintre cei mai cunoscuți eroi care își face călătoria o
destinație de întoarcere este Ulise, care sărbătorește chestiunea nostalgiei în toate
vicisitudinile sale, bine știut pentru că renunță la daruri de nemurire, fericire și
bogăție pentru a reveni în port. În această idee de reunificare cu locul de plecare,
călătoria destinată parțială și temporară capătă o valoare educativă și de formare.
Abandonul și plecarea de acasă exprimă momentele indispensabile inițiatice pentru
a putea crește intelectual și moral. Acestea sunt moduri care se schimbă odată cu
schimbarea stării de spirit și a emoțiilor noastre și care mărturisesc corelațiile
neobosite existente între subiectivitate (ego) și lumea în care trăim.
Călătoria în acest punct evidențiază o dimensiune mult mai profundă,
deoarece are nevoie de traiectoria căii interioare și de relația dintre sine și lumea
exterioară. James Hillman numește această investiție psihologică: „dacă este
adevărat că sufletul are legătură cu aprofundarea evenimentelor, aceste
evenimente nu sunt numai în noi, ci pot fi în interiorul lumii”.
Prin urmare, la nivel emoțional, fiecare loc poate transmite o forță
particulară și stimulează diverse emoții: călătoria devine astfel cea mai bună
modalitate de a ieși din tine, de a întâlni lumea, de a explora medii care activează
stările de spirit și reflecțiile în ego. În mod firesc, înclinațiile individuale vor
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direcționa țelul: exercițiul sufletului în observarea lucrurilor necunoscute poate fi
îndreptat către elemente naturale, atât de plural și diferite în latitudini și
transformări umane ale peisajului, sau să locuiască mai simplu pe propriile lor
spații sociale (sate, orașe) că munca generațiilor a devenit semnificativă.
Robert Walser spune că: „Fiecare plimbare este plină de întâlniri, de lucruri care
merită văzute, auzit. De figuri, de poezii vii, de obiecte atractive, de frumusețe
naturală, literal, de obicei, fiecare plimbare este plăcută... Fără plimbări și cu
contemplația relativă a naturii, fără această colecție de știri, care se înveselește și
instruiește împreună, care este împrospătarea și avertizarea neîncetată, mă simt
pierdut și chiar sunt ".
Iată că răspunsul la întrebarea de ce călătorim ar putea fi exprimat într-o
afirmație sintetică: să descoperim lumea, ființele umane și pe noi înșine.
Așa că noi oamenii călătorim ca o evadare din viața de zi cu zi și ca o
oportunitate de a experimenta excepții, spre deosebire de regulile vieții de zi cu
zi, ca o educație spre sobrietate (pregătirea valizei), călătoria ca stimul cognitiv
al învățării și cunoașterii și ca îmbogățire a imaginației și a mentalității
deschise.
Dar, de asemenea, o călătorie care susține construcția unui proces transformator,
o detașare limitată în timp, care te ajută să crezi că poți merge puțin mai departe
de locul în care te afli și care te ajută să măsori mai bine viața.
1.5.

O abordare conceptuală

Organizația Mondiala a Turismului definește turismul rural ca fiind " o forma a
turismului care include orice activitate turistica organizata si condusa in spațiul
rural de către populația locala, valorificând resursele turistice locale (naturale,
cultural-istorice, umane), precum si dotările, structurile turistice, inclusiv
pensiunile si fermele agroturistice ."
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După J.W. Kloeze, turismul rural este un concept care include toate
activitățile turistice care se desfășoară in mediul rural.
In cadrul economiei turistice, turismul rural este definit ca valorificarea
spatiilor agricole, resurselor naturale, moștenirii culturale, tradițiilor populare
locale, caselor din mediul rural si produselor ale căror mărci reflecta identitatea
regionala si acoperă nevoia consumatorului de cazare, alimentație, divertisment si
alte servicii, având ca obiectiv dezvoltarea durabila locala si un răspuns adecvat
nevoii de noi modalități de divertisment ale societății moderne.
Exista anumite diferențe intre zonele rurale de la o tara la alta, de la o
regiune la alta in funcție de mediul natural, de dezvoltarea social economica cu
care se confrunta tara, regiunea respectiva. Aceste caracteristici au condus la forme
diferite ale activităților de turism rural si a produselor oferite pe piața turistica.
Fenomenul turismului rural nu este nou. Pentru iubitori de natura, dorința
de expansiune si de petrecere a timpului liber si a vacantelor " la tara" a constitut o
preocupare mai veche. Nou este modul in care a evoluat aceasta forma de turism
atât cantitativ cat si calitativ in ultimele decenii .
Extinderea pe care a cunoscut-o turismul rural la sfârșitul secolului al
XIX-lea a fost determinata de doua motive : revigorarea si dezvoltarea zonelor
rurale pe de o parte, iar pe de alta parte forma turismului alternativ comparativ cu
turismul tradițional, clasic sau de masa.

Conceptul de turism rural

Conceptul de turism rural, conform Organizației Mondiale de Turism (
OMT), este folosit atunci când cultura rurala este o componenta cheie a produsului
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oferit. Trăsătura caracteristica a produsului turistic in turismul rural este dorința de
a oferii vizitatorilor un contact personalizat, o imagine a mediului fizic si uman din
zona rurala, de a le permite acestora -atât cat este posibil- participarea la activitățile
zilnice si obiceiurile comunității locale.
In accepțiunea psihologilor, turismul rural este o forma aparte de turism in
care accentul se pune pe latura umana. Turistul este considerat un adevărat oaspete,
un prieten, iar contactul uman este primordial. Turistul trebuie sa răspundă acestei
ospitalități prin respect si considerație pentru comunitatea rurala.
Sociologii considera ca turismul rural se poate practica in condițiile
desfășurării normale a vieții rurale. Turistul va cunoaște omul, viată sa de zi cu zi ,
cultura rurala. Din acest motiv, amenajările turistice din mediul rural trebuie sa
aparțină in exclusivitate comunității rurale, singura in măsura sa păstreze nealterat
spațiul rural.(Mac I., Petrea Rodica, Petrea D., 1999)
O definiție generala ar fi aceea ca turismul rural este activitatea turistica
desfășurata in spațiu rural privit in toata complexitatea sa. Aceasta activitate
trebuie sa asigure perpetuarea valorilor specifice acestui spațiu, precum si
satisfacerea intereselor celor care oferă servicii turistice, dar si a celor care sunt
beneficiari. (Mac I., Petrea Rodica, Petrea D., 1999)
In opinia unor autori din Uniunea Europeana ( http://www.ruraleurope.org)
exista doua tendințe:
⮚ daca beneficiile realizate din activitatea turistica revine comunității locale se
utilizează noțiunea de turism rural sau turism la tara, iar daca acestea revin in
exclusivitate fermierilor se folosește termenul de agro-turism ;
⮚ a doua tendința se bazează pe varietatea elementelor ce constituie oferta
turistica . Se folosește termenul de turism rural când cultura rurala reprezintă
componentul de baza al produsului turistic care se oferă. In funcție de elementul
(care aparține culturii rurale) care deține ponderea cea mai mare se utilizează si
noțiune de agro-turism, turism verde sau ecologic, turism gastronomic, ecvestru,
nautic, cultural, etc.
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O cauza clara a imposibilității delimitării clare a turismului rural la scara
europeana este utilizarea unor accepțiuni diferite in funcție de tara in care se
practica .
Studiile efectuate asupra turismului rural in tarile Uniunii Europene indica
unele diferențe intre conceptele referitoare la noțiunea de turism rural, proprii
fiecărei tari.
De exemplu:
✧

In Italia, turismul rural cunoaște ca forma de manifestare " vacantele verzi"
si are ca principala componenta agroturismul. Cazarea se face in structuri
agroturistice dintre care peste 45% sunt ferme unde se practica agricultura
ecologica. Celelalte structuri sunt gospodarii si hanuri care îmbina activitățile
agricole cu arta culinara italiana, castele sau vinarii;

✧

In Cipru, turismul rural înseamnă cazare in camere mobilate tradițional in
satele sale pitorești înconjurate de podgorii, cu mic dejun tradițional cu măsline,
migdale, smochine, curmale;

✧

In Romania, turismul rural este forma de turism dezvoltata de la zero, in
primii ani după '90 - pe model francez si cunoaște ca forma de manifestare
"vacantele la tara", "vacantele cu farmec" . Are ca principala componenta
agroturismul;

✧

In Olanda, turismul rural înseamnă in special cazarea la ferme unde
majoritatea serviciilor oferite sunt legate de rutele cicloturistice sau plimbările
cu caii;

✧

In Grecia, turismul rural înseamnă cazare in camere mobilate tradițional,
cu mic dejun tradițional, de cele mai multe ori preparat din produsele realizate
in casa;

✧

In Anglia turismul rural include vacante la ferma, dar de asemeni interes
pentru sărbători in natura, calatorii educaționale de arta si patrimoniu,
vânătoare si pescuit;
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✧

In Ungaria este utilizat termenul de " turism la sat ". Singurele activități si
servicii oferite in sate sunt incluse in acest tip de turism, respectiv cazare la
preturi mici, implicarea in activități agricole sau alte tipuri de activități locale;

✧

In Slovenia cea mai importanta forma de turism rural este turismul la
ferme, unde oaspeții locuiesc fie cu familia de fermieri, fie in casele de oaspeți
dar vizitează ferma pentru a lua masa sau a explora curtea fermei;

✧

In Finlanda înseamnă închirierea unor cabane sau oferirea de servicii in
mediul rural tip hrana sau transport.

Turismul rural poate fi privit ca acel tip de turism care întrunește
următoarele caracteristici:
⮚

se desfășoară in localitățile rurale;

⮚
este rural din punct de vedere funcțional , adică este constituit din
trăsăturile caracteristice lumii rurale;
⮚
contactul cu natura si lumea naturala, moșteniri culturale, societăți si
practici tradiționale;
⮚
este rural ca scara, adică poseda dimensiuni reduse, clădiri, așezări
precum si fluxuri;
⮚
are caracter tradițional, crescând încet si organic , in strânsă legătura cu
familiile locale;
⮚
este, de regula, controlat local si dezvoltat pentru îmbunătățirea
comunităților locale pe termen lung;
⮚

este variat, corespunzător complexității mediului rural

Turismul rural include in ansamblul său o paleta larga de modalități de
cazare, activități, evenimente, festivități, sporturi si distracții, toate desfășurându-se
într-un mediu tipic rural. A devenit o activitate economica bine conturata in
Europa care s-a dezvoltat continuu si prin evoluția sa a contribuit la bunăstarea
comunităților rurale.
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Figura 1 - Poziția turismului rural

Această formă de turism s-a dezvoltat datorită caracteristicelor deosebit de
favorabile celor trei elemente principale ce concură la înfăptuirea actului turistic:
✧spațiul rural ca suport al procesului de viețuire si derulare a activităților
specifice ;
✧populația rurala ca element al perenității obiceiurilor si tradițiilor populare a
satelor;
✧produse naturale care satisfac cerințele personale si pe cele a ofertei turistice,
destinate persoanelor care vin in ospeție.
Activitatea economica, sociala si culturala a localităților rurale se realizează
întotdeauna in strânsă concordanta cu particularitățile reliefului. Mediul
înconjurător reprezintă „ materia prima”, obiectul si domeniul de desfășurare a
activității turistice.
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Turismul rural si agroturismul sunt doua concepte diferite, deși unii autori
considera ca sunt identice. Aceste concepte se identifica pana la un anumit nivel
după care se diferențiază. Turismul rural are o arie mult mai mare, incluzând
agroturismul.

Figura 2 - Componentele turismului rural

Agroturismul este un concept mai restrâns, integrat in turismul rural si care
se refera la totalitatea serviciilor turistice practicate si legate in mod direct de
gospodăria țărăneasca, beneficiind de un mediu natural si pitoresc si de valorile
cultural-istorice, de tradițiile si obiceiurile prezente in mediul sătesc.
Agroturismul se realizează prin valorificarea cadrului natural, a serviciilor de
cazare, a serviciilor puse la dispoziție de către gospodăriile sau fermele
agroturistice prin intermediul programelor turistice. Turiștii vor servii la masa
meniuri tradiționale preparate din produse obținute in condiții naturale, având o
valoare biologica ridicata, posibilitatea oferita turiștilor de a asista si de a participa
la o serie de activități desfășurate in gospodărie si la o serie de obiceiuri
tradiționale din localitate, zona.
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Turismul cultural, componenta a turismului rural, este forma de turism
interesata de cultura, medii si peisaje culturale, valori si stiluri de viată, patrimoniu,
arte vizuale, produse si performante artistice, tradiții ale unor destinații locale ori
ale comunității gazda. Este recunoscut pentru dezvoltarea si promovarea
identităților cultural locale, oferind șansa conservării patrimoniului cultural, in
special a stilului de viată al oamenilor din acele zone, istoria acelor persoane, arta,
arhitectura, religia si a altor elemente care au contribuit la modelarea modului lor
de viață. Turismul cultural se sprijină pe o mare varietate de resurse tangibile si
intangibile, acțiuni si relații intre arte care sunt practicate in folosul turiștilor.
Ecoturismul - Turismul verde este o forma de turism desfășurata in arii
naturale, al cărui scop îl reprezintă cunoașterea si aprecierea naturii si culturii
locale, care presupune masuri măsuri de conservare si asigura o implicare activa,
generatoare de beneficii pentru populația locala. Reprezintă o componenta
importanta a turismului rural si consta in vizitarea ariilor naturale pentru relaxare in
natura, pentru refacere psihica, cunoaștere, aprecierea naturii si a efectelor ei.
Ecoturismul introduce întotdeauna activități diverse in mijlocul naturii (
drumeții, ascensiuni montane, observarea viețuitoarelor in habitatul lor natural, etc)
, dar poate include si activități culturale. Are o importanta componenta
educațională si este o șansă de a învăța respectul pentru natura, cultura locala, o
șansă de auto- reflecție inspirata de frumusețea împrejurimilor.
Ecoturismul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:
✧ conservarea si protecția naturii;
✧ caracter educațional;
✧ respect pentru natura prin conștientizarea turiștilor si a comunității locale;
✧ folosirea resurselor umane locale; impact minim asupra mediului natural,
cultural si social.
Conceptul de turism rural a evoluat de-a lungul timpului, înglobând toate
activitățile care se desfășoară in mediul rural, astfel încât , pe măsura diversificării
serviciilor turistice practicate la nivelul localităților rurale s-au conturat si împletit
alte tipuri de turism considerate de nișă: turismul gastronomic, viti-turismul,
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turismul religios, turismul curativ si de agrement, cicloturismul, turismul de
vânătoare, turismul piscicol, turismul fotografic, bird-watchingul, etc..
Turismul gastronomic este o călătorie in regiuni bogate in resurse
gastronomice, care generează experiențe recreative sau au scopuri de divertisment,
printre care: vizite la producători de produse gastronomice, festivaluri
gastronomice, târguri, evenimente, demonstrații de gătit degustări alimentare, sau
orice activitate legata de alimentație .(Lee et al. 2015 )
Aceasta experiența este strâns legata de un stil de viață care include
experimentarea, învățarea din diferite culturi, dobândirea de cunoștințe si
învățăminte prin degustarea alimentelor tradiționale si a specialităților culinare
produse in regiunile vizitate.
Turismul vitivinicol reprezintă activitatea cu caracter recreativ practicata in
regiuni viticole. O integrare a peisajului mitic al plantațiilor de vie cu arta de a trai
cu satisfacție si plăcere, exprimata prin istoria vitei-de-vie si produsele ei.
Turismul religios este strâns legat de alte tipuri de turism , bazat pe
patrimoniul cultural si de mediu al fiecărui loc. El implica din parte turiștilor un
anumit tip de instruire si de cultura pentru a putea aprecia obiectivele din punct de
vedere al arhitecturii, al valorii semnificațiilor spirituale, al dorinței unei experiențe
divine.
Turismul holistic - implica o serie de activități si tratamente menite sa
dezvolte corpul, mintea, spiritul si sa-si îmbunătățească viață in același timp.
Dezvoltarea turismului rural prin componentele sale a produs mutații
importante in viață satelor, îndeosebi a celor care dispun de o oferta turistica
importanta, aducând elemente noi privind:
✧ creșterea fenomenului de stabilitate si evitarea procesului de depopulare
rurala;
✧apariția unor construcții specifice ( pensiuni turistice, ferme agroturistice ,
puncte gastronomice locale, amenajări pentru sport si echitație, puncte de
informare, etc.);
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✧dezvoltarea de micii industrii rurale de valorificare primara a produselor
agricole si revitalizarea meșteșugurilor specifice zonei rurale;
✧valorificarea resurselor proprii specifice ( naturale, balneare, vitipomicole,
cinegetice, gastronomice, artizanale, etnografice, folclorice);
✧valorificarea resurselor de apa locale in scopuri energetice si mai ales pentru
piscicultura;
✧combaterea poluării mediului prin eliminarea surselor si conservarea pe
acesta cale a unor condiții de viață optime;
✧crearea unor noi surse de venit, inclusiv prin dobândirea unor facilitați
financiare privind investiții noi in turism sau extinderea celor existente.
Trecând de la general la particular, apare noțiunea de "sat turistic".
Stabilirea tipurilor de sate turistice consta in identificarea si relevarea specificului
localităților si gruparea lor in funcție de principalele caracteristicii, cat si de
principalele motivații si opinii ale turiștilor care frecventează localitatea respectiva.
Sate turistice climatice si peisagistice
Caracteristica predominanta a acestor sate este cadrul natural si poziția
geografica izolata de centrele aglomerate si marile artere. Satele de deal si de
munte, cu case răspândite pe vai si coline, la o oarecare distanta unele de altele, cu
pajiști, fânețe sau livezi. Satisfac motivația fundamentala a unor numeroși turiști
"reîntoarcerea la natura".
Sate turistice pentru practicarea sporturilor
Numeroase localități rurale prezinta excelente condiții pentru practicarea
sporturilor de iarna si a celor nautice. Aceste tip de sate pot atrage turiști in special
din rândul tinerilor, sportivi amatori, turiști neinițiați sau mai puțin inițiați dar
dornici sa practice sporturile respective.
Satele turistice pescărești si de interes vânătoresc
In afara posibilităților de cazare, agrement in aceste sate se pot oferii
servicii culinar gastronomice pescărești si pescaresti-vanatoresti.
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Sate turistice pastorale
In aceasta grupa pot fi incluse sate de munte, in care preocuparea de baza a
localnicilor este creșterea oilor si a vitelor, care pot atrage turiștii prin meniuri
bazate pe produse lactate iar pentru divertisment pot fi organizate ospețe
ciobănești, petreceri tradiționale.
Sate turistice etno-folclorice
In această categorie se pot încadra satele in care portul tradițional,
arhitectura, mobila si decorarea interioarelor in stil rustic, muzica, coregrafia
populara predomina si se impun ca însușiri esențiale ale satului respectiv. In aceste
sate se pot oferii turiștilor servicii de cazare si masa in condiții autentice. Cadrul
autentic este redat de mobilier, decor, echipament de pat in stil popular, meniuri
tradiționale servite in vesela si tacâmuri specifice. Se pot organiza expoziții
artizanale permanente sau se pot amenaja câteva gospodarii ca muzeu etnografic in
aer liber.
Satele turistice de creație artizanala si artistica
Aceste sate oferă posibilitatea practicării unui turism de sejur, in cadrul
căruia, in ateliere special amenajate, sub îndrumarea unor artiști si meșteri
populari, turiștii s-ar putea iniția in arta si tehnicile populare. Caracteristica
esențiala a acestor sate este producția artistica si artizanala.
Satele turistice viti-pomicole
In satele in care predomina acesta caracteristica, activitățile turistice sunt
posibile atât in perioada recoltării cat si după aceea prin oferirea fructelor,
strugurilor si a preparatelor realizate pe baza acestora. Pot fi avute in vedere
degustările de vin si preparate pe baza de fructe.
Pentru ca turismul rural sa se transforme într-un factor real al dezvoltării
locale, trebuie sa se aibă in vedere menținerea unui echilibru optim intre sistemul
ecologic, socio-economic si sistemul cultural al zonei.
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Figura 3 - Turism sustenabil

Turismul rural se poate considera o forma de turism durabil care urmărește
minimalizarea efectelor negative asupra mediului natural si cultural, optimizarea
satisfacerii așteptărilor turiștilor si creșterii economice pe termen lung a unei
regiuni.
Conceptele de dezvoltare durabila se trag de la faimosul Btunndtland raport
din 1987 al Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare ( WCED 1987).
Raportul a pus in evidenta patru principii cruciale pentru conceptul de
durabilitate:
⮚ ideea de planificare holistica, planificare încrucișată intre sectoare si elaborarea
de strategii;
⮚ importanta păstrării principalelor procese ecologice;
⮚ nevoia de a păstra atât moștenirea umana valoroasa cat si biodiversitatea;
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⮚ recunoașterea faptului ca dezvoltările zonale ar trebui sa se producă in așa fel
încât sa nu se ajungă la epuizarea resurselor pe termen lung.
Adițional, raportul Brundtland face si introducerea la dezbaterea temei
echității - echitatea intre generații si echitatea internațională - o mai mare
convergenta intre națiuni pentru a păstra sistemul stabil si resursele naturale.

