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Context și înțelegere a conceptelor cheie 

Smart Tourist Destination este un termen de mare relevanță academică, dar ce se întâmplă în turismul 
rural? Regiuni inteligente și proiectele de sate inteligente sunt interesante pentru turismul rural, dar este 
necesar să se susțină mai multă cercetare. Acesta este locul în care acest manual poate ajuta ca parte a unui 
set de instrumente de formare generală pentru a reuni, explica și realiza accesibile conceptele de turism 
inteligent și în special dezvoltarea acestuia în sate. Turistul rural pune în valoare inovația tehnologică a 
destinațiilor rurale, în special acele utilități TIC care cresc valoarea experienței lor turistice. Aceasta este 
etapa „în timpul” călătoriei în mediul rural. Se apasă pe evoluțiile inteligente pe care le cere turismul rural. 

Smart Tourism este un concept complex implementat la nivel larg deja în marile centre urbane ale Europei 
și ale lumii. În urma unor cercetări recente se pare că ideea de destinație turistică inteligentă se corelează 
mai mult și mai mult cu conceptul de sat inteligent, întrucât turistul rural apreciază inovația tehnologică a 
ruralului, în special acele utilități TIC care îmbogățesc valoarea experienței lor turistice. Acest manual își 
propune să îmbine conceptul de dezvoltare inteligentă a turismului în Europa cu cel de turism rural. Aici 
veți găsi instrucțiuni despre cum să vă faceți produsul turistic mai ecologic, mai social, mai aproape de 
nevoile utilizatorul final și în cele din urmă „mai inteligent”. Când vine vorba de turism inteligent, o 
regiune „inteligentă” și care îmbină activitățile ecologice cu cele naturale active, nu trebuie să uităm 
niciodată că principala verigă de lipit este ființa umană. Este forța motrice din spatele tuturor acestor 
lucruri, atât bune, cât și, din păcate, rele, care marchează termenul de „activitate umană”. Prin urmare, 
menționând acești termeni, de fapt, marcam prezența omului în centrul tuturor. Când vorbim despre 
comunitățile rurale și despre dezvoltarea durabilă a acestor regiuni, trebuie să luăm în considerare că nu 
există dezvoltare a unei regiuni fără dezvoltarea factorului uman în cadrul acesteia.  

Prin urmare, în contextul proiectului SMARTVILLAGE grupul țintă, persoane adulte din zonele rurale 
îndepărtate (cu risc de excluziunea socială), va afla cum inovația socială poate ajuta serviciile rurale 
precum sănătatea, educația, energia, mobilitatea și alte servicii sociale de importanță cheie în zonele rurale 
marginalizate, unde aceste servicii sunt adesea în declin. Ei vor învăța, de asemenea, cum să se ajute să 
dezvolte o nouă afacere și să contribuie la dezvoltarea companiei si comunitatea în care trăiesc. 

Acest ghid vă va ajuta să înțelegeți mai bine ideea despre contributia acestui produs turistic inteligent la 
sustenabilitatea regiunii dumneavoastră și ce este exact turismul rural durabil. Datorită efectului sinergetic 
al dimensiunilor economice, ecologice, sociale, culturale și a altor dimensiuni ale durabilității, a fost 
necesar să se creeze o abordare integrată care să fi respectat toate aceste componente bazate pe principiile 
durabilităţii. Din acest punct de vedere, s-ar putea spune că dezvoltarea durabilă reprezintă o integrare 
economică, tehnologică, dezvoltare socio-culturală, în concordanță cu nevoile de salvgardare, protecție și 
îmbunătățire a mediului; care permite generațiilor actuale și viitoare să răspundă nevoilor și să 
îmbunătățească calitatea vieții. 

 

1. Semnificația TURISMULUI RURAL INTELIGENT DURABIL 
Creșterea conștientizării impactului negativ al turismului asupra mediului și comunităților locale a condus 
la recunoașterea pe scară largă a necesității de a promova un nou model de turism în a doua jumătate a 
secolului trecut. La începutul anilor 1990, acest model a fost numit „turism durabil”, după ce s-a impus 
conceptul de sustenabilitate si dezvoltare. 
„Turismul inteligent este un stadiu avansat de informare turistică” (ZHANG, p.58-66). Asta înseamnă că 
constă din turism digital, inteligent și virtual bazat pe tehnologie digitală, inteligentă și virtuală. Informații 
referitoare la activitățile turistice, consumul de produse și resursele turistice și sociale pot fi integrate 
instantaneu pe bazat pe tehnologia informației și comunicațiilor; oferă turiștilor, întreprinderilor și 
organizațiilor o varietate a dispozitivelor utilizatorului final. 
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1.1. Conceptul de turism rural 
Organizația Mondială a Turismului (OMT) definește turismul rural ca „un tip de activitate turistică în care 
experiența vizitatorului este legată de o serie mare de produse legate în general de activități bazate pe 
natură, agricultură, stil de viață, cultură rurală, pescuit și obiective turistice de vizitare. Activitățile de 
turism rural sunt implementate în extravilan, zone (rurale) cu următoarele caracteristici: 
- densitate scăzută a populației; 
- peisajul și utilizarea terenului pentru agricultură și silvicultură; 
- structura socială și stilul de viață tradițional.” 
Conform recomandărilor OMC, guvernelor naționale, regionale și locale, sectorului privat și comunitățile 
ar trebui să implementeze și să încurajeze politici și practici durabile pentru o utilizare mai eficientă a 
resurselor locale și o reducere a emisiilor și a deșeurilor pentru economia grădiniței. Aceasta implică 
utilizarea energiei solare, 
precum energia eoliană și biocarburanții în activitățile turistice, eliminarea materialelor plastice de unică 
folosință și substanțe toxice, implementarea programelor de management și reciclare a deșeurilor 
alimentare. Programele generale de management al deșeurilor ar trebui incluse în planurile de management 
ale satelor și altele tehnologii, ca parte a procesului de dezvoltare. 
Turismul rural, realizat ca vacanță în mediul rural, este astăzi o modalitate modernă și alternativă de turism, 
din ce în ce mai populară. Pe de altă parte, este o formă de turism care aduce o contribuție majoră la 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale prin conservarea mediului natural, reînvierea tradițiilor și obiceiurilor, 
crearea de locuri de muncă suplimentare și îmbunătățirea bunăstării populației locale. În schema de mai jos 
pot fi văzute „elementele cheie ale produsului turistic în turismul rural” (Universitatea de Economie Varna 
#). 
 

 
 