Figura 4 - Direcții sustenabile pentru dezvoltarea turistică

Conform Organizației Mondiale a Turismului ( OMT ) dezvoltarea
turismului durabil satisface necesitățile turiștilor prezenți si ale regiunilor -gazda,
in același timp cu protejarea si creșterea șanselor si oportunităților pentru viitor .
Noțiunea de turism durabil are in vedere 3 aspecte importante :
✧ calitate - turismul durabil impune o experiența valoroasa pentru vizitatori,
îmbunătățind același timp calitatea comunității gazda, identitatea sa culturala si
protejarea mediului;
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✧ continuitate - turismul durabil asigura exploatarea optima, continuitatea
resurselor naturale pe care se bazează și pe păstrarea culturii comunității
✧ echilibru - turismul durabil asigura un echilibru intre nevoile industriei
turistice, ale partizanilor mediului si comunitățile locale, cu beneficii
economico- sociale, distribuite corect tuturor actorilor implicați.
Dezvoltarea turismului necontrolat expune inconveniente importante pentru
destinațiile turistice si reprezintă cu adevărat probleme pentru resursele naturale .

Figura 5 -Model pentru dezvoltare turistică sustenabilă

Sistemul economiei de piață si stilul de viață tind sa creeze un mediu
omogen, iar tradițiile culturale strict legate de resursele locale si nevoile impuse de
factorii naturali.
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De aceea dezvoltarea durabilă necesita :
⮚ inventarierea tuturor particularităților naturale si culturale care pot constitui
baza potențialului turistic si analiza tuturor informațiilor obținute;
⮚ identificarea tuturor valorilor si găsirea posibilităților ce pot sta la baza
turismului durabil in zonele naturale turistice;
⮚ aprecierea capacitaților de susținere a diferitelor areale componente a zonelor
naturale turistice pentru asigurarea calității la nivelul standardelor ;
⮚ urmărirea si analiza pieței interne si internaționale si a cerințelor turistice
pentru diversificarea si dezvoltarea activităților turistice;
⮚ inițierea in zonele naturale protejate ale unui nou produs turistic pe baza
amplificării rolului educațional, didactic si științific;
⮚

existenta unui management adecvat dezvoltării sistemelor de transport durabile
si expunerea complexa strategiei promoționale de comunicare pentru
promovarea ideii de zona naturala protejata. (Şuşu Şt., 2006 ):

Eficiența socio-economică a turismului rural, impactul dezvoltării și utilizarea durabilă a resurselor naturale

Principii fundamentale:

Dezvoltare sustenabilă

Compatibilitate

Abordare holistică: probleme

Turismul este un sector divers,

de dezvoltare și de mediu

multisectorial și fragmentat, care

integrate într-un context

cuprinde nenumărate

social, economic și ecologic

întreprinderi mici și organizații.

global.

Prin urmare, posibilități limitate
pentru o abordare holistică.

Futuritate: concentrarea pe
capacitatea pe termen lung de
continuitate a ecosistemului
global, inclusiv a
subsistemului uman
Echitate: dezvoltare corectă și
echitabilă și care oferă
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Întreprinderile din turism se
concentrează de obicei pe
obiectivele de profit pe termen
scurt.

Abilitarea marketingului turistic în mediul rural
oportunități de acces și

Accesul la turism ca activitate

utilizare a resurselor pentru

socială și sector economic

toți membrii tuturor

rămâne inechitabil.

societăților, atât în prezent, cât
și în viitor.

Obiective de dezvoltare

Obiectivele de dezvoltare ale

Turismul aduce potențiale

mileniului Îmbunătățirea calității

beneficii economice; beneficiile de

vieții pentru toți oamenii:

dezvoltare mai largi nu sunt un

educație, speranță de viață,

rezultat inevitabil al turismului și

oportunități de realizare a

sunt dependente de condițiile

potențialului

socio-culturale și

Satisfacerea nevoilor de bază;

politico-economice locale.

concentrarea asupra naturii a ceea

Proiectele de ecoturism pot

ce este furnizat, mai degrabă

contribui la nevoile de bază și

decât venitul.

durabilitatea culturală.

Încrederea în sine: libertatea
politică și luarea deciziilor locale

Compatibilitate redusă între
obiectivele de dezvoltare și turism

pentru nevoile locale.
Dezvoltare endogenă

Obiective de
sustenabilitate

Reducerea sărăciei
Niveluri de populație sustenabile.
Epuizarea minimă a resurselor
naturale neregenerabile. Utilizarea

Programele specifice (turismul
pro-sărac) pot fi direcționate către
anumite grupuri
Proiectele locale pot reduce la

sustenabilă a resurselor

minimum epuizarea resurselor și

regenerabile.

pot îmbunătăți conservarea

Emisiile de poluare în cadrul
capacității asimilative a mediului

mediului
Nevoia de transport va menține
emisiile ridicate de gaze de seră
ale turismului.
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Emisii de poluanți care respectă

Cerințe pentru o
dezvoltare sustenabilă

Turismul (adică călătoriile) va fi

capacitatea de asimilare a

inevitabil un factor de contribuție

mediului

major al gazelor cu efect de seră.

Consum sustenabil: adoptarea

Dovezi limitate ale consumului de

unei noi paradigme sociale

turism „responsabil” în practică.

relevante pentru viața sustenabilă

„Turiștii sunt consumatori, nu

Producție sustenabilă:

antropologi”.

conservarea biodiversității;
sisteme tehnologice care pot
căuta continuu noi soluții la
problemele de mediu.
Distribuție sustenabilă: sisteme
politice și economice
internaționale și naționale
dedicate dezvoltării echitabile și
utilizării resurselor.

Unele dovezi ale „responsabilității
sociale corporative” și a
programelor de mediu în cadrul
unor organizații: de asemenea,
scheme de comparare.
Oportunități limitate pentru
alianțe globale sau sisteme globale
acces echitabil la și distribuirea
resurselor turistice.

Alianță globală care facilitează
politicile integrate de dezvoltare la
nivel local, național și
internațional.

Sursa: Sharpley, R.2010.Mitul turismului sustenabil.CSD Working Paper Serie.nr.4. pag. 10.

2.1 De ce oamenii sunt atrași de acest tip de turism
Are turismul rural calități specifice intrinseci sau este doar de o simpla
activitate turistica care se desfășoară într-o așezare rurala?
Potrivit formelor de manifestare si practicii mondiale trăsăturile pe care le are
turismul rural astfel încât sa merite într-adevăr calificativul de "rural " sunt:
✧

apropierea de natura;
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✧

liniște;

✧

un mediu ambiant nemecanizat;

✧

contacte personale in opoziție cu iraționalismul si anonimatul urbanului;

✧

senzația de continuitate si stabilitate, de trăire a unei

istorii vii si

trainice;
✧

posibilitatea de a cunoaște îndeaproape locuri si oamenii acelor locuri;

✧

cunoașterea îndeaproape a afacerilor ce se fac pe plan local;

✧

posibilitatea prelevării de imagini legate de identitatea indivizilor

comunității;
✧

șansa integrării in comunitate pe perioada sejurului

In acest context, turismul rural se potrivește tendinței calatorilor care caută
experiențe unice si stiluri de viață locale autentice. Calatorii europeni vor sa
experimenteze peisaje naturale, nealterate, sa stea in spatii de cazare autentice, sa
participe la activități, stiluri de viață si tradiții ale comunității rurale. Astfel obțin o
experiența personalizata a mediului.
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Figura 6 - Comunitatea turismului rural

Punctele forte ale turismului rural pot constitui atracții pentru acesta forma de
turism:
✧potențial turistic pe tot parcursul anului;
✧structuri de cazare diversificate;
✧ospitalitatea locuitorilor;
✧nivel relativ redus de poluare, comparativ cu zona urbana;
✧nivel ridicat de conservarea a mediului;
✧resurse balneare;
✧flora si fauna variate si bogate;
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✧obiective turistice numeroase ( muzee, biserici, mânăstiri, case memoriale,
rezervații naturale);
✧patrimoniu cultural bogat;
✧diversitatea tradițiilor si folclorului;
✧multiculturalitate;
✧gastronomie specifica;
✧preturi relativ mai mici ;
✧interesul din ce in ce mai mare a investitorilor pentru mediul rural.
Comunitățile rurale au resurse excelente pentru a oferii astfel de experiențe
. Experiențele culturale si interacțiunea cu localnicii sunt din ce in ce mai populare,
precum si sejururile la ferma.
Energia pozitiva pe care turiști o găsesc in turismul rural este principalul atu
într-o lume a competitivității maxime.
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Figura 7 - A. Piramida lui Maslow adaptata la nevoile în turism

Persoanele care intra in categoria consumatorilor de turism rural sunt in
funcție de scopul general al călătoriei:
- persoane orientate către activități relaționate cu mediul fizic;
- persoane atrase de stilul de viață si activitățile culturale;
- persoane care doresc sa integreze in experiența turistica toate aceste elemente.
Aceste persoane se orientează spre cazarea din mediul rural din mai multe
motive:
- motive obiective: apropierea de obiective turistice naturale sau antropice ce
constituie puncte de oprire pe traseu turistic, preturile mai reduse decât cele in
regim hotelier;
- motive subiective: dorința de relaxare într-un mediu familiar si mai personal decât
atmosfera dintr-un hotel, dorința de a sta in locații cu acces direct la spatii deschise
de relaxare ( curți, grădini, terase, etc ), dorința de simplitate, aer curat;
- motive fizice: au legătura cu nevoia de refacere fizica si psihica, destindere, de a
face sport;
- motive culturale: vizează cunoașterea unor culturi diferite, descoperirea de locuri
inedite si a specificului acestora privind stilul de viață, muzica, arta, folclorul,
dansul, etc.;
- motive interpersonale: se axează pe dorința de a întâlni oameni noi, de a caută
experiențe noi de viață, de a vizita prieteni sau rude;
- motive ce țin de statutul social si de prestigiul personal : includ dorințe de
practicare a hobby-urilor de dezvoltare a personalității, de recunoaștere si de
atenție din partea celorlalți.
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Figura 7 - Motivații pentru alegerea unei destinații turistice

Cazarea autentica
Calatorii din mediul rural caută o mare varietate de tipuri de cazare într-o
gama larga de preț, începând de la campinguri la mici hoteluri rurale. Le place
cazarea autentica, la scara mica, condusa de localnici, reflectând de preferința
moștenirea rurala autentica a zonei.
De obicei, închiriază cazare rurala, pe care o pot combina cu activități
(rurale) si atracții, de preferință folosind resursele sociale, culturale si naturale
locale.
Autenticitatea
Este o calitate din ce in ce mai solicitata. Majoritatea calatorilor provin
dintr-un mediu urban, saturat de audiovizual, dominat de produse puternic
industrializate, relații colective impersonale. Turistul apreciază tot mai mult

76

Abilitarea marketingului turistic în mediul rural

autenticitatea, naturalețea vieții de la tara, căldura sufleteasca specifica micilor
comunității rurale.
Experiențele rurale
Călătorii din mediul rural sunt interesați de experiențe rurale autentice. Le
plac locurile si activitățile care sunt distractive, precum si educative. Acestea ar
trebui sa reflecteze caracterul unic al zonei, calitățile sale rurale si moștenirea.
Interfața cu natura modelează întâlnirea turistica in forme specifice.
Modelele artizanale de producere a alimentelor si a calității acestora, importanta
abilitaților si meseriilor artizanale, predominarea fermelor administrate de familie,
grija pentru calitate si gestionarea resurselor de mediu sunt elemente strâns legate
de sensibilitatea noilor turiști si de căutarea lor pentru "experiențe autentice ".
Activitățile comune includ:
- observarea animalelor si participarea la activitățile gospodăriei;
- excursii prin sat;
- ateliere de gătit sau artizanat .
Atracțiile populare includ:
- situri arheologice sau de patrimoniu;
- centre culturale, muzee, biserici;
- rute culturale, de patrimoniu sau gastronomice;
- organizații locale sau agricole, târguri
Peisaje naturale si durabilitate
Motivul principal pentru o vacanta in mediul rural este sa te bucuri de
calitatea peisajelor naturale, nealterate. Acest lucru este, de multe ori, mai
important pentru calatorii din mediul rural decât nivelul facilităților. In acest sens,
turismul rural trebuie înțeles ca forma de activitate care asigura populației urbane
cele adecvate condiții de terapie împotriva stresului determinat de tumultul vieții
cotidiene .
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Activități recreative si de aventura
Calatorilor din mediul rural le place sa participe la activități recreative,
cum ar fi mersul pe jos si ciclismul. Alte activități de aventura devin de asemenea
populare, cum ar fi călăritul, canotajul sau raftingul. Practicarea acestora poate
compensa lipsa de mișcarea din activitatea profesionala si viață de familie a omului
modern.
Drumeția- poate devenii principala modalitate de practicare a turismului
rural care dispune de un cadru natural si pitoresc .
Biking - aproape toate obiectivele turistice sunt abordabile si pe bicicleta.
Drumurile prin comune, sate , cătune si drumurile forestiere fiind de un pitoresc
deosebit .
Echitație / Plimbări cu căruța/ Plimbări cu sania trasa de cai - exercițiul
fizic combinat cu evadarea in natura , alături de energia pozitiva a acestor minunate
animale si dragostea fata de acestea ajuta turistul sa se deconecteze ,redând-i
echilibrul psihic.
Rafting - o experiența care iți oferă ceva mai multa adrenalina capabila sa
te " tina in priza" pentru ceva vreme.
Gastronomia si tradițiile
Gastronomia, tradițiile comunităților rurale, experiențele turistice autentice
sunt motive importante de care țin cont calatorii atunci când aleg o destinație de
vacanta.
Prin cunoașterea bucătăriei locale, turiștii vor avea cunoștințe despre
cultura materiala a tarii si despre elementele de folclor. In timpul degustării, turiștii
pot sa se bucure de muzica si dansul local, sa încerce costume populare locale, sa
viziteze case tradiționale.
Alegerile vizitatorilor străini se încadrează in trendurile europene care arata
ca turiștii sunt tot mai interesați de turismul rural, cultural, gastronomic si
viti-vinicol. Ultimul deceniu a marcat un punct de cotitura caracterizat de
tendințele consumatorilor pentru produsele ecologice si tradiționale, care sunt
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capabile sa satisfacă cerințele turiștilor de autenticitate si siguranță, care conțin
putini aditivi si nu conțin ingrediente modificate genetic.
Experiențe culturale si interacțiune cu localnicii
Calatorii europeni includ din ce mai multe elemente de cultura locala in
vacanta lor. Ei caută experiențe, mai degrabă decât sa meargă la obiective turistice.
In timpul acestor experiențe, le place sa interacționeze cu localnici. Multe tari au
zone rurale interesante, cu culturi si tradiții proprii ceea ce oferă oportunități pentru
furnizorii de turism rural. Turismul rural poate contribui la schimbarea imaginii
unei tari in lume prin contactul cu etnocultura si ambianta naturala a satului.
Calitate
Calatorii sunt conștienți de preț, cu toate acestea, sunt dispuși sa plătească
mai mult daca obțin o experiența de calitate. Calitatea este in general mai
importanta pentru ei decât prețul. In acest context, calitatea include lucruri precum
experiențe autentice, organizare buna, personal ospitalier, ghiduri cu experiența si
siguranță.
Sănătatea si siguranță
Sănătatea si siguranță sunt importante pentru calatorii din mediul rural.
Adesea se interesează despre siguranță destinației lor. Vehiculele si cazarea trebuie,
de asemenea, sa fie in siguranță mai ales ca unele tari in curs de dezvoltare sunt
uneori instabile din punct de vedere politic.
Accesibilitate
In zonele rurale, accesibilitatea poate fi o provocare. De multe ori lipsesc
drumurile bune si transportul public. Semnele neclare si inadecvate sunt o plângere
comuna a calatorilor din mediul rural. Este nevoie de o semnalizare clara la
începutul unui traseu sau trasee, precum si indicatoare rutiere.
Generarea de vânzări directe
Online-ul este o tendință care a crescut exponențial in ultimii ani. Călătorii
își rezerva din ce mai mult vacanta direct cu furnizorii de servicii la destinație
-online reservations. Libertatea si flexibilitatea, sunt de asemeni importante.
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Turistul care se cazează in mediul rural poate fi încadrat in general in
următoarele tipuri:
✧
Profilul turistului de week-end - consumator din mediu urban , cu viață
stresanta si obositoare , care prefera sa se retragă la sfârșit de săptămâna in cadrul
unei pensiuni in scop de relaxare si recreere; se deplasează cu familia sau cu
prietenii; preferințe generale : distanta acceptabila fata de domiciliu, condiții de
cazare bune, masa tradițională, preț sub cel hotelier; se deplasează pe cont propriu;
poate fi fidelizat de către o pensiune daca acesta ii îndeplinește condițiile calitative;
prefera in general zonele turistice cu resurse naturale ridicate ;
✧
Profilul turistului tradiționalist - consumator din mediu urban , care
prefera sa își petreacă sărbătorile într-un mediu rural tradițional; se deplasează cu
familia sau cu prietenii; preferințe generale : zona turistica bogata din punct de
vedere cultural si etnografic, condiții de cazare bune, masa tradițională, acces la
obiceiurile tradiționale ale zonei si la gastronomia locala; se deplasează pe cont
propriu; poate fi fidelizat , dar va căuta in general locuri noi de văzut si
experimentat;
✧
Profilul turistului cu venituri mari - consumator din mediul urban care
își petrece weekendul sau concediul in mediul rural cu scopul de a descoperii "
specificul local - tradițional " ; se deplasează cu familia sau cu prietenii; preferințe
generale: condiții de cazare superioare ( la nivelul si calitatea celor din regim
hotelier) , gastronomie locala variata, tradițională si in funcție de preferințele sale,
este dispus sa plătească pentru a avea acces la " viziunea sa asupra condițiilor de
cazare si masa " ; se deplasează pe cont propriu; prefera in general zonele turistice
cu resurse naturale si antropice ridicate dar care oferă ceva interesant sau
important de vizitat in timpul liber ( festivaluri; monumente; obiective religioase,
etc. );
✧
Profilul turistului cu venituri medii - consumator din mediul urban care
dorește sa-si petreacă concediul într-un mediu accesibil din punct de vedere al
bugetului, astfel încât sa-si asigure optimul dintre satisfacție si costuri; se
deplasează cu familia sau prietenii; preferințe generale: dorința de a vedea cat mai
multe din zona unde se deplasează, condiții de cazare acceptabile, posibilitatea de
a-si prepara masa si de a nu fi legat de orele de preparare/servire a mesei, dorința "
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de a se simți ca acasă"; se deplasează pe cont propriu; prefera in general zone
turistice cu resurse naturale si antropice ridicate ( "cu ceva important de vizitat" ) ;
alege locațiile pe baza recomandărilor sau prefera sa aleagă - la fata locului;
✧
Profilul turistului cu venituri mici - consumator din mediul urban sau
rural care dorește sa își petreacă timpul liber într-un mediu accesibil din punct de
vedere al bugetului; acesta alege in general ofertele extra sezoniere care au preturi
reduse si care permit un sejur prelungit; se deplasează singur, cu familia sau cu
grupuri organizate; preferințe generale: condiții de cazare acceptabile; masa
tradițională in general sub forma de pensiune completa , posibilități de recreere in
aer liber, drumeții scurte , se deplasează in general cu mijloace de transport in
comun: alege locația in funcție de distanta si preț; nu poate fi fidelizat, alegând
întotdeauna oferă in funcție de preț.
✧
Turistul străin "occidental"- familist : doritor de experiențe noi
culturale; spirit de aventura; adept al concediilor in special in mediul rural,
tradiționalist, cunoaște elemente de baza despre tara in care călătorește, se
deplasează pe baza unui traseu foarte clar stabilit si alege locații cunoscute sau
unde au mai fost si alți conaționali de ai săi; prefera transportul pe cont propriu;
dorește sa cunoască experiența rurala, obiceiuri culturale si religioase, gastronomia,
meșteșugurile si obiectele de artizanat local, etc,. In general tot ceea ce este
specific tarii, regiunii, locului respectiv; preferând întâi zonele cunoscute
(exemplu - Transilvania, Sibiu). Daca este incantat de experiența sunt dispuși sa
revină si sa recomande altor potențiali turiști; grupurile organizate sunt orientate in
general spre stațiuni;
✧
Turistul străin "neoccidental" ( din sud-estul si estul Europei) spre
deosebire de cel occidental, este cunoscător al ofertei turistice generale a tarii pe
care o vizitează, in special a zonelor importante de interes; locațiile sun alese in
general in arealul apropiat graniței , unde pot avea acces si la mijloace de transport
in comun; prefera si excursiile in grup; se cazează in pensiuni de capacitate mai
mare din stațiuni de interes turistic; alegerea se face in funcție de preț si oferta; pot
fi fidelizați mai ales in perioada sărbătorilor.
Turismul rural poate fi considerat un instrument de reconectare la valori si la
simțul firescului .
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Factori psihologici declanșatori (mâncare de casă, peisaj familiar, evadare din
viața urbană, simplitate, validare etc.)
Factorii psihologici sunt de natura subiectiva si stimulează cererea
turistica prin persistenta lor in psihicul fiecărui individ, ca o reacție la
agresivitățile si solicitările nervoase, la eforturile fizice si intelectuale impuse de
munca si viață cotidiana.
Bunăstarea psihologica include principii importante care afectează
emoțiile, pot influenta toate dimensiunile comportamentului uman, dezvoltarea
lui, inclusiv sănătatea fizica, psihica, îndemânarea si dezvoltarea educațională,
competenta sociala si crearea de relații pozitive .