1.2. Când turismul rural se transformă în durabil 
Economia circulară și rolul acesteia în dezvoltarea turismului durabil. 
Economia circulară este un concept economic care vizează economia verde și dezvoltarea durabilă, dar în 
în același timp are în vedere o gestionare durabilă a materiilor prime și a surselor de energie în producția de 
mărfuri și servicii. Conceptul include mai mult decât reducerea impactului ecologic al industriilor și a 
cantității de deșeuri, obiectivul este de a concepe și pune în practică procese și soluții pentru utilizarea și 
eficiența resurselor și reducerea deșeurilor. Definiția economiei circulare pune accentul pe importanța 
designului, producției și consumului într-un mod durabil, dar nu există o descriere oficială și unică, lăsând 
loc pentru multiple descrieri. 
Vorbind despre conceptul de economie circulară, trebuie să menționăm că acesta este strâns legat de 
strategia Europa 2020, strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în cadrul 
inițiativelor de promovare a unei economii eficiente din punct de vedere al resurselor și competitivă. Se 
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dezvoltă noi modele de afaceri, urmărind eficiența în managementul proceselor și produselor alternative, 
precum și oportunităților de a accesa noi piețe. 
Economia circulară se bazează pe câteva principii fundamentale: design ecologic, ecologie industrială și 
teritorială, managementul și reciclarea, economia de funcționalitate, prelungirea duratei de viață a 
materialelor, îmbunătățirea prevenirii deșeurilor, achiziții durabile, consum responsabil. 
Având în vedere toate aceste definiții, putem defini CE ca un model economic care este interconectat cu 
sustenabilitatea și al cărui scop este ca valoarea produselor, materialelor și resurselor, cum ar fi apa și 
energia, să rămână în economie cât mai mult posibil, reducând astfel generarea de deșeuri. Este vorba 
despre implementarea unei noi economii bazată pe principiul „închiderii ciclului de viață” al produselor, 
serviciilor, deșeurilor, materialelor, apei și energiei, reconsiderând deșeurile ca pe o nouă resursă care poate 
fi reutilizată în sistem. Prin urmare, CE presupune o schimbare radicală în sistemul actual de producție și, 
în consecință, în modul de acțiune al companiilor, cetățenilor, factorilor de decizie și legiuitorilor. Dacă ne 
uităm la literatura de specialitate, nu găsim studii care identifică linii directoare specifice pentru a efectua 
tranziția în sectorul turismului spre o economie circulară, așa cum există și în alte sectoare precum cel 
industrial. In plus fluxurile de resurse și materiale din sectorul turismului se intersectează cu alte sectoare, 
ceea ce întărește nevoia de a efectua această tranziție. Turismul circular presupune un model în care fiecare 
actor din turism (destinație turistică, organizație de management (DMO), furnizorii (hoteluri, restaurante 
etc.) și populația rezidentă) adoptă o abordare ecologică.  
Multe dintre studiile, de exemplu, găsite sunt axate pe agricultură și turismul rural. Unii cercetători discută 
despre un model de dezvoltare a agriculturii de agrement și concluzionează că poate fi utilizat pentru 
promovarea dezvoltării durabile a ecoturismului local. Alții prezintă câteva aspecte preliminare pentru o 
comparație între sectoarele agro-turismului în Italia și România sau alte țări UE, ținând cont de principalele 
subiecte care le pot afecta sustenabilitatea, inclusiv conceptul CE. Potrivit unor constatări, turismul rural nu 
poate fi decât unul integrat și coordonat componentă în cadrul modelelor de dezvoltare rurală integrată 
specifice fiecărui teritoriu capabilă să asigure un echilibru între consumul și reproducerea resurselor 
colective rurale într-o nouă abordare a economiei circulare. 
Cu toate acestea, am putea face o concluzie generală că CE este o modalitate crucială de a contribui la un 
turism mai durabil in industrie. Industria turismului are un rol important de jucat datorită importanței sale 
în economia globală. 
Prin urmare, este urgent să existe un răspuns comun și multidisciplinar pentru a realiza o tranziție cu succes 
la Model CE în sectorul turismului. 
 
1.3. Când turismul rural durabil devine inteligent? 
Conceptul de turism inteligent este derivat din conceptul Smart City. Planificarea și managementul 
destinațiilor, precum și în turismul de afaceri, concepte și termeni precum „e-turism”, turist „conectat”, 
turist „social”, „Prosumer”, „ewom”, „e-commerce”, „aplicații turistice”, „geo-locație”, „destinație 
inteligentă” (Upkabi și Karjaluoto, 2017) au devenit repere folosite de specialiști și fac parte dintr-un 
limbaj familiar. 
Conceptul de turism inteligent este aplicat mai ales în domeniul destinației turistice (Gretzel, 2018) din 
diverse motive: 
- TIC este un pilon fundamental pentru competitivitatea destinațiilor (Koo et al., 2016); 
- fără utilizarea TIC, destinațiile nu sunt în măsură să obțină o valoare substanțială a pieței lor turistice 
geografice  (Jovicic, 2017); 
- destinațiile folosesc TIC în primul rând pentru a schimba relația turistului cu destinația (Femenia et al., 
2018). 
 
Eficiența destinațiilor turistice rurale este strâns legată de serviciile publice și private din aceste zone care 
trebuie să facă parte dintr-un sistem inteligent, interconectat în timp real (Berné et al., 2013) implementat 
de: 
- strategii adoptate de administraţia publică locală care pot încorpora TIC în mediul rural, obţinând astfel o 
mai bună monitorizare a fluxurilor turistice, vizibilitate și rezultate bune de comunicare și informare 
(Gărău, 2015, Sedmak et al., 2016); 
- strategii adoptate de antreprenori care pot adăuga valoare experiențelor turiștilor care vin în mediul rural 
prin încorporarea TIC în servicii, produse și marketing (Cooper, 2016).  
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Profilul turistului rural este o persoană bine informată, este cineva conștient de importanța rolului său activ 
în turismul rural și de ce nu, sofisticat (Rodrigues și Virtudes, 2019). Consumatorii din turismul rural 
folosesc digitalul mass-media și mulți dintre ei sunt foarte activi în căutarea de informații despre 
destinațiile rurale (Bethapudi, 2015). 
Astfel, conceptul de turism inteligent trebuie aplicat dincolo de limitele orașului și ar trebui să înceapă să 
evolueze în toate zonele turistice și mai ales în mediul rural. În acest sens, zonele rurale trebuie să dezvolte 
strategii de specializare inteligentă (McCann și Ortega, 2013). Specializarea inteligentă permite generarea 
de cunoștințe despre valoarea viitoare a unei direcții de schimbare prin dezvoltarea de idei inovatoare într-
un domeniu specific, cum ar fi turismul (Weindenfeld, 2018). 
În 2017, Uniunea Europeană a lansat inițiativa Smart Village. Dimensiunile conceptului Smart Village sunt 
similare cu cele ale Smart City: utilizarea rețelelor tradiționale și noi prin tehnologii digitale, inovații și 
o mai bună utilizare a cunoștințelor (Zavratnik et al., 2018). 
Singura modalitate de a profita de turismul rural este dezvoltarea Smart Rural Tourism, o combinație de 
imersivă experiență în cultura rurală tradițională cu TIC (Shen și Wang, 2018). 
Iată câteva inițiative internaționale care promovează conceptul de Smart Village în Turismul Rural: China 
Rural Smart Travel Tourism, Germania Digital Dorfer Sustainability, Ungaria Turistvandi Rural 
Turistvandi, Italia Sustenabilitate Smart Basilicata, Turism Cultural Toscana, Turism Rural Sardinia, 
Norvegia (Laponia) Artic Smartness Project Sustainability, Portugalia (Madeira) Turism Calheta, Slovenia 
Youth Drain Sustainability. La nivel global, cercetarea privind turismul rural inteligent nu acoperă multe 
aspecte. Majoritatea studiilor se concentrează pe dezvoltare 
a infrastructurii tehnologice. Există multe organizații mici care participă la turismul rural și au o capacitate 
redusă de a adapta TIC (Zavratnik et al., 2018). Se adaugă volatilitatea ridicată a TIC, care este în continuă 
schimbare, dificultăți în adaptarea companiilor de turism rural la inovațiile tehnologice și digitale care apar 
pe piață (Nkosana și colab., 2016). 
 
În acest moment, iată câteva dintre cele mai importante aspecte care caracterizează turismul rural 
inteligent: 
1. Tehnologie și călătorii (Rețelele sociale influențează opinia despre o destinație; Tehnologiile ajută la o 
experiență satisfăcătoare; tehnologiile sunt o parte fundamentală a călătoriei; tehnologiile sunt un 
instrument util în călătorii; turiștii urmăresc comentariile altor turiști folosind portaluri precum TripAdvisor 
sau Booking; tehnologia şi valoarea inovatoare a unei destinații; 
 
2. Experiență turistică: Găsirea de informații generale, rezervări, căutarea de opinii sau critici despre hotel 
companii, transport sau agrement, căutare de fotografii și videoclipuri, opinii sau critici despre atracții, 
consultanță hărți sau utilizarea GPS, partajarea experiențelor, comunicarea cu familia și prietenii, plăți 
online, utilizarea destinației, aplicații, utilizarea ghidurilor (audio, video etc.); 
 
3. Împărtășirea experiențelor de călătorie (înainte/în timpul/după): Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Snapchat, WhatsApp, TripAdvisor, Telegram, Booking, Pinterest, Flickr, Vine; 
 
4. Caracteristicile călătoriei și motivația: tipul de cazare rurală; metoda de rezervare. 
Motivațiile turiștilor și dimensiunile turismului rural sunt concentrate în principal pe atractivitatea naturii, 
deci utilizarea TIC ar trebui să prezinte mai puțin interes pentru turiști, iar echipamentele și aplicațiile 
tehnologice nu ar trebui să fie factori relevanți pentru evaluarea și alegerea destinațiilor rurale (Dolnicar, 
2002 și Weinstein, 2011 versus Yan, 2018). Cu toate acestea, turismul rural durabil devine din ce în ce mai 
atractiv, mai ales dacă destinația este definită de caracteristici specifice satelor inteligente. 
 
 
2. Oportunități de dezvoltare durabilă a turismului rural în condițiile Covid-19. 
2.1. Inovare socială și inovare de produs. 
Inovațiile sociale sunt noi practici sociale care urmăresc să răspundă nevoilor sociale într-un mod mai bun 
decât soluțiile existente, rezultate din dezvoltarea comunității, educație, condiții de muncă sau sănătate. 
Aceste idei sunt create cu scopul de extindere şi consolidare a societăţii civile. 
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Referință: http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/  
Noile modele de afaceri trebuie să se bazeze pe cunoștințe pentru o dezvoltare de succes și este necesar să 
se conecteze cu platforme sau rețele de organizații turistice (atât ONG-uri, cât și pentru profit) care 
conectează oameni, idei și resurse. 
Astfel de modele de afaceri includ inovarea socială, antreprenoriatul inovator și antreprenoriatul social, 
bazat pe cercetare și dezvoltare, finanțare crescută și derivate contemporane, cum ar fi crowdfunding și 
protecția proprietății intelectuale (Bertoncelj și colab., 2016; Peterlin și colab., 2015). 
Cercetările anterioare din industria turismului și ospitalității au arătat că dezvoltarea durabilă are 
potențialul de a face acest lucru oferă oportunități de angajare, infrastructură și câștiguri financiare 
comunităților rurale marginalizate (Alkier și colab., 2015; Butler și Hinch, 2007; Sloan et al., 2014; Zeppel, 
2006). Rolul din ce în ce mai important al inovației sociale în turism este deja cunoscută. Se aplică 
proceselor de design de servicii care generează proiecte creative în diverse domenii de turism și oferă 
oportunități de angajare atât pentru tineri, cât și pentru bătrâni. Un sistem de servicii integrat care utilizează 
local resursele și cunoștințele interdisciplinare îndeplinesc diverse cerințe ale tuturor părților interesate în 
dezvoltarea și promovarea turismului durabil. 
Potrivit unor studii (Hall, 2014; Germak și Robinson, 2014; Štrukelj și Šuligoj, 2014), antreprenoriatul  
social în industria turismului are mai multe forme: 
- întreprindere socială; 
- inovare socială; 
- afacere socială, 
- filantropia de risc și 
- chestiuni sociale. 
 
Inovația socială definește un set de soluții, procese și idei de inovare, utilizate pentru a crea valoare socială, 
nu numai asupra organizațiilor și indivizilor, dar și asupra proceselor prin care acestea sunt generate (Van 
der Have și Rubalcaba, 2015). 
 
Turismul este un fenomen complex și are un rol important în dezvoltarea economică și socială. 
Dezvoltarea și promovarea turismului într-o anumită destinație implicată o participare activă din partea 
rețeaua părților interesate pentru a dezvolta acest sector fiind o sursă de progres economic și social, dar 
trebuie să luăm în considerare faptul că, în timp, ar putea fi o cauză negativă socială, de mediu și 
economică (Carlisle et al., 2012). Din acest motiv, industria turismului ar trebui să se concentreze pentru a 
asigura o creștere durabilă, care presupune crearea unui mediu inovator, oferind proiecte antreprenoriale 
turistice care adaugă valoare nu numai pentru turist, ci și pentru toți actorii locali (Gabriel și Laeis, 2016; 
Pranicevic și Peterlin, 2015). 
Importanța inovării sociale variază în funcție de nivelul de dezvoltare socio-economică a turismului de 
destinatii. În mai multe destinații rurale, acestea sunt mai orientate spre soluții sociale și în altele pe 
misiuni. Soluții sociale în turism transferă cunoștințe inovatoare și oferă produse, servicii și soluții la 
nevoile turiștilor și părților interesate ale comunității. 
Următorul tabel indică valoarea socială adăugată a inovației din turism pentru comunitatea locală, guvern, 
organizații cu scop profit sectorul nonprofit și în principal clientilor: 
 

http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/
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Turismul este un fenomen complex și are un rol important în dezvoltarea economică și socială. 
Dezvoltarea și promovarea turismului într-o anumită destinație implică o participare activă din partea 
rețelelor părților interesate parte pentru care dezvoltarea acestui sector este o sursă de progres economic și 
social, dar trebuie să luăm în considerare faptul că, în același timp, ar putea fi o cauză negativă socială, de 
mediu și economică (Carlisle et al., 2012). Din acest motiv, industria turismului ar trebui să se concentreze 
pentru a asigura o creștere durabilă, care presupune crearea unui mediu inovator, oferind proiecte 
antreprenoriale turistice care adaugă valoare nu numai pentru turist, ci și pentru toți actorii locali (Gabriel 
și Laeis, 2016; Pranicevic și Peterlin, 2015). 
Importanța inovării sociale variază în funcție de nivelul de dezvoltare socio-economică a turismului de 
destinatii. În mai multe destinații rurale, aceștia sunt mai orientați spre soluții sociale și în altele pe misiuni. 
Soluțiile sociale în turism transferă cunoștințe inovatoare și oferă produse, servicii și soluții la nevoile 
turiștilor și părților interesate ale comunității.  
Următorul tabel indică valoarea adăugată a inovației sociale din turism pentru comunitatea locală, guvern, 
organizații cu scop profit, sectorul nonprofit și în principal clienți: 
 
Două modele interesante de proiecte inovatoare orientate socio-economic au fost dezvoltate în zonele 
rurale din Gambia și Tanzania: 
- Proiectul Gambian ASSET include 80 de membri din sectorul turismului privat, întreprinderi mici și 
microîntreprinderi, centre de competențe, turism comunitar, sectoare culturale și de divertisment și 
comerțul cu amănuntul în modă și textile care oferă o acțiune de marketing colaborativ cu implicarea 
tuturor părților interesate; 
https://www.researchgate.net/publication/316452275_Challenges_of_the_social_innovation_in_tourism  
- Programul Universității Sokoine a fost conceput în Tanzania pentru a transfera cunoștințe între 
universități, firme locale, bănci, agenții guvernamentale și agenții donatoare. A fost implementat un cadru 
de colaborare pentru toate părțile interesate în jurul unui produs turistic al faunei sălbatice. Scopul 
universităților a fost transferul de cunoștințe inovatoare în acest produs turistic (Carlisle et al., 2013). 
Oportunități de regenerare rurală generate de pandemia Covid19 
În contextul actualei pandemii de COVID-19, pe de o parte, zonele rurale au fost amenințate chiar mai mult 
decât zonele urbane din cauza resurselor mai puțin disponibile și a problemelor mai mari de izolare. Dar, 
pe de altă parte, lipsa de spații verzi publice deschise în orașele mai mari, lucrul de la distanță și nevoia de 
socializare, distanțarea, a început să fie revendicată ca factori pentru ca oamenii care trăiesc în așezări dens 
populate să se mute în zonele rurale. 
Posibilitatea de regenerare prin îmbunătățirea turismului rural sau repopularea directă a zonelor rurale prin 
munca la distanță și așa-numita „staționară” au fost deja explorate în vara lui 2020 și arată ca o 
tendință stabilă pentru lunile următoare. (Airbnb, 2020). În acest context, criza COVID-19 a adus ruralul 
pe platforma dezbaterii actuale de planificare, unii experți susținând că această criză COVID-19 
ar putea repopula zonele rurale. 