Figura 8 - Psihografia turistului rural

82

Abilitarea marketingului turistic în mediul rural

Turismul, in general , este un element integrator in comunicarea dintre
oameni de diferite culturi, de diferite naționalități si religii.
Turismul rural poate fi o terapie pentru suflet, o terapie simpla dar cu har,
precum si un instrument de reconectare la natura, la valori, la simțul firescului.
Simplitate

Modul de viață simplu si posibilitatea reîntoarcerii temporare la natura
constituie o motivație pentru toate categoriile socio-profesionale, de vârsta, sex
deoarece reprezintă rezultatul tendinței de conservare, sănătate, confort fizic si nu
numai. Omul zilelor noastre nu se poate rupe de cadrul original de viață , iar
contactul sau cu mediu rustic are ecouri largi in echilibrul funcțional.
Evadare din viața urbană
Liniștea si confortul psihic sunt tot elemente tot mai căutate de numeroși
turiști , dat fiind nivelul de stress al vieții cotidiene. Aspirația voluntara de a părăsi
cadrul de viață citadin, ideea de evadare in natura se regăsește aproape unanim
intre dorințele citadinului de azi. Zonele rurale ajuta la asigurarea mediului, in
favoarea materializării ideii si a posibilității de a se regăsi cu plăcere într-un mediu
liniștit, nepoluat, reconfortant, departe de constrângerile activităților zilnice.
Peisaj Familiar
Contactul cu natura, dorința de a retrăi zilele trecute stimulează căutătorii de
nostalgie sa călătorească in mediile rurale, care au un fel de farmec vintage, care
le pot oferii capacitatea de a-și înțelege, aprecia mai bine organismul si stima de
sine. Experiențele directe pot promova afinitatea emoțională fata de natura si actele
de bunătate pot îmbunătăți conexiunea emoțională cu comunitățile gazda.
Mâncare "de casă"
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Mirosul este un simt cu o putere fantastica asupra psihicului. Unele mirosuri
ne pot declanșa amintiri clare si ne pot face sa retrăim un anumit moment din viața
noastră.
O experiența culinara poate lăsa o amprenta extraordinara pentru turist.
Consumul este de fapt o parte integranta a experienței de călătorie, care este in
egala măsura un consum de locuri, obiceiuri si tradiții, precum si un consum local
de arome prin felurile de mâncare specifice .
Autenticitate
Tradiționalul si inspirația naționala este un gest de recunoștință pentru noi
înșine, fiindcă vorbim despre o raportare personala a unui individ ce tine de suflet,
de aspirațiile lui, de origini si de identitate .
Nostalgie
Sentimentul de melancolie provocat de dorința de a revedea un loc drag, in
special cel natal, o persoana apropiata sau de a retrăi un episod din trecut.
Vacantele cu familia, excursiile cu prietenii, petreceri aniversare si reuniuni de
familie la sărbători sunt experiențe prețuite si amintiri fericite. Nostalgia
stimulează o părere buna despre sine si promovează sentimentul ca viață este plina
de sens si scop.
Naționalism
Naționalismul este conștiința apartenenței la un neam, este o forma de
atașament fata de ai tai, fata de comunitatea căreia ii aparții si fata de plaiurile
natale. Naționalismul romantic s-a dezvoltat mai ales pe plan cultural - artistic prin
ocrotirea tradițiilor, datinilor si obiceiurilor populare , si care declanșează mândria
naționala in rândul vizitatorilor.
Spiritualitate
Dintr-o perspectiva spirituala, experiențele pe care un individ le poate
consuma într-un anumit loc, poate acționa ca un confort psihologic . Induc o stare
de bucurie, seninătate, binecuvântare de care psihicul lor are nevoie.
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" Căutarea experiențelor spirituale " in afara cadrului bisericesc au drept
menire reanimarea credințelor si cultelor abandonate, într-o pondere însemnată de
omul modern care caută un liant intre gândire si spirit.
Religie
Persoanele urmăresc credințe religioase, se apropie de clădiri inspiratoare,
evadează din viață de zi cu zi, explorează rădăcinile istorice ale religiei,
interpretează conceptual valorile spirituale in căutarea de a se simți conectate cu
creatorul . Sursa de semnificații si împrospătare spirituală si un pasaj ritual care
acționează ca un contrapunct al vieții si muncii de zi cu zi . Prin călătoria sacra ,
vizitatorii spera sa afle mai multe despre ei înșiși si sa se gândească mai profund la
esența vieții
Socializare
Este un element esențial pentru mulți calatori consumatori de turism rural.
Relațiile emoționale ale oamenilor cu locul se bazează nu numai pe mediile fizice
si obiective ci pe experiențele lor si pe locația construita social .
1.6.

Concluzii

În urma examinării Capitolului 1, au fost identificate elemente relevante, evaluate
ca fiind de o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică și interesele
spirituale legate de economia de ansamblu, cu accent pe industria ospitalității,
deoarece aceasta constituie unul dintre cele mai importante aspecte ale pieței
globale, în special în cadrul Uniunii Europene.
Prima parte a Capitolului 1 “Mediul rural și cultura” a identificat problemele
majore legate de mediul rural și modul în care acesta își poate dezvolta operațiunile
în sectorul ospitalității, asigurându-se că vor înțelege în mod eficient rolul mediului
rural. Cultura a fost identificată pe două niveluri, tangibil și intangibil; cu toate
acestea, ambele au o importanță egală care trebuie evaluată critic. Mediul rural are
un potențial masiv și poate deveni un element eficient pentru o dezvoltare
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cuprinzătoare și crearea de locuri de muncă și contribuie, de asemenea, la
confruntarea cu urbanizarea în creștere, care este considerată o amenințare reală
pentru mediul rural.
A doua parte a Capitolului 1 “Managementul ospitalității în mediul rural” s-a
concentrat pe examinarea provocărilor majore cu care se confruntă managerii
ospitalității din aceste zone geografice, în special în cazul întreprinderilor mici.
Lipsa de expertiză, sprijin financiar, relații cu stakeholderii, strategie și cooperare
cu autoritățile locale sunt printre acele obstacole.
A treia parte “Produsul turistic trebuie să îmbine componentele și circumstanțele
de mediu” a identificat un număr de elemente externe ce influențează operațiunile
din industria ospitalității și au potențialul de a duce la luarea corecta a deciziilor.
Religia, cultura și economia sunt printre provocarile cu care trebuie învinse în
cadrul industriei ospitalității.
2. Capitolul 2: Marketing - Privire de ansamblu și definiții
2.1.

Definiții ale marketingului

Potrivit Asociației Americane de Marketing (2017 - Online) „Marketingul este
activitatea, setul de instituții și procesele de creare, comunicare, livrare și schimb
de oferte care au valoare pentru consumatori, clienți, parteneri și societate în
general.” Aceasta definiție clarifică impactul marketingului pentru întreprinderi,
întrucât activitățile de marketing contemporane depășesc cu mult abordarea
convențională și tratează necesitatea implementării unei cercetări de piață
profunde, care este esențială pentru identificarea corectă a pieței și dezvoltarea
adecvată a cunoștințelor despre cum să fie depasite anumite obstacole potențiale.
În ultimele decenii, marketingul a jucat un rol cheie în ceea ce privește dezvoltarea
funcțiilor de management contemporane și a permis companiilor, atat companiilor
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multinationale cat și întreprinderilor mici și mijlocii, să dezvolte noi abilități și
capacități, să devină mai competitive și, cel mai important, să se concentreze
asupra nevoii de inovație și diversificare ca parte a abordării lor strategice
generale. Yohn (2019, p.1) clarifica ideea conform careia “marketingul este, și nu
ar trebui să fie, folosit doar ca strategie de dobândire și păstrare a clienților, precum
este practicat de foarte multe companii în zilele noastre”.
Este foarte important de luat în calcul aceasta precizare care oferă oportunitatea de
a înțelege mai clar rolul marketingului și cum trebuie el utilizat de companii. Cu
toate acestea, un mediu de afaceri foarte promițător, unde globalizarea joacă un rol
cheie, și nevoia de competitivitate formată prin activități de marketing bine
dezvoltate sunt mult mai importante decât au fost pana acum. Toate acestea sunt
elemente vitale pentru orice afacere.
2.2.

De ce este marketingul folositor?

Definiția conceptului de marketing cere ca impactul adus de marketing să fie
definit la randul sau, și astfel apare nevoia unui răspuns pentru întrebarea “De ce
este marketingul folositor?”. Mai mulți autori contemporani s-au concentrat asupra
acestui subiect și au găsit mai multe avantaje majore aduse de marketing, ce fac
marketingul folositor pentru organizațiile contemporane. Ca rezultat, aceste
avantaje ale marketingului au aplicații practice în industria ospitalității.
Prin urmare, unele dintre aceste avantaje ale marketingului se referă la următoarele
aspecte:
1. Marketingul informeaza organizațiile și indivizii în legătură cu ce se
intampla pe piața, în special, datorită faptului că piața este în continuă
schimbare. În plus, ajuta comercianții specializati (marketers) să comunice
cu piața și să asigure ca acest lucru va stabili un sentiment de încredere între
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organizație și restul părților interesate (stakeholders). Acest lucru se referă
atât la stakeholderii interni, cât și cei externi, deoarece ambele categorii pot
ajuta organizația să informeze și să se informeze la randul sau despre
chestiuni importante ce țin de marketing și alte aspecte ale afacerii.
Feedback-ul este vital pentru marketing și trebuie implementată o strategie
informațională bilaterala.
2. Marketingul angrenează oamenii în activitățile organizației, în special atunci
când aceste activități țin de etică și responsabilitate sociala corporativa
(RSC). Acest lucru este extrem de important într-o situație de criză unde
dezvoltarea activităților etice este considerată vitală deoarece va duce la
beneficii atat pentru organizație, cat și pentru societate la mod general, și
poate avea diverse avantaje pentru industria ospitalității
3. Marketingul construiește reputația deoarece creeaza mediul propice de
dezvoltare a unei imagini trainice, întărire a legăturilor bazate pe încredere
cu stakeholderii și crearea unui mediu pozitiv ce va duce la relații
sustenabile și de lungă durată. Reputația necesită mult timp pentru a fi
construită, dar poate fi distrusă în câteva secunde. Așadar, marketingul
trebuie să fie folosit în așa fel încât să asigure menținerea reputația fragilă a
organizațiilor, la mod general, nu doar să o construiască.
4. Marketingul vinde deoarece creează o imagine pozitivă și asigură o relație
bazată pe încredere între companie și clienții săi. Deși prezenta lucrare
susține că “Marketingul nu înseamnă vânzări”, marketingul poate să permită
companiei să intre pe piață, să dezvolte relații stabile, să înțeleagă piața și să
dezvolte produsele adecvate pentru prețul corect, stimuland astfel vânzările
5. Marketingul crește afacerile întrucât menține legătura cu toate părțile
interesate, creează o rețea de legături mai largă și se asigură că educă
oameni. Toate acestea sunt unele dintre elemente care sunt derivate în urma
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unei identificări corecte a pieței, bazată pe cercetare îndelungată, și care
permite afacerilor să crească într-un ritm sănătos și constant.
Toate cele de mai sus sunt doar o parte dintre elementele identificate de-a lungul
deceniilor ce fac marketingul folositor în mediul de afaceri contemporan. Deoarece
aceasta listă este uriașă, rolul marketingului nu poate fi ignorat de nicio companie,
în special de cele din industria ospitalității. Toate acestea trebuie să devină o parte a
gândirii critice profunde în așa fel încât să se asigure că marketingul joacă un rol
important pentru orice afacere, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-uri).
2.3.

Marketingul nu înseamnă vânzări

Marketingul nu se ocupă de vânzări propriu-zis, desi marketingul reprezinta o parte
importanta în generarea vânzărilor, ci are de-a face cu abilitatea unei afaceri de a se
angrena într-o cooperare productivă cu stakeholderii adecvați și de a se asigura că
activitățile sale vor aduce avantaje reale întregii societăți. Comunitatile locale nu
trebuie să dezvolte doar niște afaceri înfloritoare, ci niște afaceri ce pot returna o
parte din venituri înapoi în comunități, în special acolo unde nevoile sociale sunt
ridicate și grupurile de persoane defavorizate au nevoie de ajutor ce le va
imbunatatii nivelul de trai.
Așadar, identificarea conform careia “Marketingul nu înseamnă vânzare” este
rezonabilă și adevărată. Marketingul depășește cu mult ideea de vanzari, iar acestea
nu constituie decat unul dintre obiectivele majore care pot fi atinse doar prin
concentrarea atenției asupra identificării unor elemente mai generale, precum
nevoia de a asigura un nivel înalt de calitate în ceea ce privește relație cu toate
părțile interesate, interne și externe, de a crește responsabilitatea socială și de a
asigura bunăstarea tuturor persoanelor, organizațiilor și societăților implicate.
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Aceste lucruri au fost identificate și dezvoltate de-a lungul istoriei și oferă o bază
solidă pentru ceea ce nu înseamnă marketing, permițându-le persoanelor
specializate în marketing să devină mult mai orientate către client și mai
concentrate.
Intrebarea reala, precum și provocarea inițală, pentru persoanele specializate în
marketing (marketer) din zilele noastre este în ce măsură înțeleg cu adevărat
problema și cum această înțelegere le poate permite să-și concentreze politicile
către alte întrebări și provocări majore de marketing, cum ar fi nevoia de cercetare
și inovare de marketing. Importanța acestor lucruri este, de asemenea, direct
asociată cu capacitatea marketerilor de a se asigura că planurile de marketing
adecvate vor fi dezvoltate în cel mai bun mod în așa fel încât să ajungă la
beneficiile așteptate.
2.4.

Cercetarea de marketing

Potrivit Asociației Americane de Marketing (AMA, 2017 - Online) „Cercetarea de
marketing leagă consumatorul, clientul și publicul cu marketerul prin intermediul
informațiilor - informații utilizate pentru a identifica și defini oportunitățile și
problemele de marketing; generează, șlefuiește și evaluează acțiuni de marketing;
monitorizează

performanța

de

marketing;

și

îmbunătățește

înțelegerea

marketingului ca proces”. Aceasta definiție științifică oferă o înțelegere clarificată
a modului în care marketingul trebuie utilizat în rândul profesioniștilor din
industria ospitalității.
Cercetarea de marketing are mai multe avantaje și acest lucru este vital pentru
industria ospitalității pentru a identifica toate variabilele care ii pot influența
operațiunile și ii pot oferi un avantaj competitiv durabil. Părțile speciale ale
industriei ospitalității, cum ar fi mediul rural, nu își pot permite să neglijeze rolul
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strategic al cercetării de marketing și capacitatea sa de a oferi o imagine de
ansamblu clarificată a tuturor variabilelor majore care le pot influența. Prin urmare,
trebuie să se acorde atenția adecvată cercetării de marketing și să se asigure că
aceasta va deveni parte a culturii lor organizaționale.
În ultimele decenii, nevoia de cercetare de marketing a atras un nivel ridicat de
atenție în rândul managerilor, iar acest lucru este direct asociat cu o serie de
probleme care pot permite organizațiilor contemporane să își dezvolte toate
capacitățile și să creeze un mediu intern pozitiv. Prin urmare, cercetarea de
marketing a deveni un motor valoros pentru toți oamenii din organizație. Strategiile
corporative, de afaceri și de marketing au fost afectate pozitiv de dezvoltarea
acesteia, ceea ce o face o adevărată provocare pentru organizațiile contemporane,
în special pe piețele mature. În plus, cercetarea de marketing este crucială atât
pentru corporații multinationale, cât și pentru IMM-uri, iar acest lucru influențează
creșterea nevoii de concentrare strategică asupra acestui instrument de
management al pieței actuale.
2.5.

Segmentarea pieței și segmentarea marketingului

Segmentarea pieței se referă la „… agregarea cumpărătorilor potențiali în grupuri
sau segmente cu nevoi comune și care răspund în mod similar unei acțiuni de
marketing” (Tarver, 2019). Segmentarea marketingului în niciun caz nu poate fi
separată de activitățile generale de marketing, deoarece segmentarea oferă o foaie
de parcurs clarificată pentru întreaga organizație și poate crea un avantaj
competitiv substanțial atât pentru companiile, cât și pentru industriile,

care

implementează în mod strategic politicile adecvate. În consecință, impactul său
poate fi considerat un punct de reper pentru toate organizațiile, în special pentru
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industria ospitalității, având în vedere că aceasta trece prin mai multe provocări,
cum ar fi preferințele clienților și impactul tehnologiei informației.
Industria ospitalității, și mai precis cea din mediul rural, poate beneficia foarte mult
în urma segmentării pieței, deoarece pot identifica în mod clar piața lor țintă. Prin
urmare, companiile din aceasta industrie, cu focus pe mediul rural, pot să-și
proiecteze, dezvolte și implementeze strategiile adecvate care le vor permite să
ajungă la consumatorii/ clienții potriviți, la momentul potrivit, pentru un preț
corect. Omogenitatea, distincția și reacția sunt doar câteva dintre criteriile care
trebuie elaborate de managerii de ospitalitate pentru a-și îndeplini obiectivele de
cercetare de piață și pentru a se asigura că segmentarea va oferi toate beneficiile
dorite. Astfel de acțiuni nu pot asigura decât bunăstarea atât a produselor și/sau
serviciilor, cât și a clienților.
Abordarea critică a conceptului de segmentare a marketingului oferă câteva
informații cu adevărat valoroase legate de întregul concept de marketing și modul
în care această procedură poate avea un beneficiu în industria generală a
ospitalității. Provocările pentru marketeri sunt evidente, iar segmentarea de
marketing poate rezolva mai multe probleme și poate deveni un instrument eficient
pentru profesioniștii din domeniul ospitalității.
2.6.

Pozitionarea ca strategie de marketing

Se concentrează pe ocuparea unui loc precis în mintea oamenilor atunci când
aceștia trec prin procesul de decizie de cumpărare, astfel făcând mai ușor pentru
clienți să se concentreze și să identifice un anumit produs sau serviciu într-un
ocean de variante. Prin urmare, dezvoltarea de acțiuni inovatoare de către
managerii de ospitalitate rurală este extrem de crucială, deoarece dezvoltarea și
crearea pe termen lung a unei poziționări strategice poate oferi într-adevăr mai
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multe beneficii care pot crea un avantaj competitiv serios pe piață, mai ales că
tehnologia informației a schimbat modul în care piața funcționează.
Poate deveni un instrument de management important pentru industria ospitalității,
atat pentru mediul rural, cât și pentru mediul urban, deoarece ii ajuta pe manageri
să se concentreze și, prin urmare, să dezvolte strategiile ce le vor aduce succes.
Pentru a garanta ca poziționarea este dezvoltată și aplicată eficient, managerii de
ospitalitate trebuie să se asigure ca experiența clienților este pe măsura așteptărilor;
adună recenzii on-line, utilizând capabilitățile oferite de dezvoltarea rapidă a
internetului și capacitățile companiei interne; adună feedback-ul clienților,
deoarece acest lucru este crucial pentru analizarea tendințelor actuale și viitoare și,
de asemenea, să corecteze posibilele probleme care pot apărea în timpul
operațiunilor.
Industria ospitalității se confruntă cu obstacole și provocări serioase în ceea ce
privește poziționarea strategică , întrucât piețele vizate sunt din ce în ce mai
solicitante și complexe, creând bătăi de cap pentru profesioniștii din industrie
pentru a-și alinia politicile de poziționare cu așteptările clienților.
2.7.

Marketingul și macromediul (Analiza PESTEL)

Modul în care marketingul se dezvolta este influențat și de macromediu.
Macromediul este definit ca fiind toate elementele externe ale unei companii, ce nu
pot fi controlate, dar care au un impact asupra modului de operare al companiei sau
al industriei. Toate acestea creeaza un anumit nivel de certitudine sau incertitudine,
au un impact asupra deciziilor strategice luate în cadrul unei companii sau al unei
industrii și trebuie tratate cu seriozitate de către profesionistii în ospitalitate,
deoarece, dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu numai că va avea un impact
negativ asupra operațiunile industriei, dar, de asemenea, poate deveni catastrofal, în

93

Abilitarea marketingului turistic în mediul rural

cazul în care companiile nu au o privire de ansamblu clară asupra rolului
macromediului, deoarece acest lucru poate dezvălui o serie de pericole care pot
într-adevăr să creeze complexitate și conflict în cadrul întregii industrii.
Un instrument potrivit pentru definirea și caracterizarea macromediului este
analiza PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental,
Legal).

Analiza PESTEL oferă o oportunitate excelentă de a dezvolta un set

cuprinzător de competențe și expertize care vor elimina riscurile și amenințările.
Totodată, aceasta analiza va permite industriei ospitalității să profite de
oportunitățile oferite pe piața globalizată, și, prin urmare, va duce la creșterea
competitivității generale atât a industriilor, cât și a companiilor individuale. Ca
urmare, acest lucru poate fi în cele din urmă transferat în economia națională
generală și poate oferi anumite beneficiile, cum ar fi creșterea PIB-ului, crearea de
locuri de muncă, creșterea investițiilor și dezvoltarea antreprenoriatului.
Toate acestea constituie avantaje ce trebuie să fie evaluate în mod critic, ce au un
impact major în cadrul industriei ospitalității și trebuie să devină un instrument
pentru întreaga industrie. Analiza PESTEL are următoarea explicație:
Political: Se refera la situatia politica generala intr-o anumita tara sau regiune,
nivelul de stabilitate sau instabilitate politică. Acest lucru afectează deciziile luate
de o companie sau de întreaga industrie ospitalității. Deciziile politice sunt
considerate reperul analizei PESTEL.
Economic: Se refera la situatia economica din tara de operare sau din piața țintă, și
cum acestea pot influența operațiunile generale ale industriei. Dat fiind faptul ca
economia afectează deciziile politice, importanța mediului economic este evidentă.
Social: Se referă la structura societății de operare, precum și a pieței țintă. Acest
lucru le permite companiilor să se asigure ca înțeleg pe deplin acest factor și ca, pe
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baza acestei înțelegeri, vor putea dezvolta politici adecvate, vitale pentru industria
ospitalității.
Technological: Acest element se referă la capacitatea unei țări de a oferi suport IT
adecvat în ceea ce privește infrastructura, cunoștințele, abilitățile practice și
resursele umane. Rolul universităților este foarte important în ceea ce privește acest
factor, deoarece ele pot oferi sprijinul necesar industriei.
Environmental: Rolul mediului este vital deoarece aceste condiții pot să
influențeze operațiunile industriei ospitalității, dar și să afecteze atragerea
investițiilor adecvate. Poluarea și schimbarea de temperatura afectează industria
ospitalității într-o mare masura.
Legal: Mediul legal joacă un rol cheie în cadrul industriei ospitalității deoarece el
defineste reglementările aplicate într-o anumită economie, afectează deciziile
politice și creează circumstanțele necesare pentru ca industria ospitalității

să

dezvolte și să investească capitalurile potrivite industriei, în special în rândul
companiilor de tip start-up.
2.8.

Marketing digital

Dezvoltarea rapidă a industriei tehnologiei informației (IT) și oportunitățile apărute
ca rezultat al internetului au schimbat modul în care activitățile managementului și
marketingului conventional sunt definite, proiectate și realizate. În consecință,
acest lucru are un impact mai mare asupra operațiunilor generale de afaceri și
asupra modului în care angajații din mai multe departamente, în special cei care
trebuie să aibă acces direct la Internet, își îndeplinesc sarcinile. Toate acestea au
dus la un nou tip de marketing, cel al „marketingului digital”, iar înțelegerea
impactului său este importantă pentru întreprinderile contemporane și, desigur,
pentru întreaga industrie a turismului care cunoaște oportunități masive.
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Potrivit lui Barone (2019 - Online) „marketingul digital este utilizarea internetului,
a dispozitivelor mobile, a social media, a motoarelor de căutare și a altor canale
pentru a ajunge la consumatori ... vizează un segment specific al bazei de clienți și
este interactiv ... include reclame în urma rezultatelor căutării online, reclame prin
e-mail și tweeturi promovate - orice lucru care încorporează marketingul cu
feedback-ul clienților sau o interacțiune bidirecțională între companie și client.”
Identificarea conceptului de marketing digital este esențială pentru dezvoltarea
acestuia, deoarece oferă direcții clarificate de utilizare eficientă și strategică de
către profesionistii în marketing.
Marketingul digital poate oferi avantaje pentru întreaga industrie a ospitalității,
precum automatizarea marketingului, date structurate și semantică, live streaming,
chatbots, inteligență artificială, servicii personalizate, strategii pentru mobil
(Mobile First), utilizarea mai mare a instrumentelor analitice, Big Data și Internet
of Things. Toate acestea sunt doar câteva dintre avantajele care pot fi utilizate de
industria ospitalității în ceea ce privește marketingul digital. Cu toate acestea, este
necesara clarificarea conform careia acest lucru trebuie să fie dezvoltat de
profesioniști calificați și să fie evitate neînțelegerile.
2.9.

Mixul de marketing

Definirea conceptului de “mix de marketing” este de o importanță deosebită pentru
a permite dezvoltarea sa generala ce va oferi înțelegerea rolului său, precum și al
impactului pe care îl are asupra elaborării strategiilor de marketing și cum aceste
strategii vor avea un impact substanțial asupra afacerilor contemporane. Potrivit lui
Kenton (2010, Online) “Mixul de marketing include mai multe puncte de interes ce
fac parte dintr-un plan cuprinzător de marketing. Termenul se referă adesea la o
clasificare comună care a început ca patru P-uri: produs, preț, plasament și
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promovare". Aceasta este o abordare cu adevărat importantă, iar termenul
„clasificare” creează oportunitatea unei explorări mai largi pentru înțelegerea să
generală.
Evolutia mixului de marketing, cu referire la cele patru P-uri tradiționale (produs,
plasament, pret, promovare) la care s-au adăugat ulterior încă trei (persoane,
proceduri, premise fizice), creează oportunitatea ca managerii de ospitalitate din
mediu rural să se asigure ca produsele și/sau serviciile lor vor intra pe piață într-o
manieră extrem de profesională.
Toate cele 7 P-uri au propria valoare unică și nu pot fi separate deoarece acest lucru
ar crea o legătură slabă între ele, precum și o lipsa greu de acoperit. Rolul mixului
de marketing în mediul rural este vital deoarece implementarea acestuia poate
permite acestor zone să schimbe abordarea birocratică intr-una realista care, la
randul sau, le va permite să dezvolte toate resursele necesare și disponibile. În plus,
mixul de marketing trebuie dezvoltat în așa fel încât să se alinieze cu restul
obiectivelor strategice deoarece acesta trebuie să fie clar identificat în cadrul
strategiei generale. Mesajele de marketing trebuie să fie

în concordanță cu

capacitățile reale ale mediului rural pentru a rămâne realiste și etice.
Evoluția marketingului este influențată și de examinarea atentă a macromediului
care a fost identificat și dezvoltat anterior pentru a oferi o mai bună și mai
profundă înțelegere a impactului său general. Cu toate acestea, pentru profesioniștii
din domeniul ospitalității, în special pentru cei care nu dețin abilitățile de
management relevante, trebuie să fie clar că o astfel de identificare și înțelegere
este de cea mai mare importanță și, prin urmare, trebuie să atragă atenția adecvată.
Toate acestea creează un anumit nivel de certitudine sau incertitudine, au un impact
asupra deciziilor strategice luate în cadrul unei industrii sau al unei companii și
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trebuie luate în considerare cu seriozitate de către profesioniștii din domeniul
ospitalității deoarece, în cazul în care aceste aspecte nu sunt îndeplinite, nu numai
că vor avea un impact negativ asupra operațiunilor industriei, dar pot deveni
catastrofale în cazul în care companiile nu au o privire de ansamblu clară asupra
rolului macromediului.
În continuare, mixul de marketing trebuie elaborat pentru a facilita înțelegerea
rolului său în industria de agrement, evenimente, turism și sport (în lb. engleza
Leisure, Events, Tourism and Sports, LETS), deoarece aceasta reprezinta o parte
importantă a industriei ospitalității, atât la nivelul corporațiilor locale, cât și
globale. Conștientizarea unor astfel de chestiuni vitale nu numai ca stimulează
marketingul în sine, dar, cel mai important, poate avea un impact substanțial asupra
operațiunilor din alte departamente ale afacerii, precum departamentele de resurse
umane și contabilitate.
Toate acestea creează un cadru important care trebuie abordat și evaluat în mod
critic pentru a permite mixului de marketing să îndeplinească toate avantajele pe
care operațiunile sale le aduc organizațiilor contemporane de ospitalitate. Fiecare
dintre elementele mixului de marketing poartă propria importanță unică și toate
trebuie evaluate în relație cu restul elementelor.
Produsul/Serviciul: Se referă la produsele

și/sau

serviciile pe care fiecare

industrie decide să le ofere consumatorilor sau chiar clienților potențiali. Această
decizie trebuie să se bazeze pe segmentarea pieței dezvoltată anterior, care să
permită companiei să își dezvolte produsele. Produsul trebuie să poată satisface
nevoile și dorințele specifice și să ofere clienților satisfacția necesară. Oferirea unui
produs adecvat este esențială, deoarece constituie motorul principal pentru restul
acțiunilor care trebuie întreprinse pentru a se asigura că industria și compania vor
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deveni eficiente pe termen lung. Având în vedere că, în era contemporană, clienții
au acces la o cantitate mare de date și informații, impactul produsului, ca element
principal al mixului de marketing, trebuie tratat și dezvoltat cu atenție și seriozitate
pentru a oferi beneficiile relevante pentru companie. În plus, produsul trebuie să
ofere clienților valoarea adăugată adecvata pentru a asigura un avantaj competitiv.
Prețul: În urma dezvoltării Produsului/Serviciului, companiile din sectorul
ospitalității trebuie să se asigure că proiectează și implementează strategia de preț
corespunzătoare, care să permită companiei să rămână competitivă, să atragă piața
țintă și să creeze posibilitatea de a menține marjele de profit preconizate, cruciale
pentru operațiuni de succes pentru industria ospitalității. Totodată, trebuie să fie
clarificat faptul că prețul trebuie să reflecte politicile strategice generale, să fie
aliniat cu imaginea de marcă, în așa fel încât să fie evitate posibilele probleme,
induceri în eroare și neînțelegeri ale clienților. În plus, prețul constituie singurul
element al mixului de marketing care generează venituri pentru companie. Toate
celelalte elemente generează costuri. Prin urmare, strategia de preț trebuie să
acopere tot restul mixului de marketing. Prețul este crucial și necesită o gândire
critică profundă în rândul managerilor ospitalității, deoarece numai o astfel de
abordare poate asigura că organizația și industria rămân competitive.
Plasamentul: Al treilea element din mixul de marketing se referă la locul unde
compania este amplasată, precum și unde se întâmplă distribuția produselor și/sau
serviciilor pe piață. Alegerea canalelor de distribuție adecvate este esențială pentru
industria ospitalității deoarece strategiile naționale cuprinzătoare pot include
expoziții, conferințe și alte acțiuni conexe care permit Promovarea (care este
dezvoltată în secțiunea următoare). Este important de menționat că Internetul și
capacitățile oferite de dezvoltarea rapidă a IT-ului pot ajuta la noi canale de
distribuție și să permită industriei ospitalității să devină mai eficienta față de
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clienții săi țintă. Trecerea de la abordarea convențională a plasamentului, care se
referă la „Locație - Locație - Locație”, spre viziunea contemporană, care ia în
considerare IT-ul și se referă la „Informație - Informație - Informație”, este
într-adevăr importantă și are un impact major cu privire la capacitatea de a extinde
eficient gama de canale de distribuție. Prin urmare, toate acestea trebuie să devină
parte a elementului Plasament și să valorifice toate capacitățile sale potențiale.
Promovarea: Elementul final al mixului de marketing original se referă la
instrumentele pe care o anumită companie sau industrie le folosește pentru a
facilita comunicarea corespunzătoare cu piața țintă. Elaborarea strategiilor
adecvate trebuie să cuprindă acțiuni precum publicitate, vânzare, marketing direct,
promovarea vânzărilor și relații publice. Toate acestea sunt încadrate cel mai bine
ca fiind mixul promoțional, ce oferă companiilor și industriei în discuție
oportunitatea de a deveni mai concentrați și mai eficienți în acțiunile lor. Nevoia
unei strategii generale este importantă, deoarece stakeholderii interni trebuie
considerați esențiali pentru promovare, iar managerii de marketing trebuie să se
asigure că personalul este utilizat în mod profitabil, ca parte a activităților de
promovare, pentru a asigura cele mai bune rezultate posibile.
Persoane: Primul element al mixului de marketing extins și al cincilea general se
referă la persoanele care lucrează într-o organizație, iar acestea constituie cel mai
important atu al oricărei organizații contemporane. Rolul persoanelor în mixul de
marketing pentru industria ospitalității și a turismului este de o importanță
deosebită deoarece oamenii sunt cei care intră în contact direct cu vizitatorii,
precum și cu restul stakeholderilor interni și externi. Astfel, oamenii pot fi
considerați oglinda organizației și, în consecință, a întregii industrii. Se consideră
că industria turismului este extrem de afectată de oameni în ceea ce privește nivelul
de ospitalitate, în special în mediul rural unde atragerea vizitatorilor este mai
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dificila. Nivelul de pregătire, expertiză practica și cunoștințe acumulate pe care
oamenii le dețin au un impact major asupra operațiunilor organizaționale globale și
creează necesitatea guvernelor naționale de a se concentra asupra dezvoltării sale
pentru a oferi un avantaj competitiv durabil adecvat. Globalizarea pieței crește
nevoia de acțiuni strategice suplimentare în ceea ce privește oamenii și gestionarea
adecvată a resurselor umane.
Proceduri: Acest element se concentrează asupra îmbunătățirii generale a
procedurilor organizationale, atât din motive interne, cât și externe. În ceea ce
privește operațiunile interne, rolul procedurilor este de o importanță deosebită
deoarece poate imbunatatii conceptul de comunicare între indivizi, precum și între
departamente. Acest lucru poate asigura evitarea conflictelor, iar astfel se asigura o
eficienta sporita. În ceea ce privește operațiunile externe, procedurile pot permite
industriei ospitalității să stimuleze comunicarea cu stakeholderii, cum ar fi
furnizorii,