https://www.researchgate.net/publication/316452275_Challenges_of_the_social_innovation_in_tourism
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Zonele rurale au multe de câștigat din această oportunitate, dar ar trebui să fie pregătite să o gestioneze 
corespunzător pentru a evita probleme de gentrificare neplanificate și pentru a „proteja” capitalul natural, 
social și mai ales uman actual. Datorită acestui fapt, este necesar să se stabilească planuri și strategii locale 
incluzive, durabile și bazate pe comunitate pentru a răspunde la provocările actuale într-un mod echitabil și 
durabil. Pornind de la provocările și posibilitățile generate de criza COVID-19, obiectivul principal al 
acestei lucrări este de a arata cum sunt necesare procesele participative în zonele rurale pentru a discuta, a 
obține opinii, a crea inovații și a face decizii pe teme precum serviciile culturale și infrastructură, rețea 
verde, managementul resurselor locale și turism. Unul dintre sectoarele care a fost cel mai frecvent 
menționat ca critic pentru redresarea economică a zonelor rurale interioare este turismul. 
BORGOFUTURO, o experiență de regenerare rurală prin artă și festival cu sediul în Ripe San Ginesio, 
Marche regiune, este unul dintre replicatorii suplimentari selectați. 
În restul globului, în zonele rurale, COVID19 a afectat grav inițiativele culturale, adesea bazate pe 
tradiționalele structuri organizatorice, care nu au putut să se adapteze la reglementările de siguranță impuse 
de pandemie (De Luca și colab., 2020). În același timp, nevoia de distanță socială, spații deschise și măsuri 
de siguranță, au făcut ca evenimentele să ia loc în mod tradițional să se reinventeze sau să se anuleze. O 
bună practică este un festival din Italia, BORGOFUTURO care în această perioadă și-a extins domeniul de 
aplicare la alte patru municipalități învecinate, hotărând să-i îmbrățișeze pe cei noi în proiectul lor și să 
găzduiască o lună de activități culturale în vara lui 2020 sub numele „Borgofuturo + , il buon contagio ” 
(“contagiune bună”). 
 
Strategia de criză Covid-19: Oportunități bazate pe patrimoniu pentru regenerarea rurală. 
Pe baza narațiunii RURITAGE, acest rezumat al politicii analizează modul în care noile provocări 
prezentate în zonele rurale de pandemia de COVID-19 poate fi transformată în oportunități pentru creșterea 
durabilă a comunităților rurale din viitor. Mai mult, abordează subiectul multidimensional concentrându-se 
pe recomandări împărțite în șase diferite capitale: naturale, culturale, sociale, umane, constructii si 
financiare. 
 
Elemente fundamentale pentru răspunsuri cuprinzătoare la provocările legate de COVID-19 
Zonele rurale se confruntă cu provocări exacerbate, mai puține resurse disponibile și probleme mai mari de 
izolare. Comunitățile rurale se luptă să găsească soluții adaptate la mediile lor deja fragile. 
Cu toate acestea, zonele rurale răspund provocărilor generate de COVID-19 prin rețele consolidate, mai 
bună cooperare și solidaritate pentru o rezistență sporită. Ele arată că cooperarea a fost întotdeauna și este 
esențială. Ceea ce se dezvoltă acum este o mai bună înțelegere a nevoilor comunității locale de a utiliza și 
gestiona capitalul, o modalitate integrată de a realiza o creștere rurală durabilă și favorabilă incluziunii. 
Acțiuni și recomandări pentru a gândi dincolo de criza COVID-19 în zonele rurale 
Acțiunile și recomandările pentru a gândi dincolo de criza COVID-19 în zonele rurale acoperă trei domenii 
diferite pentru îmbunătăţire: 
Politică: necesitatea unei implementări mai eficiente și mai coerente a politicilor, legislației și 
instrumentelor UE existente. Nu propunem noi reglementări, ci mai degrabă revizuiri informale ale celor 
existente, pentru a răspunde mai bine nevoilor rurale, practici, responsabilități, eforturi continue de creare 
de rețele și feedback din partea părților interesate care implementează la fața locului politici, în 
conformitate cu activitatea REDR.  
Finanțare: necesitatea de a identifica, sprijini, integra și îmbunătăți sursele de finanțare existente, precum și 
inovatoare pentru zonele rurale la nivel instituțional relevant, inclusiv fondurile structurale și de investiții 
europene, promovarea și abordare strategică pentru a asigura sinergii între diferitele instrumente și politici 
de finanțare, atât la nivelul UE, cât și la la nivel național și regional și pentru a evita dublarea. 
Cunoaștere: necesitatea de a stimula dezvoltarea politicilor bazate pe dovezi, lucrând pentru a construi 
capacitatea la nivel local și să introducă acțiuni menite să îmbunătățească cunoștințele sau abilitățile locale 
prin educație și formare dedicată. 
Este mare nevoie de o politică complet integrată și un cadru de investiții capabil să susțină un astfel de 
complex mediu de capital natural, cultural, uman, social și construit. Pentru a sprijini renașterea zonelor 
rurale ca fiind vibrante 
centre de dezvoltare bazate pe moștenirea locală, resursele naturale, creativitatea și incluziunea socială, UE 
ar trebui să stimuleze regenerarea rurală eficientă și o tranziție dincolo de producția alimentară durabilă 
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printr-o mai bună integrare a altor sectoare. Recomandările se adresează celor șase capitale discutate mai 
sus și sunt aplicabile la trei diferite niveluri: național, regional/local și UE. 
 
3. Să fim Eco. Ce înseamnă „turism ecologic”? 
3.1. Ecologic și rural - este posibil și cum? 
Ecoturism: Conform definiției UNWTO, ecoturismul se referă la forme de turism care au următoarele 
caracteristici: 
1. Toate formele de turism bazat pe natură, în care principala motivație a turiștilor este observarea și 
aprecierea naturii, precum și culturile tradiționale predominante în zonele naturale. 
2. Conține caracteristici educaționale și interpretative. 
3. Este în general, dar nu exclusiv, organizat de tour operatori specializați pentru grupuri mici. Serviciu de 
destinație. Partenerii furnizori tind să fie întreprinderi mici, deținute la nivel local. 
4. Minimizează impactul negativ asupra mediului natural și socio-cultural. 
5. Sprijină întreținerea zonelor naturale care sunt utilizate ca atracții ecoturistice prin: 
- Generarea de beneficii economice pentru comunitățile gazdă, organizațiile și autoritățile care gestionează 
zonele naturale pentru scopuri de conservare; 
- Oferirea de oportunități alternative de angajare și venituri pentru comunitățile locale; 
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la conservarea bunurilor naturale și culturale, atât în rândul 
localnicilor, cât și al turiștilor. 
 