instituțiile

bancare,

departamentele

guvernamentale,

organele

profesionale, etc. Acest lucru este necesar pentru a asigura buna funcționare și
pentru a evita posibilele neînțelegeri. Rolul IT este de o importanță primordială,
solicitând companiilor să ia măsurile necesare.
Premise fizice: Premisele fizice sau atmosfera constituie elementul final al mixului
de marketing extins și se referă la mediul creat la locul de munca și la
îmbunătățirea condițiilor generale pentru forța de munca. Acest lucru poate duce la
niveluri mai ridicate de performanță și productivitate, esențiale pentru toate
organizațiile și, desigur, pentru organizațiile care își desfășoară activitatea într-o
industrie extrem de sensibilă, cum este cea a ospitalității și turismului. În plus,
premisele fizice sunt importante pentru stakeholderi deoarece oferă o dovada de
profesionalism, lucru ce poate avea un efect pozitiv substanțial asupra relației
generale cu stakeholderii. Nu în ultimul rând, premisele fizice sunt importante și
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pentru vizitatori deoarece ele pot influența opinia generală a acestora în legătură cu
organizația și pot ajuta compania să fidelizeze acești vizitatori, cei din urma avand
posibilitatea să promoveze din gură în gură organizația. Nevoia de îmbunătățire a
premiselor fizice este vitală pentru industria ospitalității, iar acest lucru nu se referă
doar la întreprinderile individuale, dar, cel mai important, trebuie să devină o parte
a unei politici naționale generale care să permită astfel de acțiuni și să ofere
stimulentele adecvate.
Examinând toate elementele mixului de marketing prezentate anterior, putem
ajunge la concluzia că acest instrument este esențial pentru elaborarea unei strategii
cuprinzătoare și eficiente în ceea ce privește marketingul. Trebuie făcută
clarificarea conform căreia mixul de marketing trebuie dezvoltat în așa fel încât să
se alinieze cu restul obiectivelor strategice ale organizației sau ale industriei pentru
a asigura ca acesta își va îndeplini obiectivele. În plus, trebuie clarificat ca
implementarea mixului de marketing trebuie să cuprindă toate elementele și
niciunul dintre ele nu poate fi exclus deoarece acest lucru poate genera o serie de
probleme. Rolul IT-ului este esențial în implementarea generală și, astfel, este
necesară alocarea de resurse adecvate în așa fel încât mixul de marketing să devină
mai eficient.

2.10. Mixul de marketing și personalizarea
În ciuda faptului ca mixul de marketing este limitat la cele 7 P-uri, precum au fost
dezvoltate anterior, abordarea contemporană este de a include și conceptul de
Personalizare, ca parte nouă a acestuia. Potrivit lui Fraser (2017 - Online)
”Marketingul personalizat folosește informațiile despre clienți, demografia și
comportamentul pentru a determina cel mai bun loc și momentul potrivit pentru
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persoana potrivită.” Aceasta definiție permite concentrarea asupra furnizării de
produse și servicii personalizate care vor satisface nevoile și dorințele specifice ale
consumatorilor și clienților. Prin urmare, acest lucru este esențial pentru industria
ospitalității și oferă, de asemenea, posibilitatea industriei de a deveni mai
inovatoare și creative, facand posibil ca aceste organizații să ajungă la un avantaj
competitiv durabil.
Marketingul personalizat funcționează pe baza a două elemente specifice, care au
același grad de importanță:
1. Supraîncărcare informațională: Consumatorii sunt bombardați constant cu
o cantitate masivă de informații printr-o serie de canale. Acest lucru duce la
confuzii, deoarece este posibil ca aceștia să nu poată identifica diferențele
reale dintre produsele și serviciile disponibile; prin urmare, singurul element
de diferențiere este prețul, mai degrabă decât calitatea generală a serviciului;
2. Dorinta de control: Un număr mare de consumatori, în special cei care au
posibilitatile financiare de a se diferentia în ceea ce privește prețul, prefera
să plătească mai mult pentru a obține atenție individuala pe baza nevoilor și
dorințelor lor unice, în așa fel încât acestea să fie satisfăcute, iar clienții să se
diferențieze de restul consumatorilor.
Marketingul personalizat în industria ospitalității și a turismului necesită din partea
industriei să proiecteze și să implementeze o cercetare de piață, segmentare și
poziționare de lungă durată și de succes. Acest proces va permite industriei să
înțeleagă în profunzime elementele care afectează personalizarea și astfel să ofere
un set de beneficii și să dezvolte un avantaj competitiv durabil.
Aceste beneficii trebuie să fie clare pentru întreaga industrie a ospitalității și au
de-a face, în principal, cu următoarele idei:
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1. Creșterea vânzărilor către un anumit segment de piață, astfel încât să
stimuleze atât venitul, cât și profitabilitatea, care sunt esențiale pentru
întreprinderile care se concentrează pe astfel de strategii executive;
2. Construirea unei relații mai bune între companii și clienți, indiferent dacă
acestea se referă la Business-to-Business (B2B) sau Business-to-Consumer
(B2C), ceea ce duce la niveluri mai ridicate de încredere;
3. Îmbunătățirea experienței clienților întrucât compania își concentrează toată
atenția și alocă resurse speciale pentru a satisface nevoile, dorințele și
cerințele personalizate corespunzătoare;
4. Atragerea atenției consumatorilor ca potențiali clienți care vor solicita
anumite servicii și vor căuta organizații care vor putea îndeplini aceste
nevoi.
Toate cele de mai sus joacă un rol fundamental în implementarea strategiilor de
marketing personalizat și, într-adevăr, pot oferi toate beneficiile relevante pentru
industria ospitalității. Cu toate acestea, totul trebuie dezvoltat în așa fel încât să se
alinieze complet cu restul strategiilor corporative și trebuie să fie inclus în mixul de
marketing.
2.11. Miopia de marketing
Miopia de marketing se referă la fenomenul care apare atunci când o companie își
concentrează activitățile de marketing în așa fel încât să își asigurare propriului
profit, deservind doar propriile interese, în loc să se concentreze pe produse și/sau
servicii și pe avantaje pe care acestea le pot avea pentru clienți. Astfel, această
identificare permite profesioniștilor în marketing din toate industriile, inclusiv în
industria ospitalității, să evidențieze nevoile și cerințele clienților și să evite
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concentrarea asupra propriilor nevoi, ca singura lor abordare, ce poate genera o
serie de probleme atat pentru companii, cat și pentru clienți.
Cercetările recente au identificat că industria ospitalității se confruntă cu anumite
probleme particulare în ceea ce privește miopia de marketing și ridică importanța
rezolvării acestei probleme pentru a-și concentra atenția față de clienții lor și pentru
a evita greșelile. În plus, autorii solicită industriei să dezvolte o abordare
cuprinzătoare, să identifice impactul problemei miopiei de marketing și să se
asigure că o înțelegere generală va avea un beneficiu global pentru întreaga
industrie.
Miopia de marketing poate ridica și alte probleme pentru specialiștii în domeniul
marketingului, cum ar fi să rămână departe de necesitatea dezvoltării unor
„produse ecologice”. Prin urmare, ei nu ar satisface anumite nevoi pentru unii
clienți contemporani care își îndreaptă preferințele către noile tendințe, cum ar fi
„produsele ecologice”, care constituie un element important al economiei generale.
În plus, acest lucru poate determina, de asemenea, companiile să rămână departe de
inovație, iar acest lucru reprezintă o amenințare reală pentru marketeri. Rolul
miopiei de marketing este esențial, iar specialistii în marketing trebuie să se asigure
ca nu vor lasa acest fenomen să devină o amenințare.
2.12. Creșterea rapidă a pieței serviciilor
În ultimii ani, economia serviciilor a jucat un rol cheie în dezvoltarea generale a
economiei și a contribuit la crearea de locuri de muncă și la generarea mai multor
beneficii care s-au extins într-o mare parte a economiei, inclusiv în industria
ospitalității și turismului, care a devenit într-adevăr inima dezvoltării economiei
serviciilor. Potrivit lui Chappelow și Scott (2020 - Online) „Sectorul serviciilor
produce bunuri intangibile, mai precis servicii în loc de bunuri și cuprinde diverse
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industrii de servicii, inclusiv servicii de depozitare și transport; servicii de
informare; valori mobiliare și alte servicii de investiții; servicii profesionale;
gestionarea deșeurilor; asistență medicală și asistență socială; și arte, divertisment
și recreere”.
Piața serviciilor prezintă anumite caracteristici care trebuie identificate în mod clar
pentru a oferi înțelegerea corespunzătoare. Aceste caracteristici se referă în
principal la următoarele aspecte:
1. Sectorul serviciilor este al treilea în economie ca mărime, după producția de
materii prime și industria prelucrătoare. Acest sector este esențial pentru
dezvoltarea unei strategii pe termen lung și de succes, și, desigur, a unei
strategii de marketing eficiente care are un impact major în industria
ospitalității și a turismului;
2. Sectorul serviciilor include atat active corporale, cat și necorporale, ceea ce
face ca operațiunile sale să fie destul de complexe de gestionat, deoarece
acest lucru impune industriei ospitalității și turismului să fie într-adevăr axat
pe dezvoltare generală;
3. Sectorul serviciilor este cea mai rapidă economie la scară globală și oferă
valoare adăugată, în special în economii avansate.
In acest context, sectorul turismului și al ospitalității reprezinta o parte integrala ce
a reușit în ultimele decenii să se dezvolte rapid, ca parte a industriei serviciilor. Ca
urmare a acestei dezvoltări, industria ospitalității a reușit să experimenteze creșteri
în mai multe aspecte precum creșterea economică, creșterea locurilor de muncă,
inovația, creativitatea, creșterea cunoștințelor acumulate, atragerea investițiilor
străine și, cel mai important, accelerarea dezvoltării continue a celorlalte sectoare
paralele care au o interdependență directă cu sectorul turismului. Având în vedere
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complexitatea turismului, aceasta creștere este evaluată ca fiind de o importanță
deosebită și oferă posibilitatea succesului viitor și îmbunătățirii operațiunilor atât la
nivel global, cât și la nivel local, în special în zonele defavorizate (OEA, 2018).
Dacă se muta atenția de la elementele generale ce influențează “Creșterea rapidă a
pieței serviciilor” către elementele particulare care afectează sectorul turismului,
găsim ca printre acestea se numara limitele turismului, costul investițiilor, cererea
și oferta generală, valoarea adăugată, efectul distribuirii veniturilor și ocuparea
forței de muncă, schimbarea tendințelor pe piața globală, disponibilitatea de cazare,
navele de croazieră și cheltuielile vizitatorilor. Toate acestea sunt doar o parte
dintre factori, iar aceștia oferă un fond solid pentru a obține o înțelegere profundă
și precisă, nu numai a creșterii serviciilor, dar, cel mai important, a modului în care
sectorul turismului este afectat ca parte a acestei creșteri. Companiile și țările care
au posibilitatea de a identifica tendintele și de a se adapta rapid la noile cerințe sunt
mult mai susceptibile să profite pe deplin de oportunitățile oferite pe piață și să
creeze un mediu pozitiv mai departe pentru a se asigura că acest lucru va fi benefic
pentru întreaga societate și pentru a promova turismul ca un element major de
creștere (WEF, 2015). Drept urmare, rolul industriei serviciilor constituie o
oportunitate, precum și o provocare ce trebuie exploatată.
2.13. Marketing: Industria LETS, emotional storytelling și poveștile fericite Marketingul reprezinta un instrument cu adevarat puternic pentru
industria LETS (Timp liber, evenimente, călătorii și sport, în lb. engleza
Leisure, Events, Travel & Sports) deoarece prin marketing aceasta
industrie își poate comunica toate activitățile și își poate promova eficient
toate aspectele ce țin de dezvoltarea strategică a acestei industrii. Prin
urmare, companiile și țările trebuie să asigure de toate acestea pentru a
profita de oportunitățile oferite pe piața actuală. În ultimii ani, conceptul