3.2. Strategii pentru eco-turism la nivel regional, național și internațional (scurtă prezentare). 
Dezvoltarea durabilă a turismului este o preocupare majoră pentru organizațiile de management al 
destinațiilor (DMO) în ceea ce privește 
turismul de patrimoniu cultural si natural. Specialiștii de frunte în turismul inteligent susțin că bazat pe 
tehnologie, inovațiile pot ajuta OGD să optimizeze dezvoltarea turismului abordând probleme precum 
sprijinirea părților interesate, management și capacitatea și implicarea comunității. 
Cercetările privind turismul inteligent au crescut de când termenul „smart” a apărut în literatura de 
specialitate legată inițial de urban, dezvoltare și TIC la începutul anilor 2000 (Johnson & Samakovlis, 
2015). Termenul este folosit în general pentru a indica inteligența și conectivitatea tehnologiilor, adesea 
bazate pe senzori avansați și TIC, inclusiv învățarea automată, comunicații fără fir, cloud computing și 
sisteme autonome (Baggio et al., 2020; Jovcic, 2019). In turism, smart este folosit cel mai adesea într-un 
context de destinație, pe baza inovațiilor folosite pentru „orașe inteligente” (Buhalis și 
Amaranggana, 2014) unde tehnologia inteligentă este integrată cu infrastructura urbană pentru a optimiza 
producția și consumul de resurse (Gretzel et al., 2015a), în beneficiul întreprinderilor, guvernului și 
cetățenilor. 
Prezența în creștere a tehnologiilor precum rețelele sociale, realitatea virtuală și realitatea augmentată, 
mobilă, aplicații, oferă oportunități de îmbunătățire a experiențelor turistice (Ye at al., 2020). 
Boes et al. (2015) susțin că dimensiunile cheie ale unei destinații inteligente sunt inovația, capitalul social 
și leadershipul, alocarea tehnologiei unui rol secundar și sublinierea importanței guvernării. Acest accent 
este subliniat de Coca-Stefaniak (2020), care subliniază necesitatea ca destinațiile inteligente să devină 
„înțelepte”, incluzând problemele de sustenabilitate urbană în abordările lor. Problemele legate de 
confidențialitate și incluziunea digitală, de asemenea a fost ridicată în analiza turismului inteligent, 
deoarece turiștii lasă în urmă o „amprentă” substanțială în călătoriile lor, ceea ce pot fi exploatate 
comercial de companie (Gretzel et al., 2015b). 
Sursa: Mandic, A și Kennell, J. (2021) Smart Governance for Heritage Tourism Destinations: Contextual 
Factors și Destination Management Organization Perspective in Tourism Management Perspective. 39. 
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862 
Strategiile sunt abordări holistice care integrează un set cuprinzător de intervenții într-un mod coerent. 
Strategiile sunt structurate după o logică clară de intervenție, inclusiv obiective generale, specifice și 
operaționale în răspuns la provocări și nevoi și pe baza activelor și oportunităților, un set de activități 
planificate și indicatori pentru a măsura realizările. Strategiile de sate inteligente au toate componentele 
cheie ale strategiilor de dezvoltare locală. În același timp, strategiile smart village au scopul de a identifica 
soluții inovatoare (digitale, tehnologice, sociale sau altele) ca răspuns la provocările și oportunitățile 
comunității și zonei locale. 
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Baza dezvoltării strategiei de sat inteligent este înțelegerea specificului unei zone și comunității acesteia. 
Există multe moduri diferite de a identifica provocările și atuurile unei zone, de la sondaje de cercetare de 
bază la mai multe metode participative, cum ar fi consultările participative și profilarea localității. 
Poate fi folosit un instrument de profil comunitar care are ca scop generarea unui proces de implicare a 
comunității bazat pe dovezi prin prezentarea datelor comunitare oficiale (statistice) într-un mod accesibil, 
generând astfel discuții între membrii comunității. Procesul se realizează de obicei printr-o strânsă 
cooperare între comunitate și o cercetare, institut / universitate. 
Implicarea părților interesate este crucială în toate etapele dezvoltării și implementării strategiei pentru 
satul inteligent. Acest lucru - printre altele - va asigura că nevoile comunității locale sunt îndeplinite, că 
oamenii dețin dreptul de proprietate a strategiei și – în consecință – poate fi mobilizat mai eficient pentru 
implementare. Acesta ar putea fi un itinerar pentru utilizarea instrumentului de profil comunitar în 
elaborarea unei strategii de sat inteligent: 
Cartografierea rețelei de ecoturism rural 
O rețea de companii de turism dedicate principiilor ecoturismului și care oferă inițiative comune, 
marketingul de destinație ar trebui configurat mai întâi. 
O retea de ecoturism este o retea recunoscuta de companii dintr-o localitate/regiune care poate demonstra 
ecoturism de „bune practici” și care au obținut acreditare independentă în ceea ce privește atingerea 
standardelor durabile în turism. 
 
Companiile de turism sunt obligate să adere la un cod de practici turistice durabile, care le poate impune să  
scoată una sau toate acțiunile următoare: 
ü Elaborează o politică de mediu și un plan de acțiune de mediu pentru afacerea lor; 
ü Implementarea practicilor în domeniile managementului deşeurilor, conservarii şi protecţiei apei, 
consumului de energie; 
ü Finalizați cursul de conștientizare „Leave No Trace” și urmați în orice moment principiile „Leave No 
Trace”; 
ü Angajați-vă în practici de marketing responsabile, interpretarea vizitatorilor, achiziții ecologice și 
transport durabil. 
 
Odată înființată, rețeaua de ecoturism oferă membrilor săi următoarele beneficii (indiferent de mărimea 
acestora): 
ü Reprezentare „O singură voce” pe probleme cheie ale dezvoltării locale; 
ü Posibilitatea de strategii/campanii de marketing și promovare comună a destinației; 
ü Sprijin pentru formare și inovare pentru dezvoltarea afacerilor; 
ü Membrii discriminează pozitiv unul în favoarea celuilalt și au oportunități de creare de rețele pentru a 
dezvolta inovații, pachete de vizitatori; 
ü Activități comune de conservare și advocacy în zonă; 
Pentru a maximiza oportunitățile de marketing și de afaceri, se așteaptă ca membrii să folosească și să 
afișeze corect siglele și materiale conexe, conectați-vă la site-urile web ale vizitatorilor și promovați și 
sprijiniți activ inițiativele rețelei. 
 
Identificarea de soluții inteligente pentru turismul rural durabil  
Soluția este inteligentă în primul rând datorită inovației în afaceri pe care o demonstrează, încurajând o 
cooperare mai mare, abordare între întreprinderile locale din turism pentru a deschide calea către noi 
oportunități de afaceri (pachete inovative business-tobusiness), economii de costuri (promovarea destinației 
partajate) și tipurile de dezvoltare și formare a competențelor, oportunitățile sunt de obicei posibile numai 
pentru companiile mai mari. 
Este, de asemenea, inteligent în modul în care combină obiectivele locale de mediu / durabilitate cu 
dezvoltarea economică locală, 
concentrându-se pe bunele practici în turismul durabil în centrul abordării dezvoltării locale. 
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4. Este mâncarea satului comoara ascunsă a Turismului Gastronomic? 
Comitetul UNWTO pentru Turism și Competitivitate (CTC) definește Turismul Gastronomic ca un tip de 
turism activitate care se caracterizează prin experiența vizitatorului cu alimente și produse și activități 
conexe în timpul călătoriei. 
Alături de experiențele culinare autentice, tradiționale și/sau inovatoare, turismul rural durabil și inteligent 
poate implica alte activități conexe, cum ar fi vizitarea producătorilor locali, participarea la festivaluri 
alimentare și participarea la cursuri de gătit. 
Sursa: https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism  
 
Orice destinație care ar trebui considerată un punct turistic ar trebui să fie atât produse și servicii tangibile, 
cât și intangibile în zona sa. Hrana este una dintre multele resurse importante care ar trebui să fie prezente. 
În timp ce o nouă eră a turismului a apărut și evoluat, se constată o creștere a receptivității cu privire la 
rolul gastronomiei în apariția unui turism diferit pe destinații din diferite orașe, regiuni și țări. 
Gastronomia este adesea definită ca arta de a găti și de a mânca bine; cu toate acestea, este doar o parte din 
întreaga imagine. 
Mulți experți au susținut că gastronomia este studiul conexiunii dintre cultură și mâncare. Alții sugerează 
că este implicarea pregătirii și gătitului pentru a experimenta, evolua și documenta alimentele. 
Similar cu studiile lui Brillant-Savarin (1994), Gillespie și Cousins (2015), gastronomia este arta și știința 
de a găti, a mânca și a bea ca o plăcere folosind diferite simțuri. 
Experimentarea gastronomică este o atracție importantă alături de alte activități turistice care ar putea 
influența alegerea destinației, satisfacția generală și intenția de a revedea turiștii (Kim et al., 2013; Kim și 
Eves, 2012). 
Pentru că bucătăria locală poate fi accesată cu ușurință de oricine pentru că este o parte inseparabilă din 
produsele oricăruia, mâncarea locală a devenit o parte integrantă și un element al experienței turistice 
(Bjork și Kauppinen-Raisanen, 2016; Tsai, 2016). 
 
Mâncarea locală reprezintă, de asemenea, obiceiuri și moșteniri intangibile care duc la caracteristici unice 
ale destinației (Chang și colab., 2018; Kozak și Rimmington, 2000; Kozak și colab., 2007).  
Turismul gastronomic este un turism în curs de dezvoltare piață pentru multe țări și regiuni care creează o 
sursă unică de avantaj competitiv pentru destinațiile turistice 
(Blichfeldt și Halkier, 2013). Potrivit lui Morales și Cordova (2019), destinațiile care sunt conștiente de 
rolul alimentelor în succesul lor turistic au început să-și folosească potențialul gastronomic în promovarea 
și poziționarea în piaţa turismului ca element al identităţii naţionale. 
 