107

Abilitarea marketingului turistic în mediul rural

de “emotional storytelling” a apărut în industria LETS, iar mai multe
campanii de marketing au ieșit la lumina pentru a se asigura ca poveștile
lor vor fi comunicate.
Unele dintre aceste povești se referă la organizații globale care au investit o sumă
enormă de bani pentru a se asigura că acest concept va fi dezvoltat. Următoarele
exemple sunt doar câteva exemple pentru conceptul de “emotional storytelling”
care au reușit în ultimii ani să atragă atenția lumii și au oferit companiilor și țărilor
care le-au implementat mai multe avantaje:
1. Travel Oregon – ‘Only Slightly (More) Exaggerated’: Obiectivul acestei
campanii este să promoveze frumusețile naturale ale Oregonului, precum și
creaturile mitice, printr-un videoclip de două minute, care oferă un exemplu
de “emotional storytelling” incredibil pentru întreaga regiune și o
promovează ca o puternică destinație turistică;
2. China Airlines – ‘What Travel Brings You’: Strategia de marketing
excepțională a fost folosită pentru a se concentra asupra generației tinere și
pentru a-i atrage pe piața chineză. Impactul mare al platformei YouTube a
reușit să îmbunătățească imaginea țării ca destinație turistică în curs de
dezvoltare, să promoveze o nouă imagine și să îmbunătățească poziția
generală a țării pe piața globală;
3. Mount Pearl – ‘The Mount Pearl Anthem’: Aceasta campanie de marketing
arată impactul pe care îl poate avea utilizarea conceptului de “emotional
storytelling” asupra industriei ospitalității dintr-un oraș mic de pe coasta
Canadei, în Atlanticul de Nord. Cu o melodie rap, Mount Pearl a reușit în
mod eficient să-și promoveze frumusețea naturală și să devină un punct de
interes pentru generațiile tinere, stimulând astfel economia generală a
regiunii și creând un mediu pozitiv pentru întreaga regiune;
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4. Thomas Cook – ‘The Man Who Wakes Up in a Different Bed’: În ciuda
închiderii sale recente, eveniment nefericit de altfel, Thomas Cook a reușit,
la începutul anului 2019, să dezvolte o campanie de marketing de succes,
bazată pe „Emotional Storytelling”, care i-a permis să își promoveze
hotelurile și destinațiile care aveau „la vremea respectivă” de-a face cu
compania. În același timp, acest lucru relevă că până și companiile și
destinațiile de succes trebuie să se asigure că campaniile lor de marketing
sunt proiectate și comunicate la timp pentru a se asigura că acestea vor avea
succes și pentru a evita probleme precum Thomas Cook, care poate
într-adevăr fi considerat „Prea puțin, prea târziu”. Prin urmare, aceasta
trebuie să devină o lecție dură pentru marketerii contemporani din industria
LETS;
5. Faroe Islands – ‘Closed for Maintenance’: Turismul de voluntariat a
cunoscut o creștere masivă în ultimul deceniu, oferind țărilor posibilitatea de
a exploata toate frumusețile naturale. Țările mici precum Insulele Feroe au
reușit cu succes să dezvolte acest tip de “emotional storytelling” de
marketing.
2.14. Marketingul și procesul decizional pentru serviciile intangibile
Decizia de a achizitiona un produs sau un serviciu de călătorie este influențată de
faptul ca acesta nu poate fi văzut, examinat sau comparat înainte de achiziție.
Deoarece acesta este intangibil, lucrurile devin mai dificile și apare o nevoie
presanta pentru specialistii în marketingul turismului și ospitalității de a se asigura
ca serviciile furnizate pot fi caracterizate de anumite atribute, care să le facă
remarcabile în rândul clienților și consumatorilor, toate acestea pentru a avea
valoare adaugata. Intrucat serviciile sunt caracterizate de intangibilitate, lipsa
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proprietății, inseparabilitate, eterogenitate și perisabilitate, nevoia marketerilor de a
furniza servicii excepționale este mai mare ca niciodată în industria turismului.
Specialistii în marketingul turismului trebuie să se asigure ca oferă serviciile
corespunzătoare ce pot fi împărțite în doua categorii majore: servicii de bază și
servicii periferice. Oferirea unui set puternic format din ambele servicii nu numai
că îmbunătățește capacitatea întreprinderii de a-și crește veniturile și rentabilitatea,
dar, cel mai important, influențează eficient „procesul de luare a deciziilor de
cumpărare” care trece prin unele etape majore, cum ar fi (i) nevoia de
conștientizare, (ii) căutare de informații, (iii) evaluarea alternativelor, (iv) decizia
de cumpărare și (v) post-cumpărare. Toate acestea au o importanță egală și trebuie
evaluate critic de către profesioniștii în marketing pentru a dezvolta servicii care să
conducă la experiențe unice și care nu numai să reflecte, dar și să depășească
așteptările clienților.
Influențarea deciziei de cumpărare este de o importanță deosebită pentru
profesioniștii în marketing din industria turismului. Impactul atât asupra industriei,
cât și al întreprinderilor individuale, este evident, iar acest lucru poate duce la mai
multe beneficii, atât financiare, cât și nefinanciare. Prin urmare, este solicitat din
partea marketerilor să pună în aplicare acțiunile corecte în această direcție.
2.15. Marketingul și sensibilitatea cererii în industria turismului
Industria turismului este puternic afectată de regula de bază a economiei, cea a
cererii și ofertei, care poate avea un impact substanțial asupra modului în care
profesioniștii în marketing își dezvolta politicile strategice generale, dar și asupra
modului în care aceștia reușesc să ajungă în mod eficient la potențiali clienți. Ca
urmare a acestei identificări, necesitatea colectării de date statistice de la serviciile
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în cauză este de o importanță deosebită și este necesar ca marketerii contemporani
să se concentreze pe cooperarea cu aceste servicii.
Una dintre problemele majore care afectează practicile de marketing, în ceea ce
privește cererea, este considerată a fi legată de durata șederii, deoarece aceasta este
influențată de alte câteva elemente pentru afacerile în turism, precum tipul de
cazare oferit vizitatorilor. Aceasta identificarea evidențiază câteva aspecte
importante, cum ar fi „... factorii determinanți microeconomici ai duratei de ședere
... estimarea unui model de funcție de cerere condiționată evidențiază puterea
explicativă a profilului socio-demografic al turistului și a caracteristicilor vacanței,
precum și sensibilitatea lungimii de ședere la modificările de preț. " (Alegre & Pou,
p. 1343).
În plus, specialiștii în marketing trebuie să ia în considerare serioasă și cererea care
apare ca urmare a concurenței existente pe mai multe niveluri. Acest lucru se poate
referi la niveluri locale, regionale și chiar globale, deoarece toate pot avea un
impact asupra cererii generale. Rolul IT este într-adevăr important în această
procedură, deoarece permite clienților potențiali să acceseze și să evalueze mai
multe opțiuni cu caracteristici diferite, servind diferite tipologii de clienți. Toate
elementele menționate anterior creează provocări și obstacole suplimentare. Cu
toate acestea, în același timp, sunt create și noi oportunități pentru turism, în
special, mai ales atunci când acesta se intampla în economii emergente.
2.16. Marketingul și inovația în sectorul turismului
Activitățile de marketing pot deservi mai multe domenii și pot oferi o serie de
beneficii care pot avea un impact substanțial în industria turismului, având în
vedere faptul că aceasta industrie trece prin mai multe provocări. Unul dintre
aceste beneficii se referă la inovație, unde profesioniștii în marketing au un rol
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deosebit. Ei furnizează informațiile relevante ale pieței către restul departamentelor
organizaționale, facilitand astfel proiectarea și dezvoltarea de noi produse și
servicii care vor servi atât clienții existenți, cât și clienții potențiali. În consecință,
aceste acțiuni ale marketerilor vor conduce la avantajele competitive relevante
durabile, care constituie o cerință majoră pentru toate întreprinderile și, desigur,
pentru industria turismului și a ospitalității.
Conceptul de inovație a atras atenția unei serii de autori respectabili care au oferit
definiții generale pentru acest concept. Examinarea lucrărilor acestor autori rezultă
că inovația este direct asociată conceptului de marketing și cere profesionistilor în
marketing să se asigure că inovația devine o parte esențială a activității lor generale
pe termen lung. Astfel, inovația poate fi definită ca un proces ce oferă valoare
adaugata și un nivel de noutate organizației furnizorilor și clienților, dezvoltând noi
proceduri, soluții, produse și servicii și noi modalități de marketing.
Definiția conceptului de inovație, precum și relația evidenta cu marketingul,
creeaza o nevoia suplimentară a unei explorări mai profunde a modului în care
ambele pot fi combinate pentru a oferi beneficiile relevante tuturor organizațiilor,
indiferent de locul lor de operare. Inovația este departe de a fi doar o opțiune
pentru organizații; ea este o necesitate.
Acest lucru este și mai important pentru IMM-uri, deoarece acestea au resurse
productive limitate (umane, tehnologice, financiare și terestre). În plus, lipsa
capitalului uman acumulat este considerată, de asemenea, un obstacol existent care
poate duce la probleme potențiale pentru IMM-uri, precum capacitatea redusă a
acestora de a se concentra strategic asupra dezvoltării inovației. Pentru a depăși
problemele menționate mai sus, IMM-urile trebuie să se asigure că stabilesc relații
solide cu toți stakeholderii și le oferă capacitatea de a crea un mediu pozitiv și de
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cooperare pe termen lung, ceea ce este foarte necesar pentru astfel de acțiuni
inovatoare.
IMM-urile din industria turismului nu pot neglija rolul inovației, întrucât
globalizarea și competiția în creștere le impun să dezvolte relațiile relevante cu
asociați externi care să le ofere sprijinul adecvat, esențial pentru a se dezvolta în
cel mai bun și mai eficient mod. În ciuda confuziei existente de pe piață, nevoia de
inovare nu poate fi subminată, deoarece aceasta poate crea mai multe obstacole și
poate îndepărta IMM-urile de la urmărirea intențiilor lor strategice.
Pentru a se asigura că Inovația va fi dezvoltată în mod eficient, profesioniștii în
marketing din industria turismului și ospitalității trebuie să se axeze pe dezvoltarea
unui anumit proces care să-i conducă la îndeplinirea obiectivelor. Examinarea
literaturii extinse de marketing și inovare a identificat că mai mulți autori au
propus o gamă largă de abordări pentru a defini inovația. Cu toate acestea, toate au
câteva trăsături comune care se concentrează pe nevoia departamentelor de
marketing de a înțelege clar că inovația trebuie să devină o parte a activităților lor
generale. Cu toate acestea, inovația privește toate departamentele și, prin urmare,
cooperarea întregii organizații este esențială pentru a asigura implementarea să cu
succes.
Drury și Farhoomand (1999) au identificat „Etapele procesului de adoptare a
inovației”, proces format din cinci etape particulare. Pe baza acestei propunerii,
inovația trebuie să ia în considerare următoarele elemente, identificate în mod critic
și evaluate ca fiind importante, care oferă baza relevantă pentru profesioniștii în
marketing pentru a se concentra pe dezvoltarea inovării:
A. Etapa obținerii de cunoștințe: Companiile trebuie să se asigure că obțin o
înțelegere adecvată a pieței care să le permită să dezvolte produsele și
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serviciile potrivite. Acest lucru va duce la o mai bună înțelegere a pieței,
precum și o segmentare care va asigura succesul inovării pe termen lung;
B. Etapa persuasiunii: Marketerii trebuie să dezvolte o strategie bine
clarificată, care nu numai să informeze clienții și să îi ajute să înțeleagă
nevoia de produs și/sau serviciu, dar care să-i și convingă de necesitatea de
a avea un anumit produs. Acest lucru este și mai important pentru industria
serviciilor, unde rolul experientei joacă un rol cheie;
C. Etapa decizionala: Inovația trebuie să poată înțelege momentul potrivit în
care potențialii clienți își vor lua deciziile. Momentul este crucial și poate
influența într-adevăr atât companiile, cât și clienții pentru a identifica
valoarea reală a inovării;
D. Etapa adoptării: Marketerii trebuie să se asigure că credințele și culturile
sunt influențate în mod eficient. A fi etic și a acționa pe bază de principii
poate influența stadiul adopției;
E. Etapa

confirmării:

Elementele

economice,

organizaționale

și

de

comportament trebuie să corespundă așteptărilor generale, asigurându-se că
acest lucru va deveni benefic atat pentru procesul de inovare, cat și pentru
companie.
2.17. Marketingul și cerințele moderne de standardizare
Rolul standardizării este unul controversat, deoarece marketingul a fost afectat de
globalizare, iar companiile au fost nevoite să aleagă între standardizarea produselor
și/sau serviciilor lor pe piața globală sau adaptarea acestor produse și/sau servicii
la nevoile și cerințele specifice ale pieței țintă. Lupta dintre standardizare și
adaptare, în industria ospitalității, generează o serie de probleme paralele, cum ar fi
necesitatea instruirii resurselor umane în conformitate cu standardele particulare
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stabilite de organizațiile ospitalității, în timp ce operează în diferite regiuni
geografice, caracterizate de diferite niveluri de învățământ, venit și religie.
Nevoia de standardizare a unor aspecte particulare ale operațiunilor afacerii,
precum și produsele și/sau serviciile, prezinta niste cerințe legale care vizează
calitatea per total. În plus, acest lucru este asociat cu modul în care producțiile sunt
produse, „… selectați cele mai potrivite standarde livrabile pentru anumite
rezultate… apreciați ce este implicat în dezvoltare și aprobare…” (Hatto, 2012,
p.2). Prin urmare, este important ca profesioniștii în marketing să se asigure dacă
vor alege între cele două abordări sau la ce nivel va fi pusă în aplicare fiecare, dacă
decid să se concentreze pe ambele abordări, luând în considerare impactul pieței în
cadrul careia acestia funcționează, deoarece fiecare poartă propriile sale
caracteristici unice.
Strategia ISO pentru servicii (2016-2017) reprezinta un instrument important
pentru industria serviciilor și a identificat anumite obiective particulare, cum ar fi
comunicarea și informarea și înțelegerea intereselor pieței. Impactul ISO este vital
pentru industria serviciilor și, ca atare, trebuie evaluat de către specialiștii în
domeniul marketingului din industria turismului.
2.18. Concluzii
Capitolul 2 s-a concentrat asupra examinării conceptului de marketing și cum
acesta poate avea un impact asupra industriei ospitalității și a turismului. Aceasta
examinarea a dus la mai multe rezultate importante care sunt considerate esentiale
pentru operațiunile oricărei afaceri contemporane, cu accent special pe industria
ospitalității, unde marketingul joaca un rol cheie în dezvoltarea să generala, dat
fiind impactul globalizarii și cel al IT-ului, care le permite marketerilor să-și
dezvolte activitățile.
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Marketingul poate oferi mai multe beneficii care trebuie identificate în mod clar de
către profesioniști și de companiile din industria ospitalității. Aceste beneficii au
fost clar identificate pentru a avea o aplicație practică atât pentru marile corporații
(MNC), cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Din cauza lipsei de
resurse productive pentru IMM-uri, dezvoltarea unor activități de marketing
eficiente rămâne o adevărată provocare.
Marketingul poate fi utilizat ca „instrument emoțional”, deoarece mai multe
destinații turistice l-au folosit pentru a se promova. Acest lucru are o aplicație
practică pentru orașe mici, țări, precum și companii multinationale. Marketingul
emoțional trebuie să devină o parte a industriei ospitalității și a profesioniștilor în
marketing pentru a asigura o promovare eficientă.
Miopia de marketing a fost identificată ca o adevărată amenințare pentru
profesioniști, iar aceștia trebuie să înțeleagă că accentul trebuie să fie pus pe
clienții lor, mai degrabă decât doar pe companie. Amenințările trebuie eliminate și
acest lucru trebuie să devină o prioritate pentru industria ospitalității. Pentru a face
acest lucru, marketerii profesioniști trebuie să se asigure că inovația eficientă și
miopia de marketing nu vor avea un impact negativ.
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3. Capitolul 3: Aplicabilitatea marketingului în turismul rural - Industria
HORECA în mediul rural
3.1.

Introducere în industria HORECA

Industria HORECA se referă la companiile care activează în domeniul hotelier, al
restaurantelor și cateringului și a fost dezvoltată de olandezi ca “Uniforme
Voorwaarden Horeca (UVH)”, cu traducerea “Condiții uniforme pentru industria
HORECA”. Această identificare oferă o înțelegere clarificată atât asupra rolului
industriei HORECA, cât și a condițiilor uniforme care trebuie plasate la un nivel
practic pentru ca industria să dezvolte politicile corespunzătoare legate de
marketing. Drept urmare, este necesar un nivel înalt de gândire critică pentru
explorarea ulterioară a definiției industriei HORECA atât în ceea ce privește
literatura de specialitate, cât și aplicațiile practice, deoarece ambele au o
importanță egală. În ultimele decenii, rolul HORECA a devenit mult mai
important, iar mai multe țări au reușit să-l dezvolte, să profite de oportunitățile
oferite și să consolideze competitivitatea lor generală, deoarece HORECA face
parte integrantă din industria turismului. Prin urmare, acest aspect trebuie evaluat
ca fiind de o importanță primordială în așa fel încât să permită cea mai bună
înțelegere a modului în care industria HORECA trebuie sa fie abordată, printr-o
strategie cuprinzătoare, și să își îndeplinească rolul important în general.
Domeniul acoperit de industria HORECA se poate extinde la un spectru larg, ceea
ce face ca această industrie să fie dificil de identificat. Cu toate acestea, această
spectru vast creează oportunitatea de a extinde studiul și de a identifica noi
modalități de funcționare, precum și ceea ce afectează industria cu adevărat, atât în
mod pozitiv, cât și negativ. În plus, examinarea industriei HORECA conduce la
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identificarea timpurie a faptului conform căruia conceptul de management și
administrare a afacerilor este de o preocupare majoră pentru a asigura dezvoltarea
sa pe termen lung.
3.2.

Marketingul în industria HORECA

Conceptul de marketing a fost dovedit ca a avut un rol primordial în orice industrie
dată pe piața de afaceri contemporană, deoarece acesta este legat atât de industria
de produse și servicii, care, în mai multe cazuri, oferă un amestec dintre cele două,
făcând dezvoltarea planurilor de marketing o provocare importantă, care solicită
profesioniștilor în marketing să fie clar concentrați asupra obiectivului lor final.
Drept urmare, acest lucru poate deveni un motor pentru identificarea abordărilor de
marketing particulare care sunt aplicate în cadrul industriei HORECA și ce abilități
și competențe sunt necesare pentru a dezvolta aceste strategii.
În plus, rolul marketingului în domeniul turismului, care cuprinde cea mai mare
parte a întreprinderilor din industria HORECA, poate fi considerat de asemenea un
factor important al succesului, deoarece acest lucru poate oferi acestor întreprinderi
cunoștințele și abilitățile practice relevante, și să atragă resursele productive
adecvate, cum ar fi umane, funciare și tehnologia informației. Această identificare
este considerată a fi de o importanță deosebită, deoarece aceasta este legată și de
alte aspecte precum fezabilitatea planurilor, conceptul de comunicare și modul în
care aceasta va afecta capacitatea tuturor părților implicate de a evita posibile
neînțelegeri.
Impactul comunicării în dezvoltarea marketingului atrage o atenție deosebită,
deoarece aceasta reprezinta un punct de interes pentru o serie de stakeholderi, atât
interni, cât și externi, și, totodată, comunicarea oferă industriei HORECA
posibilitatile să se asigure ca implementarea strategiei de marketing va fi de succes.
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Comunicarea în cadrul departamentelor interne este considerată de o importanță
majoră, deoarece aceasta poate stimula productivitatea și rentabilitatea.
De Bree (2017) s-a concentrat pe conceptul de marketing în industria HORECA și
a propus că strategiile de marketing și mixul de marketing trebuie să facă parte din
cultura lor organizațională, deoarece acest lucru poate duce la o serie de beneficii
care pot avea rezultate de natură financiară sau non-financiară, însă toate acestea
trebuie abordate critic. În plus, autorul a clarificat faptul ca mixul de marketing în
industria HORECA trebuie să se bazeze pe următoarele 6 P-uri care sunt esențiale
pentru a aborda eficient problemele, provocările, precum și pentru a profita de
oportunitățile care există pe piață și trebuie exploatate de către profesioniștii în
marketing.
Așadar, au fost propuse următoarele 6 P-uri:
Produs/Serviciu: Nivelul de calitate oferit clienților și modul în care acesta
anticipează așteptările și cerințele specifice ale clienților pentru a oferi valoarea
corespunzătoare. Fiind cea mai importantă parte a mixului de marketing și având o
calitate excepțională, produsul trebuie să devină motorul pentru restul elementelor.
Cu condiția ca industria HORECA să ofere o combinație de produse și servicii,
acest element principal de Marketing Mix trebuie să primească atenția
corespunzătoare;
Pret: Prețul trebuie să reflecte atributele specifice ale produsului și să se alinieze cu
așteptările clienților. Cu condiția ca prețul să fie singurul element care generează
venituri și restul să conducă la costuri, impactul strategiei de preț este vital pentru
industria HORECA, deoarece acest lucru poate influența clientela generală.
Strategia de stabilire a prețurilor trebuie dezvoltată ținând cont de abordările
contemporane, deoarece industria HORECA este considerată a fi foarte sensibilă la
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prețuri, ceea ce face ca aceasta problema să fie de o importanță deosebită, ce
trebuie tratată cu atenția necesară;
Plasament: Amplasarea fizică a întreprinderilor HORECA este esențială pentru
dezvoltarea lor, deoarece aceasta trebuie să asigure accesibilitatea și să fie în
conformitate cu reglementările relevante. În plus, locul trebuie dezvoltat cu un
decor adecvat care să sporească veniturile, să atragă oamenii potriviți și, de
asemenea, să fie aliniat cu restul obiectivelor strategice. În plus, industria
HORECA trebuie să profite de abordările contemporane și să asigure prezența pe
internet printr-o abordare cuprinzătoare;
Personal: Rolul personalului este esențial și este de la sine înțeles, deoarece fără
contribuția acestuia, nicio strategie nu poate fi dezvoltată în industria HORECA. În
plus, întreprinderile trebuie să se asigure că vor oferi personalului toate
echipamentele necesare și pregătirea profesională pentru a se asigura că pot
îndeplini toate cerințele;
Prezentare: Prezentarea atât a produselor alimentare cât și a băuturilor poate avea
un impact substanțial asupra operațiunilor întreprinderilor și le poate oferi
avantajul competitiv durabil relevant. În plus, acest lucru poate avea un impact
asupra modului în care consumatorii percep nivelul global de calitate, deoarece
prezentarea creează sentimentele și percepțiile adecvate;
Promovare: Ultimul element, dar nu cel din urmă, promovarea oferă capacitatea
întreprinderilor individuale și întregii industrii HORECA, de a ajunge la clienții lor
prin utilizarea abilităților și instrumentelor de marketing adecvate. Este important
pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, să se asigure că promovarea lor va
fi într-adevăr eficientă, mai ales atunci când aceasta se referă la prezența lor în
rețelele de socializare, deoarece încărcarea oricărui material trebuie să fie cea
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adecvată pentru a evita posibilele greșeli și implicații legale. În consecință, nevoia
de instruire este esențială pentru întreaga industrie HORECA.
3.3.