4.1. Să fim sănătoși! Cât de importantă este mâncarea bună și pură pentru turismul rural 
Mâncare - cel mai bun ambasador al culturii, bogăției și moștenirii unei regiuni. Când vorbim despre 
mâncare, asociația noastră este mereu legată fie de mâncărurile noastre preferate din copilărie, fie de 
delicatesele mamei sau bunicii noastre. Fiecare regiune are atât istoria sa, cât și preparatele sale specifice, 
reunind toate produsele specifice care sunt caracteristice locului din care provin. Că alimentația și turismul 
sunt indisolubil legate, este suficient să ne uităm la cifre ilustrând cifra de afaceri din restaurante, pensiuni 
și toate unitățile de cazare ca dovadă. 
Este imposibil să luăm în considerare turismul rural și elementele sale fără a acorda o atenție deosebită 
alimentației. Viața rurală întotdeauna a fost asociată cu mai multă activitate, multă muncă fizică afară, mai 
multe activități și mâncare bună. Aceasta provine din faptul că viața satului este legată de însuși procesul 
de furnizare a hranei. Cea mai mare parte a vieții satului are de-a face cu producerea hranei pe care oamenii 
care locuiesc acolo o pun pe propria masă. 
Sau, cu alte cuvinte, drumul alimentelor până la masă este urmărit în fiecare etapă - de la producție la 
consum, ușor de controlat, deci calitatea și gustul sunt diferite. În lumea modernă de astăzi, permitem 
tehnologiei inteligente să intre în viața noastră de zi cu zi și în cunoștințele noastre și pentru care ne 
străduim făcându-ne viața mai sănătoasă, mai ecologică și mai curată, stilul de viață rural s-a schimbat și el. 
Cuvinte precum agricultura ecologica, alimente ecologice, regiuni ecologice, proveniența alimentelor, 
producția inteligentă, turismul ecologic și viața sănătoasă. 

https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism
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Dându-ne seama cât de important este să avem grijă de sănătatea noastră și de corpul nostru, începem din 
ce în ce mai mult să căutăm alternative în activitățile noastre zilnice. Căutăm o evadare din mediul urban 
cu aerul murdar și fast-food. 
Aici intervine mediul rural ca o alternativă bună, apropiată și ieftină, oferind liniștea, confortul și gustul 
alimentelor curate gătite acasă. Mâncarea este un element fundamental important al satului. 
Și este hrana pe care doar noi o putem produce, așa cum ne dorim noi înșine: pură, naturală, organică. 
Zona rurală găzduiește un număr tot mai mare de rețele alimentare alternative: turiștii rurali pot juca un rol 
important în acţionând atât ca un consumator, cât şi ca „broker cultural” (Sidali, pp. 1179-1197) între 
aceste reţele. Această lucrare oferă cadru teoretic pentru comercializarea de nișă a specialităților alimentare 
în turismul rural prin combinarea a doi consumatori diferiți, teorii comportamentale, „economia 
experienței” și modelul „intimității”, reprezentând o reorientare de la clasicul marketing. Acesta explorează 
semnificația mâncării locale, inclusiv căutarea reconectarii cu natura, reziliența 
la globalizare, rolul alimentelor locale în consolidarea identității personale, căutarea prospețimii, a gustului 
și a autenticității, sprijin pentru producătorii locali și preocupări de mediu. Acesta ia în considerare 
provocările pentru antreprenorii din mediul rural și politica producătorilor în comercializarea specialităților 
alimentare și a regiunilor rurale către consumatorul post-modern. 
Folosind exemple derivate în principal din literatura secundară, se identifică șapte dimensiuni care ridică 
produsele alimentare la o nișă culinară atrăgătoare, și anume, coerență, atitudine anticapitalistă, lupta 
împotriva dispariției, semnătură personală, dezvăluire reciprocă, ritualuri de proximitate spațială și fizică și 
practici legate de sustenabilitate. 
Furnizorii de alimente pot folosi aceste caracteristici pentru a semnala diferența hranei către turiștii din 
mediul rural; factorii de decizie le pot include în modelele lor de dezvoltare regională pentru a spori 
turismul rural fără a modifica din punct de vedere istoric, social și tradiții culinare stratificate ecologic. 
Pe lângă plăcere, mâncarea este și o modalitate de a exprima o autenticitate tipică unei zone. Mâncarea 
poartă informații, istoria, păstrează memoria generațiilor și, în acest sens, este un canal și mediator între 
comunități, este o legătură între viața de zi cu zi, plăcere și noi aventuri. Adesea cu mâncarea asociem 
anumite locuri, povești și experiențe. Mâncarea locală, de obicei tradițională, este un instrument pentru 
turiștii care caută autenticitate. 
 
Autenticitatea ar putea fi privită ca „unică” și, prin urmare, ar putea încuraja turiștii să viziteze în mod 
specific un astfel de turism destinații și să aibă o experiență satisfăcătoare. Autenticitatea alimentelor 
include metode de gătit, mirosuri de gătit, rețete, ingrediente, obiceiuri cu mâncare și băutură, conotații 
sociale, ceremonii și festivaluri conexe, vânătoare, agricultură, traditii. 
Până acum, noi definim turismul rural ca o formă alternativă de turism de masă, ceva care dă cu totul altă 
experienţă. Spre deosebire de turismul de masă, care este de obicei pasiv - o vacanță la mare, dormit, 
mâncare, plajă, ca alternativă, turismul este asociat cu activitatea - fizică: sport, aventuri, intelectuală: 
familiarizarea cu o cultură, învățarea, de exemplu, meșteșuguri, explorarea obiectivelor naturale sau 
observarea florei sau faunei locale, emoționale: experiențe noi și creând amintiri bune. Și în timp ce 
turismul de masă este anonim – bucătarii, mâncarea, nu sunt vizibilie, chelnerii au grijă să nu fie văzuți, 
turismul alternativ este personalizat și relația personală cu fiecare oaspete, contactul personal, de exemplu 
cu gazdele fermei, ghidul plimbarei montane, meşterul care învață, profesorul de scufundări, este factorul 
principal. Trebuie subliniat aici că „pregătirea și calificările de proprietarii și personalul de cazare, 
restaurante sau atracții sunt extrem de importante”. 
(Consultant bulgar unit) 
Dacă vorbim de alimente și bunuri care ar putea fi oferite ca produs al turismului rural, adaptarea legislației 
a făcut acum mai ușor de oferit bunuri, produse în ferme și fabrici de lapte. Ordonanța nou adoptată pentru 
aprovizionarea directă de la fermele mici permite aprovizionarea directă de la producători către 
consumatorii finali sau distribuitorii locali care furnizează 
bunuri direct către consumatorii finali de cantități mici de lapte, ouă, miere, pește, carne proaspătă de 
pasăre și lagomorfe, carne de vânat mic și mare. Acest lucru permite fermelor mici să caute alternative in 
ofertele de călătorie de vacanță. Furnizarea cu produse de la fermele și fabricile lor de lactate unui pub, la 
propriul restaurant sau doar la sala de mese a oaspeților are ca rezultat un preț mult mai mare, adică profitul 
generat din agricultură produce pentru producătorii locali. 
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Astfel, pe de o parte, dezvoltarea agriculturii stabilește oportunități mai bune de furnizare a unui produs de 
bună calitate, produs complex, iar pe de altă parte dezvoltarea turismului ridică valoarea produselor 
agricole. Servicii similare sunt furnizate de obicei în locații special stabilite din zonele montane și au 
devenit în ultima vreme disponibile aproape de repere naturale. Frecvent, hrana furnizată constă din 
produse locale (de multe ori mici ferme private) care sunt ecologic pure (lapte, carne, lactate și produse din 
carne, păstrăv). 
De exemplu, un fermier care locuiește într-un sat atrage turiștii cu iaurt de casă. 
Agricultura din regiune este ecologică, iar iaurtul este de o calitate excelentă. 
La final cu siguranță am putea spune că mâncarea aduce un plus de valoare ofertei de produse turistice din 
mediul rural. Turismul alimentar poate fi descris odată ca parte a turismului rural atunci când mâncarea 
tradițională și specialitățile regionale sunt oferite turiștilor și ca parte a turismului cultural atunci când 
turiștii descoperă destinația prin mâncare, vine și mostenire culturala. Mâncarea este considerată o 
completare naturală a serviciului turistic în zonele rurale adesea trecute cu vederea, localnicii ca resursă cu 
potențial de dezvoltare a unui brand regional. Gastronomia regională ca resursă turistică este 
un element cheie în performanța turismului rural și poate fi folosit ca instrument de dezvoltare a turismului 
în zonă. 
 