Aplicabilitatea marketingului în turismul rural

Fiind cea mai importantă parte a industriei HORECA, hotelurile trebuie să se
asigure că vor dezvolta activitățile de marketing relevante care să le permită să își
crească competitivitatea și să creeze cel mai bun mediu posibil atât pentru
stakeholderii externi, cât și pentru cei interni și să le stimuleze creșterea, lucru
esențial datorat creșterii competitivității industriei într-un mediu globalizat. Drept
urmare, durabilitatea trebuie să fie pilonul de bază al acestor politici, deoarece
această abordare poate oferi profesioniștilor în marketing din industria hotelieră
direcția clarificată corespunzătoare, și astfel să asigure succesul marketingului pe
termen lung.
Pentru a implementa astfel de activități de marketing, profesioniștii în marketing
hotelier trebuie să se concentreze pe câteva principii particulare care să le permită
să-și exploateze toate abilitățile, competențele de bază și capacitățile, conducandu-i
la cele mai bune rezultate posibile. Prin urmare, sunt identificate următoarele:
A. Implementarea politicilor pentru eficiența costurilor: se concentrează pe
îmbunătățirea activităților, performanței, productivității, veniturilor și
rentabilității hotelurilor, fără crearea unui cost suplimentar; prin urmare,
făcând-o mai competitivă, atât din punct de vedere al calității, cât și al
prețurilor. Acest lucru este esențial, deoarece nevoia de îmbunătățire nu
poate fi tratată superficial deoarece afectează o serie de activități din jurul
organizației. Implementarea unor astfel de activități, care vor păstra costul
total la nivelul minim posibil, implică o serie de alte acțiuni, cum ar fi
“economiile de scară”. În consecință, planificarea și proiectarea acțiunilor

121

Abilitarea marketingului turistic în mediul rural

specifice sunt de o importanță crucială și este necesară alocarea resurselor
adecvate;
B. Construcția

sustenabilității

HORECA:

Concentrarea

totală

asupra

conceptului de sustenabilitate este necesară industriei HORECA, deoarece
aceasta va permite tuturor companiilor individuale să își conducă activitățile
către aceeași direcție și să coopereze în anumite domenii, lucru ce poate fi
considerate reciproc avantajoase. Concentrarea pe termen lung asupra
acestui elementul poate ajuta întreaga industrie să se concentreze asupra
problemelor emergente, cum ar fi faptul ca nevoia dezvoltării de „produse și
servicii ecologice” este acum mai mare ca niciodată. În plus, acest lucru ar
putea ajuta la educarea consumatorilor, și astfel să se atingă creșterea
încrederii lor generale atât în industria HORECA, cât și către companiile
individuale. Beneficiile pentru mediu sunt enorme pentru companiile
HORECA care pot crește consumul și veniturile și oferă oportunități
suplimentare adecvate care vor extinde durabilitatea generală;
C. HORECA, Politică și lobby: La fel ca în alte industrii, activitatea de lobby,
pentru a influența deciziile politice, joacă un rol esențial, iar acest lucru
solicită profesioniștilor în marketing HORECA să se asigure că vor dezvolta
rețeaua adecvată care să devină într-adevăr benefică. Doar în SUA, industria
HORECA a cheltuit peste 33 de milioane de dolari în lobby pentru a-și
promova eficient cerințele și pentru a crea un mediu legal adecvat care să îi
permită să devină mai eficientă. Această identificare relevă cât de important
este lobby-ul, ca parte a activităților globale de marketing HORECA. Având
în vedere faptul că acest lucru a avut loc în ultimele alegeri prezidențiale din
SUA, se identifică clar modul în care industria HORECA ar trebui să se
concentreze asupra problemei pentru a obține beneficiile relevante în mod
eficient.
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Toate cele de mai sus ridică importanța aplicării acestor activități în mediul rural,
unde măsurile de mai sus pot fi identificate ca fiind mai dificile, din mai multe
motive legate de lipsa mai multor elemente importante, cum ar fi capitalul
financiar, uman, know-how, rețea și, desigur, expertiză. Toate acestea creează
anumite provocări masive care trebuie identificate și dezvoltate în mod clar pentru
a-și atinge obiectivele, care, desigur, una dintre ele vizează capacitatea de a se
concentra asupra elementului de lobby. Cooperarea cu toți stakeholderii este
considerată o altă provocare majoră pentru industria din mediul rural, unde
profesioniștii în marketing trebuie să își dezvolte activitățile și să se asigure că
competitivitatea va rămâne pe loc. Principiile turismului din mediul rural necesita
dezvoltarea unor politici de marketing al gestionarii relațiilor cu clienții (în lb.
engleza customer relationship management, CRM) cu o serie de stakeholderi, cum
ar fi:
● Asociațiile specifice sectorului: Acestea permit cooperarea cu organisme
profesionale și sindicate, în așa fel încât să sporească nivelul general de
profesionalism;
● Organizațiile de resurse umane HORECA: Pentru a se asigura că resursele
umane vor deveni parte a politicilor generale și vor fi instruite în mod
eficient pentru a îmbunătăți nivelul serviciilor;
● Instituțiile de învățământ: Trebuie să se acorde atenție celor care se ocupă de
industria HORECA, pentru a le oferi cei mai buni angajați și pentru a crea
noi oportunități de muncă;
● Birourile de dezvoltare economică și planificare urbană: Pentru a se asigura
că cooperarea cu autoritățile locale va fi pusă în aplicare, deoarece acestea
dispun de un know-how adecvat.
Sursa: Avraham et al. (2016)
3.4.

Consecvența calității produsului și rolul marketingului
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Conceptul de calitate a atras în ultimele decenii atenția tuturor marilor industrii
economice, oferind posibilitatea atât profesioniștilor, cât și savanților academici de
a se concentra asupra acestuia, de a-i identifica valoarea în operațiunile generale de
afaceri și de a-i identifica impactul ca fiind un instrument strategic principal care
poate oferi mai multe beneficii și un avantaj competitiv durabil atât pentru
întreprinderile individuale, cât și pentru industrii. Prin definiție „Calitatea este
procesul continuu de construire și susținere a relațiilor prin evaluarea, anticiparea și
satisfacerea nevoilor declarate și implicite”.
Această identificare oferă o imagine de ansamblu inițială, dar completă, a rolului
calității și a modului în care acest element trebuie aplicat în operațiunile de afaceri
în așa fel încât să se dezvolte o gândire critică profundă și modul în care industria
HORECA concentrează asupra acestuia încât să se asigure că avantajele
competitive vor fi aplicate într-adevăr.
Pentru industria HORECA, în special în mediul rural, datorită motivelor
menționate anterior cu referire la lipsa mai multor resurse productive, profesioniștii
în marketing trebuie să se asigure că există o cooperare cu restul departamentelor
afacerii pentru a implementa principiul consecvenței în produsele și serviciile lor.
Acest lucru este important, deoarece poate oferi posibilitatea de a apela atât la
clienții existenți, cât și, cel mai important, la clienții potențiali, cu un nivel mai
ridicat de încredere în ceea ce privește produsele și serviciile oferite. Acest lucru
este esențial pentru operațiunile profesionale de marketing și, în consecință, solicită
marketerilor din industria HORECA să se concentreze strategic asupra acestui
elementul pentru a se asigura că întregul personal, din toate departamentele, va
aplica principiul consecvenței calității produselor.
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Consecvența calității în industria HORECA trebuie să se concentreze pe cinci
elemente specifice, definitorii pentru calitate, ce au o anumită valoare și trebuie
înțelese în mod clar de întreaga organizație și, cel mai important, de profesioniștii
în marketing, întrucât având aceste elemente ca bază, aceștia vor putea dezvolta și
oferi produsele și serviciile adecvate.
Prin urmare, aceste elemente definitorii se referă la următoarele:
1. Definiția transcendentă: Excelența se află la baza oricărei dezvoltări de
produse sau servicii, permițându-le marketerilor din industria HORECA să
ofere clienților cele mai bune opțiuni posibile;
2. Definiția bazată pe produs: Trebuie asigurate cantitățile de atribute ale
produsului, având impact atât asupra elementelor tangibile, cât și ale
elementelor intangibile. Cantitățile potrivite pot afecta strategia de preț;
3. Definiția bazată pe utilizator: Fitness-ul pentru utilizarea prevăzută se referă
la dezvoltarea Produselor și Serviciilor într-un mod care să asigure
promovarea eficientă;
4. Definiția bazată pe valoare: Comparația dintre calitate și preț se referă la
nevoia ca, Calitatea produselor și serviciilor oferite clienților să reflecte
prețul corect. Acest lucru va asigura raportul calitate-preț;
5. Definiție bazată pe fabricație: Conformitatea cu specificațiile se referă la
necesitatea ca produsele și serviciile oferite să fie pe deplin compatibile cu
specificațiile prestabilite.
Toate cele menționate sunt într-adevăr importante, necesită ca profesioniștii în
marketing să trateze aceste elemente cu seriozitate, iar aplicarea lor de către
industria HORECA poate oferi beneficiile relevante în ceea ce privește
productivitatea, rentabilitatea, veniturile și, desigur, satisfacția clienților.
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3.5.

Managementul calității totale în industria HORECA

Pentru a se asigura că toate cele de mai sus vor fi dezvoltate în cea mai bună
manieră profesională și eficientă, marketerii trebuie să dezvolte alte elemente
importante legate de conceptul de calitate. Această identificare se referă în
principal la conceptul managementului calității totale (MCT), care este conform
explicației oferite de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO, 2020)
„MCT este o abordare de management pentru o organizație, centrată pe calitate,
bazată pe participarea tuturor membrilor săi și vizând succesul pe termen lung prin
satisfacția clienților și beneficiile pentru toți membrii organizației și pentru
societate”.
MCT joacă un rol cheie în dezvoltarea activităților de marketing eficiente,
deoarece oferă o înțelegere mai profundă a modului în care produsele și serviciile
trebuie dezvoltate datorită a trei motive majore care sunt în mod evident asociate
nu numai cu conceptul de marketing și cu industria HORECA, dar și cu mediul
rural și cu afacerile care își desfășoară activitatea în această zonă. Aceste motive
majore se referă la:
1. Management: Calitatea poate fi și trebuie gestionată, iar aceasta este datoria
tuturor profesioniștilor din industria HORECA, cu rolul profesioniștilor în
domeniul marketingului să fie în centrul acestor activități;
2. Calitate: Conformitatea cu cerințele (îndeplinirea cerințelor clienților)
trebuie să fie asigurată pentru a atinge cel mai înalt nivel de satisfacție a
clienților.
3. Total: Calitatea implică toate persoanele și toate activitățile desfășurate în
companie și astfel se creează nevoia ca marketerii sa ia măsurile adecvate
pentru aceasta;
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3.6.

Dedicarea antreprenorilor din industria HORECA în mediul rural

Unul dintre cele mai importante aspecte necesare unui antreprenor pentru a avea
succes în mediul de afaceri, mai ales atunci când acesta activează într-o industrie
extrem de provocatoare, precum cea a industriei HORECA, și mai precis în zonele
rurale, este nivelul dedicarea pe care antreprenorul o oferă lucrului și modul în care
acest aspect poate avea un impact asupra operațiunilor generale, performanței,
productivității, veniturilor și profitabilității afacerilor sale. Prin urmare, toate
acestea joacă un rol masiv, deoarece caracterizează adevărații antreprenori, ca fiind
manageri, precum și lideri. Prin urmare, toate acestea sunt considerate probleme
majore care trebuie identificate și rezolvate pentru a asigura impactul dedicării
antreprenorilor în afacerile lor, cu accent pe industria HORECA din industria
rurală.
În ultimii ani, a fost identificat că una dintre problemele majore care împiedică
dezvoltarea industriei HORECA în zonele rurale este lipsa de „dedicare”, care este
considerată a fi ceva ce nu poate fi subminat, solicitând ca profesioniștii din
aceasta industrie să adopte astfel de concentrare asupra afacerilor lor pentru a se
asigura că vor avea succes. Un aspect important este faptul că acest fenomen este
asociat atât cu sectorul public, ca furnizorul informațiilor preexistente, cat și cu
sectorul privat, care se referă la oamenii de afaceri, solicitând ca întreaga industrie
să se concentreze pe punerea în aplicare a strategiilor adecvate care să abordeze
problema. Potrivit mai multor autori de business, cum ar fi Daft (2015) și
McDonald (2007), dedicarea de afaceri și de marketing se referă la faptul că
persoana de afaceri este angajată în munca sa, investește timp, efort și răbdare,
pentru a vedea obiectivele devenind realitate. De asemenea, acest lucru este asociat
direct cu conceptul de leadership și modul în care antreprenorii sunt capabili să
aplice aceste abilități în mediul de afaceri.
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Pentru a avea succes și pentru a se asigura o dedicare permanentă, un antreprenor
din zonele rurale trebuie să posede alte caracteristici majore care sunt într-adevăr
cruciale și care pot juca un rol fundamental în dezvoltarea generală. Unele dintre
aceste trăsături, care însă nu sunt limitate, se referă la următoarele:
1. Pasiune pentru munca, deoarece aceasta este considerată un punct de reper
care poate permite o creștere durabilă, responsabilizarea restului
organizației, obținerea unei înțelegeri clarificate și va deveni motorul care va
atrage noi investitori ce pot duce afacerea la nivelul următor și să devină mai
competitiva. Această explicație se poate extinde și la necesitatea de a asigura
viziunea în cadrul organizației;
2. Moralitate deoarece acest lucru va permite ca afacerea să se dezvolte pe
baza unor principii specifice care sunt fundamentale pentru orice organizație
contemporană dată și, cel mai important, va fi capabilă să se asigure că va fi
dezvoltată cultura organizațională potrivită între toți angajații și restul
părților interesate;
3. Deschis la minte deoarece acest lucru va facilita obținerea de informații
valoroase și feedback de la restul angajaților și de a-i păstra pe cei potriviți
pentru a crea un mediu adecvat, care va face restul organizației mai
puternica. Acest lucru poate duce în cele din urmă la niveluri mai ridicate de
loialitate a angajaților. Acest lucru este în mod excepțional legat de
IMM-uri, iar astfel se creează un mediu adecvat pentru aplicarea acesteia în
industria HORECA din mediul rural, lucru care este evaluat ca fiind de o
importanță majoră pentru activitatea curentă și care poate permite o
înțelegere suplimentară a modului în care se poate aplica și evalua dedicarea
în anumite afaceri.
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Lipsa dedicării poate fi considerată ca una dintre cele mai importante probleme
pentru mediul rural și pentru dezvoltarea sa economică, deoarece proprietarii de
afaceri sunt de fapt obligați să dedice mult timp altor locuri de muncă, care în
multe cazuri sunt paralele cu afacerile lor, deoarece aceste afaceri nu realizează
venituri suficiente pentru ei și familiile lor, creând mai multe probleme care sunt
transferate în cele din urmă acestor afaceri, avand impact negativ evident. Prin
urmare, acest lucru solicită ca antreprenorii să identifice aceste probleme și să pună
în aplicare strategiile adecvate care să abordeze problema în toate etapele sale și la
toate nivelurile operaționale, deoarece acest lucru este esențial pentru creșterea
generala, în special pentru IMM-urile aflate în zone izolate.
În plus, lipsa dedicării și concentrarea asupra altor activități paralele pot avea un alt
impact negativ serios asupra industriei HORECA din mediul rural. Acest impact
negativ poate fi, de asemenea, considerat crucial pentru dezvoltarea lor și poate
cauza probleme în ceea ce privește dezvoltarea financiară și dedicarea resurselor
umane, care sunt, într-adevăr, toate foarte importante pentru aceste afaceri. Printre
acestea:
1. Stabilirea unor standarde care să permită întreprinderilor să funcționeze pe
baza unor niveluri particulare, deoarece acest lucru este vital pentru orice
afacere dată, în special atunci când mediul de afaceri este extrem de sensibil
și competitiv, făcând aceste companii destul de vulnerabile pentru „intruși”
externi;
2. Managementul resurselor umane și satisfacția locului de muncă, care este
legat de modul în care antreprenorii dedică timpul și restul eforturilor, atât
financiare, cât și nefinanciare, pentru a-și dezvolta forța de muncă, într-o
manieră care să le permită să obțină cel mai bun oameni.
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Sursa: Kerr, Kerr, & Xu (2017).
3.7.

O mai bună utilizare a procesului de marketing în turismul rural

Identificările menționate anterior, referitoare la „lipsa dedicării” a antreprenorilor
industriei HORECA din mediul rural constituie un obstacol serios în dezvoltarea
lor pe termen lung și au fost evaluate în mod critic ca o problemă majoră de ce
companiile, în special IMM-urile din domeniile specifice, oferă posibilitatea de a
explora alte modalități de dezvoltare.Aceste modalități se referă în principal la
identificarea stimulentelor de marketing care vor permite desemnarea și
dezvoltarea unor forme alternative de turism, care sunt într-adevăr foarte
importante, deoarece acest lucru va stabili sentimentul de creativitate și inovare,
considerate a fi de o importanță primordială în special pentru industria HORECA
în zonele turistice.
Drept urmare, este necesar ca industria HORECA să dezvolte un set de abilități și
proceduri care trebuie să facă parte din strategia organizațională generală, iar
acestea trebuie diseminate în cadrul întregii organizații pentru a avea o înțelegere
cuprinzătoare, precum și participare. Acest lucru va oferi oportunitatea tuturor
resurselor umane de a-și dezvolta competențele și abilitățile de gândire critică. Prin
urmare, necesitatea ca organizațiile să se concentreze asupra dezvoltării resurselor
lor umane pentru activitățile de marketing, este mai importantă acum ca niciodată
și oferă mai multe beneficii organizațiilor care pot reuși să le dezvolte ca parte a
strategiilor lor pe termen lung .
Printre rezultatele pe care le pot aduce procesele de marketing îmbunătățite se
numără productivitatea sporită și eficientizarea resurselor financiare, umane,
tehnologice și a altor elemente conexe.
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Prin urmare, următoarele activități și instrumente pot fi considerate o utile în
acest scop:
1. Managementul relațiilor cu clienții (MRC): Se referă la abordarea strategică
a companiei pentru gestionarea relațiilor sale cu clienții existenți și
potențiali, iar aceasta se referă, desigur, atât la clienții interni cât și la cei
externi. Aceste două referințe oferă specialiștilor în marketing oportunitatea
de a dezvolta relații mai bune cu părțile interesate, cum ar fi departamentele
guvernamentale, instituțiile bancare, comunitățile locale și organizațiile
sociale (în calitate de clienți externi). În plus, angajații pot acționa în calitate
de părți interesate interne, iar dezvoltarea politicilor relevante sunt
într-adevăr considerate a fi cruciale pentru menținerea unui nivel ridicat de
relații cu aceste departamente. În plus, pentru a asigura MRC adecvat,
marketerii profesioniști contemporani trebuie să-și sporească înțelegerea în
dobândirea IT-ului potrivit, și anume sistemele de management al relațiilor
cu clienții (SMRC). Aceste sisteme le permit marketerilor să colecteze o
cantitate masivă de date, să o analizeze și, în consecință, să o transforme în
informații semnificative. Această analiză îi poate ajuta pe marketerii
profesioniști din mediul rural, să înțeleagă nevoile și cerințele clienților lor și
îi poate ajuta să dezvolte acțiuni suplimentare care pot fi legate de produsele
și serviciile oferite. Mai mult, managementul relațiilor cu clienții și sistemele
aferente îi pot ajuta pe marketeri să utilizeze informațiile pentru a dezvolta
produse și servicii mai specifice și mai personalizate, dacă este necesar. O
alta chestiune considerată un element major în procesul de management al
relațiilor cu clienții se referă la capacitatea companiilor de a implementa
tendința emergentă a inteligenței artificiale (AI), care le permite marketerilor
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să se asigure că își vor păstra comunicarea în permanență și vor obține
feedback-ul corespunzător.
2. Co-creare: Aceasta poate fi considerată extinderea naturală a MRC și se
referă la capacitatea marketerilor de a dezvolta mediul adecvat bazat pe
încredere între organizațiile relevante și părțile interesate, atât interne cât și
externe, deoarece ambele au o importanță egală pentru organizațiile
contemporane; în consecință, și pentru industria HORECA din mediul rural.
Posibilitatea de a co-crea produse și servicii alături de restul părților
interesate poate oferi vânzătorilor mai multe beneficii pentru industria
HORECA din mediul rural. Aceștia sunt în principal preocupați de a fi
concentrați, prin urmare, vor evita dezvoltarea produselor greșite, deoarece
acest lucru poate fi într-adevăr costisitor, nu numai din punct de vedere al
resurselor productive, cum ar fi cele umane, tehnologice, financiare și
terestre, dar cel mai important, poate dăuna imaginii generale a afacerii.
Toate acestea trebuie abordate și evaluate critic de către marketerii
contemporani pentru a se asigura că MRC nu va rămâne la un nivel teoretic,
ci ca acest lucru se va extinde la o implementare mai practică. Mai mult,
capacitatea de a se concentra pe co-crearea de produse și servicii poate duce
la o performanță generală mai bună, deoarece marketerii vor putea avea
acces direct la know-how și la cunoștințele acumulate ale părților interesate,
în special ale celor externe. Acest acces le va permite să înțeleagă mai bine
marketingul, să își dezvolte procedurile interne, să-și pregătească și să-și
motiveze resursele umane, pe baza cunoștințelor părților interesate și a
nevoilor și cerințelor proprii. Toate acestea trebuie să devină o parte
integrantă a abordării marketerilor, iar aceștia trebuie să dezvolte abilitățile
relevante și să se asigure că managementul relațiilor cu clienții va conduce la
co-creare ca o parte majoră a activităților lor contemporane de marketing.
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3.8.