4.2. Mâncare și sat - tradițiile și modernul.  
Păstrarea tradițiilor alimentare din sate. Turismul alimentar a devenit una dintre cele mai dinamice și 
creative părți ale turismului și a crescut considerabil în ultimii ani (OMT, 2012;). Gastronomia joacă în 
prezent un rol important în turism, permițând vizitatorilor să acceseze o moștenire culturală și istorică, 
deoarece este o parte esențială a tuturor culturilor. Creșterea atractivității și popularității sunt 
rezultatul creșterii ofertelor gastronomice bazate pe produse de înaltă calitate și dezvoltarea de creative și 
experiențe inovatoare de turism alimentar (Richards, 2011; Dodd, 2012; Getz et al., 2014). 
Experiențele tradiționale culinare sunt implementate cu elemente mai atractive pentru a crește calitatea 
vizitatorului și experienţa. Evenimente și festivaluri gastronomice, expoziții de artă în crame, muzee 
gastronomice și vinului sunt câteva exemple de produse mai atractive. 
 
De la dezvoltarea „Experienței economice” (Pine și Gilmore, 1999), turiștii nu au cerut servicii, dar au 
căutat din ce în ce mai mult ceva nou, consumând creativitatea și cultura locurilor pe care le vizitează. 
Procesul de dezvoltare a produsului include trecerea la co-creare, iar producătorii lucrează împreună cu 
consumatorii pentru a crea experiențe și momente semnificative (Boswijk, et al., 2005). Dincolo de aceasta, 
ar trebui găsit un echilibru atent între inovație și autenticitate pentru a satisface nevoile noilor turiști și a le 
crește nivelul de satisfacție.  
După cum a afirmat Richards (2012), mâncarea poate oferi o bază pentru experiențele turistice în 
sprijinirea culturii locale, dezvoltarea infrastructurii, critică pentru producția și consumul de alimente, care 
leagă cultura și turismul, producerea de alimente distincte și 
dezvoltarea experienței culinare. În acest proces, gastronomia poate fi considerată un loc de reproducere 
fertil pentru „turism creativ” (Richards și Raymond, 2000), deoarece permite vizitatorilor să creeze mai 
degrabă decât să consume. Mâncarea și băutura pot adăuga valoare experiențelor de călătorie în multe 
feluri. Cele mai populare produse gastronomice turistice sunt, 
de exemplu, experiențe memorabile și culinare unice în vizite la crame, berării sau distilerii, cursuri de 
gătit, piețe agricole, târguri agricole, evenimente și festivaluri cu produse alimentare și băuturi, restaurante 
locale sau camioane cu alimente, rute gastronomice și vinuri (World Food Travel Association, 2016). 
Experiențele tradiționale sunt adesea limitate la vizite și degustări și pot fi extinse pentru a crea produse 
mai atractive (Getz, 2000). De exemplu, Jaffe și Pasternak (2004) au sugerat o listă de dezvoltări potențiale 
pentru experiențele la vinării: galerii de artă și monumente despre gust și rafinament; cramă ca punct de 
vânzare cu amănuntul; cramă ca instituție de învățământ; cramă ca istorie vie; casă de familie și de afaceri, 
unde toți vizitatorii sunt oaspeți personali; crama ca muzeu, crama ca loc de evenimente pline de distracție; 
destinația câmpului viticol; trasee culturale. Combinația de elemente tradiționale și netradiționale poate 
contribui la crearea unei legături între inovare și autenticitate, precum și stimularea unei dezvoltări durabile 
a turismului alimentar nu numai bazată pe păstrarea trecutului, dar și crearea viitorului (Richards, 2002). 
Alimentele noi cu experiențe augmentate sunt o modalitate de a îmbunătăți calitatea a experienței 
vizitatorilor, precum și pentru a extinde experiența alimentară și produsele de piață. 
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Dezvoltarea experiențelor alimentare interactive și creative a devenit importantă în multe regiuni. 
Experiențele tradiționale precum degustarea și vizitele la producătorii locali permit satisfacerea dorinței de 
autenticitate exprimate de turiști, dar necesită un impuls al inovației și un nivel ridicat de implicare din 
partea proprietarilor. Mergem dincolo de această viziune pentru dezvoltarea unor inițiative care combină 
mai multe elemente, în special cultura, arta, mâncarea si turismul. 
Există o mare varietate de inițiative de succes care combină arta, mâncarea și turismul, cum ar fi muzeele 
culinare și vinului, expoziții de artă, evenimente și festivaluri gastronomice, premii culturale etc. sunt 
adesea întreprinse de localnici antreprenori, în special producătorii de vin, în scopul urmăririi pasiunii lor 
personale. Investiția în activități culturale creative de multe ori nu oferă beneficii economice imediate, ci 
nivelul de satisfacție sugerează că antreprenorii par să fi înțeles potențialul de a-și îmbunătăți activitățile și 
atractivitatea fata de turisti. 
 
4.3. Colaborarea comunitară și lanțul valoric în sectorul agroalimentar 
Asociativitatea este un criteriu larg utilizat conceptual astăzi, dar cu o aplicare concretă foarte dificilă. 
Fluctuația instabilității instituționale și insecurității juridice, realitatea economică cu crize periodice, 
generează un număr de factori care cresc concurența cu pierderea de valoare a instituțiilor, fără reguli, și o 
stare de constantă de incertitudine care promovează ceea ce numim o stare de tensiune în care predomină 
supravieţuitorul. Din ce în ce mai mult se promovează disocierea oamenilor, companiilor și instituțiilor 
acestora. Uneori, se pare că detectăm pierderea sentimentului de „societate”, care nu este altceva decât un 
grup identitar, din care ne simțim parte și care ne conține. Lipsa acestui sentiment ne duce la pierderea 
constantă a dimensiunii valorii celuilalt, a rolului său în fața celorlalti, al interacțiunii necesare care ne 
unește pentru propria noastră dezvoltare. În turism și protagoniștii săi, situația nu este străină de această 
realitate, disocierea dintre actorii săi face parte din scenariul și consecințele sale sunt vizibile. 
 