Dincolo de marketing

Marketingul este într-adevăr un element important care le permite marketerilor
contemporani să-și dezvolte abilitățile și competențele unice care să le ducă la
nivelul următor, acela al satisfacției finale a clienților. Prin urmare, acest lucru este
într-adevăr important pentru industria HORECA din mediul rural, care trebuie să
meargă „dincolo de marketing” pentru a răspunde cerințelor contemporane
relevante și pentru a se alinia cu tendințele pieței, în așa fel încât să apară un mediu
nou între industrie și clienții săi. Deloitte (2019, p.89), care se concentrează pe
conceptul de „dincolo de marketing”, identifică rolul tehnologiei informației,
subliniază necesitatea dezvoltării strategice și clarifică că „Scopul lor este
transformarea marketingului dintr-o

activitate concentrată asupra atragerii

clienților într-o activitate care permite o experiență umană superbă, bazată pe date.
În marketingul experiențial, companiile tratează fiecare client ca pe un individ,
înțelegând preferințele și comportamentele lor. "
În plus, raportul Deloitte subliniază ideea conform careia, pentru ca întreprinderile
să reușească să ajungă „dincolo de marketing”, este necesară o strânsă cooperare
internă a directorului de marketing (OCM) și a șefului informațiilor/ofițerului
digital. Aceasta cooperare este de o importanță vitală și creează oportunitatea
pentru departamentele lor de a se angaja în activități care vor fi într-adevăr
responsabile din punct de vedere social, vor fi extrovertite, vor implica toți
stakeholderii în promovarea activităților prin organizațiile proprii și vor
implementa o astfel de cultură organizațională, care va asigura succesul în pe
termen lung. Mai mult, raportul clarifică faptul că unul dintre punctele cheie
majore ale dezvoltării strategiilor „dincolo de marketing”, se concentrează pe
„cutia neagră a marketingului” unde departamentele vor încerca să descifreze
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mintea clienților și să creeze acțiunile adecvate. Toate acestea sunt esențiale pentru
crearea unei astfel de abordări de către industria HORECA, totodată aceasta trebuie
dezvoltate în mod clar.
A merge „dincolo de marketing” necesită ca specialiștii în marketing să dezvolte
un alt set de activități care sunt într-adevăr legate direct de conceptul de marketing.
Cu toate acestea, de cele mai multe ori specialiștii în marketing, în special cei din
industria HORECA, își neglijează importanța, ceea ce duce la mai multe probleme
pentru companiile lor. Aceasta este o identificare cu adevărat importantă, care
poate dezvolta nevoia de gândire critică și, bineînțeles, explorarea specifică a
elementelor particulare care pot crea o diferență substanțială în rândul operațiunilor
industriei HORECA din mediul rural.
Serviciile de scriere, printre care comunicate de presă, buletine informative și
broșuri sau conținut web, sunt considerate a fi una dintre aceste probleme majore,
deoarece le permite companiilor și întregii industrii să dezvolte relații mai bune și
mai puternice cu toți stakeholderii externi. În cazul în care nu se utilizează aceste
instrumente, companiile au de suferit în urma neglijării comunicării cu publicul lor
cu privire la o serie de probleme, și nu numai despre produsele și serviciile oferite.
În plus, lipsa identificării acestei probleme poate crea obstacole suplimentare, cum
ar fi neînțelegerea rolului conceptului de „soft selling”. Kenton (2019 - Online) a
acordat o atenție excepțională acestui concept și a identificat impactul acestuia în
piața contemporană și sugerează că „Soft sell se referă la o abordare de publicitate
și vânzări caracterizată de un limbaj subtil și o tehnică non-agresivă. Această
abordare este concepută pentru a evita mânia potențialilor clienți și a-i îndepărta.
Deoarece soft selling este o tehnică de vânzare sub presiune scăzută, persuasivă și
subtilă, s-ar putea să nu apară o vânzare prima dată când este prezentat un produs,
dar ajută la încurajare”. Această identificare oferă capacitatea de a înțelege mai
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bine modul în care „soft selling” poate permite tuturor specialiștilor în marketing
din industria HORECA să-și exploateze competențele și abilitățile de bază și să-și
dezvolte organizațiile. Prin urmare, există o nevoie clarificată de concentrare
asupra acestei probleme.
Mai mult decât atât, a merge „dincolo de marketing” necesită activități
suplimentare din partea specialiștilor în marketing din industria HORECA, în
special pentru IMM-uri, pentru a promova alte funcții ale afacerii, cum ar fi
formarea proprietarilor de afaceri în operațiuni manageriale care necesită
cunoștințe specifice deoarece, în cele mai multe ocazii , proprietarii acestor afaceri
nu numai că nu au abilitățile de a conduce eficient, dar pot chiar să nu înțeleagă
nevoia de a face acest lucru. Prin urmare, este necesar ca specialiștii în marketing
să se concentreze pe aceste probleme și să promoveze alte activități paralele care
pot avea beneficii substanțiale pentru toate persoanele implicate în aceste
proceduri.
De asemenea, un alt element major care poate ajuta marketerii din industria
HORECA este capacitatea de a identifica nevoia de a dezvolta seminarii și
conferințe adecvate și alte evenimente relevante care se concentrează pe furnizarea
de informații relevante industriei HORECA, în special pentru IMM-uri, și, mai
precis, în zonele îndepărtate și rurale. Este important pentru marketeri să se asigure
că a merge „dincolo de marketing” nu este o simplă procedură, deoarece aceasta
abordare nu are legătură numai cu întreprinderile individuale sau cu o anumită
regiune, ci, cel mai important, este esențial să înțelegem că a apune în legătură
profesioniști cu anumite întreprinderi constituie o provocare majoră care creează
nevoia ca acești profesioniști să se angajeze strategic în astfel de acțiuni.
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Ca urmare a celor menționate anterior, este clar că asigurarea conceptului de
„dincolo de marketing” necesită cunoștințe specializate, care derivă din cercetare
continuă, ce poate ajuta profesioniștii să identifice tendințele și nevoile existente pe
piață și, de asemenea, să câștige o înțelegere clarificată a conceptului de
„personalizare”, care, într-o mare măsură, este considerat a fi noul „P” a
tradiționalului mix de marketing (4P) și a mixului de marketing (7P), care sunt
toate considerate a fi la fel de importante (WSJ, 2019).
3.9.

Marketing Colaborativ în industria ospitalității în zonele rurale
Dezvoltarea unei afaceri în industria HORECA, în special în zonele
izolate și în mediul rural, este un aspect plin de provocări, care trebuie
identificat în mod clar de către antreprenori, pentru a se asigura că vor
dezvolta cunoștințele și abilitățile adecvate care să le ofere accesul la
oportunități noi și emergente existente pe piața contemporană. Această
idee este de importanță strategică, deoarece s-a constatat că are un impact
mare asupra dezvoltării afacerilor care își desfășoară activitatea în aceste
zone. Această identificare se referă la întreprinderile care operează în
„agroturism”, prin urmare, care operează în industria HORECA.

Într-un studiu recent (2019), realizat în Muntenegru, stat care este în prezent
candidat la aderarea la Uniunea Europeană, a fost identificat faptul că țara a reușit
să dezvolte activități relevante cu unele organizații globale importante. Țara a
dezvoltat aceste activități prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministerul Turismului și Dezvoltării Durabile, în colaborare cu Agenția de
Dezvoltare Regională pentru Bjelasica, Komovi și Prokletije (în calitate de
parteneri oficiali locali) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și
Agricultură și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (ca parteneri
internaționali). Această activitate de colaborare, care are un concept de marketing
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clar, a dus la anumite avantaje pentru mai multe industrii din agroturism, iar
raportul final clarifică că „După finalizarea cu succes a procesului de acreditare
IPARD, Muntenegru are acum două măsuri suplimentare ale UE de implementat:
Investiții în active fizice în exploatații agricole și Investiții în active fizice privind
prelucrarea și comercializarea produselor agricole și pescărești ”(FAO / EBDR,
2019, p.17).
Activitatea de colaborare de marketing menționată mai sus a identificat mai multe
beneficii legate de agroturism, care s-au dovedit a avea un impact substanțial în
dezvoltarea turismului țării în zonele în cauză. Identificarea acestor avantaje oferă
oportunitatea de a înțelege mai profund modul în care se pot dezvolta activități de
marketing viitoare și, de asemenea, creează o mai bună înțelegere a modului în
care se poate merge „dincolo de marketing”. Prin urmare, au fost identificate
următoarele:
1. Activele necorporale: Se referă la cultura unei țări care trebuie să facă parte
dintr-o strategie de marketing cuprinzătoare pentru zonele rurale, pentru a
reuși să exploateze abilitățile și caracteristicile lor unice în domenii precum
gastronomie și artizanat. Activele necorporale necesită cunoștințe și
activități specializate, precum a fost deja susținut în cadrul lucrării prezente.
2. Rolul distinct al femeilor: Femeile sunt considerate o provocare majoră
pentru industria turismului rural și, desigur, aceasta privește industria
HORECA, deoarece există o nevoie semnificativă atât pentru economie, cât
și pentru femei și să se angajeze în antreprenoriat.
3. Tinerii: Raportul identifică faptul că inițiativele de marketing specializate
sunt promovate pentru a oferi tinerilor motive relevante pentru a rămâne în
regiunea natală sau chiar pentru a se întoarce, deoarece un număr mare de
sate sunt pe cale de dispariție.
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Toate cele de mai sus sunt doar câteva dintre aspectele identificate ca fiind
dezvoltate prin inițiative strategice de marketing și, prin urmare, rolul
marketingului collaborativ este evaluat ca o provocare majoră pentru dezvoltarea
industriei HORECA.
3.10. Industria HORECA și cultura organizațională
Una dintre cele mai mari provocări pentru mediul rural și întreprinderile HORECA
care își desfășoară activitatea în aceste zone este să dezvolte „cultura
organizațională” corespunzătoare, care în conformitate cu mai multe abordări
precum cea a lui Schein (2010, p.9) “Cultura organizațională include așteptările,
experiențele,

filozofia

organizației,

precum

și

valorile

care

ghidează

comportamentul membrilor, și se exprimă în imaginea de sine a membrilor,
lucrările interioare, interacțiunile cu lumea exterioară și așteptările viitoare. Cultura
se bazează pe atitudini, credințe, obiceiuri și reguli scrise și nescrise, care au fost
dezvoltate de-a lungul timpului și sunt considerate valide".
Această definiție este evaluată critic ca punct de reper pentru operațiunile generale
ale industriei HORECA în mediul rural, iar întrebarea principală care se aplică în
această industrie este în ce măsură aceste companii, în special IMM-urile, dețin
structura și cunoștințele pentru a dezvolta astfel de activități. Acest lucru este chiar
mai important mai ales că probleme precum „lipsa dedicării”, dar și lipsa altor
resurse productive, cum ar fi resursele umane, tehnologice, financiare și funciare,
constituie obstacole reale pentru dezvoltare, nu numai pentru activitățile de
marketing, ci și pentru restul acțiunilor operaționale.
Reinhart (2014) clarifică faptul că pentru a dezvolta cultura organizațională în
industria HORECA, companiile trebuie să se asigure că se vor concentra pe
probleme legate de resursele umane, prin angajamentul de angajare, instruire cu
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grija și dezvoltare, precum și de stakeholderii externi prin conceptele “dezvoltați o
poveste și aduceți-o la viață”. Toate acestea îi pot ajuta pe marketeri să dezvolte
activități spontan, iar ca urmare vor deveni mai eficienți. Drept urmare, necesitatea
concentrării asupra culturii organizaționale trebuie să fie plasată în centrul
strategiilor generale.
3.11. Marketingul și dezvoltarea unor forme sustenabile de turism rural
Marketingul are, fără îndoială, un rol din ce în ce mai mare în industria HORECA
din mediul rural și, desigur, acest rol este extins în multe alte industrii din zonele
rurale și izolate. Aceasta idee a fost extinsă și detaliată în cadrul lucrări prezente,
acoperind o gamă largă de probleme legate de cei doi actori majori, turismul și
marketingul. Cu toate acestea, o altă problemă majoră, care poate avea un impact
mare asupra turismului în mediul rural și, în consecință, care acoperă industria
HORECA, este cea a „formelor alternative de turism sustenabil”. Aceasta este o
problemă care trebuie clarificată și dezvoltată pentru a oferi o înțelegere adecvată a
acestor forme și, desigur, modul în care acestea pot deveni nucleul activităților de
marketing ale mediului rural.
Turismul alternativ a atras mai multe abordări, dar, în general, se referă la
implicarea vizitatorilor în activități care le permit să depășească activitățile
tradiționale, să aibă o interacțiune mai directă și personală, iar, în multe cazuri,
acestea pot fi la nivel profesional sau voluntar. În plus, tendințele și aventura sunt
doar o parte din restul activităților care constituie un element major al turismului
alternativ, ceea ce reprezintă o adevărată provocare atât pentru vizitatori cât și
pentru companii, creând noi provocări strategice pentru specialistii în marketing
din industria HORECA, precum și pentru întregul mediu rural.
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Ca urmare a tuturor aspectelor de mai sus, trebuie luate în considerare activitățile
de marketing, ținând cont atât de cele convenționale, cât și de cele ce au fost
identificate în mod clar sub conceptul de „dincolo de marketing”, deoarece acestea
pot oferi capacitatea de a deveni mai concentrat, de a crea oportunitățile de
angajare a tuturor resurselor productive și aplicarea eficienței și eficacității.
Agroturismul - Acesta se referă la atragerea oamenilor și organizațiilor în mediul
rural și în zonele izolate pentru a înțelege mai bine aspecte ce țin de cazare,
mâncare și băuturi, cultură, precum și artizanat. Întrucât agroturismul are o tendință
pozitivă și în creștere în mai multe țări, datorată activităților de marketing,
necesitatea unei concentrări clarificate asupra dezvoltării sale este mai mare ca
niciodată, deoarece poate ajuta restul formelor alternative menționate.
Turismul de aventură - Această formă se referă la aplicarea activităților de
marketing potrivite pentru a atrage vizitatori care nu numai că doresc să
experimenteze agroturismul, dar, cel mai important, doresc să extindă această
activitate în dezvoltarea altor acțiuni, cum ar fi implicarea în activități practice,
precum agricultură etc. Acest lucru poate avea un impact mare și poate permite
mediului rural să devină și mai concentrat în activitățile sale de promovare.
Turismul religios - Fiecare zonă rurală poate dezvolta strategiile de marketing
adecvate pentru a profita de cultura și moștenirea sa religioasă și de a atrage
oamenii potriviți. Deoarece turismul religios este preocupat de o mulțime de religii
diferite, concentrarea pe acest element poate facilita o dezvoltare durabilă pe
termen lung.
Toate cele de mai sus sunt doar câteva dintre formele alternative de turism care pot
fi dezvoltate și care creează un mediu adecvat pentru ca specialistii în marketing să
se asigure că atât zonele rurale, cât și industria HORECA, care operează în aceste
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zone, vor contribui la economie și la dezvoltarea socială. Desigur, lista de mai sus
nu este limitată și există o mulțime de alte forme de turism alternativ, cum ar fi
evenimente și conferințe și turismul medical. Cu toate acestea, mesajul este clar.
Limitele marketingului sunt interminabile pentru mediul rural și trebuie exploatate
în cel mai bun mod posibil pentru a duce la rezultatele așteptate.
3.12. Concluzii
Capitolul 3 s-a concentrat pe examinarea impactului marketingului în industria
HORECA, cu o atenție specială asupra mediului rural și a zonelor izolate care se
confruntă cu mai multe provocări, cum ar fi lipsa principalelor resurse productive,
precum cele financiare, umane, terenuri și tehnologice. Toate aceste resurse
productive joacă un rol cheie în succesul pe termen lung.
Dezvoltarea marketingului în industria HORECA constituie o adevărată provocare
pentru marketerii profesioniști, deoarece aceștia trebuie să elaboreze un set de
activități influente care să dezvolte industria și să îi permită să profite de toate
oportunitățile posibile. Conceptul de mix de marketing a fost identificat ca având
un rol masiv, deoarece mixul de produse și servicii furnizate în industria HORECA
creează provocări suplimentare care le permit companiilor să-și exploateze toate
capacitățile de bază.
O altă provocare majoră este abilitatea industriei HORECA de a identifica toate
aceste oportunități și strategii care îi vor permite să se extindă și să atingă noua
tendință, cea a merge „dincolo de marketing”, care necesită creativitate și o
abordare inovatoare. Dezvoltarea acestui concept are o importanță majoră, poate
oferi mai multe beneficii și poate deschide noi piețe pentru industria HORECA.
Dezvoltarea unor forme alternative sustenabile de turism creează oportunități
suplimentare și oferă specialiștilor în marketing capacitatea de a se asigura că
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mediul rural își va exploata toate capacitățile. Agroturismul, turismul de aventură,
turismul religios, evenimente și conferințe și turismul medical, sunt doar câteva
dintre acestea, care pot fi asociate cu industria HORECA și mediul rural, ce oferă
mai multe avantaje financiare și creează oportunitatea de a deschide noi piețe, de
asemenea ajută la crearea de noi locuri de muncă.
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