Astfel, asociativitatea apare ca un concept sau criteriu central, în jurul căruia trebuie să lucreze sectorul, iar 
după care trebuie fie aliniate nu numai intreprinderile mici si mijlocii, care in asociativitatea lor pot 
recompune competitivitatea de localitatea lor, dar și actori publici și privați, promovând căutarea unor 
scopuri comune și acțiuni convergente care face eforturile celuilalt mai eficiente. 
În scopul încurajării și stabilirii rețelei de colaborare pentru dezvoltarea și promovarea turismului inteligent 
în mediul rural ca destinație, ca prim pas, este important să facem o listă scurtă a unora dintre actorii care 
într-un fel sau altul sunt implicati în lanțul valoric turistic, care are, în special, o diversitate în 
multiplicitatea actorilor săi. 
Putem aminti printre altele: 
- Cazare: Hoteluri, apartamente temporare, pensiuni etc. 
- Gastronomie: Baruri, Restaurante, Mese tipice, Mancare internationala Regiunea Centru Lantul valoric 
Turism - 24 - 
Formate Fast Food Vegetarian 
- Servicii turistice: Turism de afaceri, Turism alternativ, Turism lingvistic, Turism de vânătoare, Turism de 
sănătate, turism sportiv, Turism rural, Închirieri auto, Asistență în călătorie, Agenții de turism, Organizatori 
de evenimente, Divertisment, Cinematografe, Teatre, parcuri de distracție, Divertisment pentru adulți - 
Plimbare, muzee, biserici, parcuri, facilități sportive  
- Shopping, Centre comerciale, Transport aeroport, Terminal de autobuze, Servicii de transport public, Taxi 
- Servicii diverse: Case de schimb valutar, Chioșcuri, Telefoane publice, Cabine telefonice 
- Cyber - Infrastructură, Trasee și accese Drumuri și pietoni, Semnalizari, Iluminat media (public 
și privat) inclusiv Turism pentru persoane cu dizabilități 
- Industrie Produse regionale: Artizanat, Opere de arta, Imbracaminte si imbracaminte traditionala. 
În acest fel, gama comercială, și deci cea instituțională, care se referă la turism, este extinsă, generând o 
rețea complexă de interrelație și interdependență, care va trebui să funcționeze definitiv pentru a ajunge la 
un anumit nivel de cooperare în jurul turismului. 
Sursa: ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO COMO CADENA DE VALOR DE LA 
REGIÓN CENTRO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, Maximiliano Carlos Mauvecin, 2010. 
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5. Turismul de agrement ca parte a turismului rural 
Odată cu procesul de integrare globală, distanța spațială dintre zonele urbane și cele rurale se reduce în 
mod constant. Internetul a devenit culoarea de fundal a vieții de zi cu zi, iar conceptul de turism inteligent 
este treptat realizat. De exemplu, dezvoltarea turismului rural în China a fost pe teren în ultimii ani, creând 
multe măsuri noi în dezvoltarea și utilizarea resurselor, promovarea mărcii și așa mai departe. 
Dezvoltarea și planificarea traseului de turism rural poate consolida diseminarea informațiilor turistice, 
introducerea de facilități de servicii turistice inteligente și bazate pe informații pentru a satisface nevoile 
turistice diversificate ale turiștilor și să utilizeze pe deplin resursele de pe Internet. 
Construirea unor zone rurale frumoase și locuibile, cu resurse naturale și peisaje frumoase, a devenit un 
subiect fierbinte pe social media, având în vedere propunerea politicii de revitalizare rurală. Conducerea 
dezvoltării comune a zonelor urbane și rurale prin „Turism +” a devenit o implementare importantă a 
Strategiei Revitalizării Rurale. Pentru a găsi noi direcții în reforma turismului, oficiile de planificare a 
turismului național, regional sau local trebuie alocate fonduri pentru turism pentru a se concentra pe un 
plan de dezvoltare pentru construirea de noi tipuri de proiecte turistice, cum ar fi turism de agrement, 
turism de vacanță, turism rural și turism cultural.  
Având în vedere situația externă și propriile nevoi, guvernele regionale trebuie să prezinte politici și planuri 
de îmbunătățire de mediu de dezvoltare, să promoveze dezvoltarea turismului rural, să stimuleze vitalitatea 
investițiilor, să consolideze orientări de planificare și clasificare și să facă progrese în turismul rural în 
strânsă cooperare cu diferite părți, în cadrul politicilor naţionale. 
 
În același timp, pe măsură ce nivelul de trai s-a îmbunătățit, turismul s-a mutat de la divertisment pentru 
grupuri mici la divertisment de masă. În trecut, modul de călătorie al turului unic de grup a fost schimbat în 
călătorii interne, externe, cum ar fi excursii de grup, excursii gratuite și excursii individuale. Datorită 
presiunii mari a vieții și a muncii, vacanțe scurte, ritmul rapid de viață, contradicția dintre creșterea 
continuă a cererii turistice și atracțiile turistice limitate au devenit din ce în ce mai proeminente. Călătoriile 
pe distanțe lungi par să fie mai laborioase și consumatoare de timp. Călătoriile rurale și călătoriile 
periferice au devenit treptat noi opțiuni de călătorie pentru divertisment si agrement. 
Resursele turistice sunt dispersate, iar obiectivele turistice ale satului au caracteristici proprii. 
Tehnologia Internet poate fi utilizată pentru a integra resurse umaniste, resurse de informare de artă 
populară, pentru a stabili un sistem de servicii turistice inteligente, resurse de informații geografice rurale, 
pentru a stabili o rețea națională 3D - hartă tridimensională a turismului rural, software de informare 
excelentă pentru recuperarea ghidului rural, ghid de traseu a turismului rural etc. Poate oferi cele mai 
rapide și avansate servicii profesionale pentru turismul rural inteligent.  
Între timp, oferă infrastructura publică optimă, cum ar fi asistență medicală, transport, rețele, fitness și așa 
mai departe, care este garanția hardware pentru realizarea turismului inteligent. De exemplu, pentru a 
coordona construcția de infrastructura satelor și orașelor din provincia Hubei Suizhou, inclusiv 
îmbunătățirea mediului rural (apă, toaletă, acoperire a rețelei wireless), modernizarea drumurilor satelor, 
înființarea serviciului de turism rural, Suizhou a dezvoltat o platformă de gestionare a legăturilor de date 
mari, care integrează informații despre alimentație în turismul rural, locuințe, transport, turism, 
cumpărături, divertisment etc. 
Ar trebui promovată sistematic construcția de sate frumoase precum peisajul verde,transformarea caselor 
rurale, case curate si frumoase cu sprijinul managementului rural. 
De asemenea, dezvoltarea de software inteligent pentru telefonia mobilă turistică care oferă navigare 
inteligentă, rezervări  online, explicații electronice vocale și alte servicii, pentru ca turiștii să aibă o 
experiență nouă. În același timp, turismul rural inteligent este o parte importantă a turismului inteligent 
național și a vieții inteligente. 
Odată cu dezvoltarea continuă a Internetului în lume, noile tehnologii și medii oferă un nou impuls 
pentru dezvoltarea turismului rural. Guvernele și departamentele relevante ar trebui să coopereze cu 
turismul, întreprinderile să aleagă propriul mod de a dezvolta turismul rural inteligent, de a promova 
cultura rurală locală, de a atrage mai mulți turiști și de a folosi tehnologia internet pentru a planifica 
științific, a face publicitate și a construi un sistem inteligent de turism rural, pentru a conduce 
dezvoltarea mediului inconjurator si sa conduca noua moda a turismului rural. În plus, constant și solid 
eforturile de promovare a dezvoltării serviciilor de turism informaţional rural trebuie să fie legate de 
ajustarea şi modernizarea structurii industriale din mediul rural, care este legată de integrarea și dezvoltarea 
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urbană și integrarea rurală. Se referă la protecția ecologică și la gestionarea apelor limpezi și a munților 
verzi care sunt bunuri de neprețuit. Este o modalitate eficientă și fiabilă de revitalizare a mediului rural prin 
promovarea 
dezvoltarea turismului rural inteligent și coordonarea resurselor favorabile precum resursele umane, 
materiale și resurse financiare, politici și prin promovarea culturii rurale și construirea peisajului modern. 
Sursa: Cercetare pe calea revitalizării turismului rural din perspectiva turismului inteligent Lei Zhao1, *, 
Die Zhang2 
 
6. Antreprenoriat în turismul rural inteligent 
6.1. Afaceri turistice în satul meu 
Zonele rurale se confruntă de obicei cu unele dezavantaje ca locație pentru dezvoltarea afacerilor. Cele mai 
importante dintre acestea sunt de obicei legate de geografie, infrastructură și resurse. Cu toate acestea, 
tendințele actuale creează noi oportunități pentru dezvoltarea rurală și apariția de noi afaceri, noi produse și 
servicii în zonele rurale. Internetul și alte tehnologii digitale oferă potențialul de a acoperi distanțe 
geografice și de a crea noi forme de apropiere de cunoștințe, piețe și relații.  
 
Majoritatea întreprinderilor de turism rural angajează un număr mic de angajați. Bazându-se în principal pe 
munca proprie a familiei sau pe un mic număr de persoane care au sediul local. Angajarea localnicilor și 
colaborarea cu furnizorii locali contribuie la creșterea afacerii, loialitatea societății locale și la o mai mare 
flexibilitate în funcționarea acesteia. În plus, este probabil să conducă la o mai autentică 
experiență pentru turist, întrucât întreaga echipă care îl servește va fi cufundată în aceeași cultură locală. Pe 
de altă parte, prin angajarea de personal cu fracțiune de normă sau de lucrători sezonieri, devine mai ușor 
să se răspundă în mod adecvat la modelul turismului, să controleze costurile și să gestioneze fluctuațiile 
comerțului. 
 
6.2. Pașii de implementare (informații reale pentru înființarea afacerii) 
Mulți oameni cred că începerea unei afaceri în zonele rurale este o afacere destul de dificilă sau complet 
imposibilă. 
Dar nu este cazul mai ales în ultimii ani când tot mai mulți oameni se îndreaptă către natură, peisaj, 
stilul de viață ecologic și încercarea de a experimenta stilul de viață rural, tradițiile și obiceiurile locale. Tot 
ce trebuie să configurați pentru o afacere rurală este o idee, o dorință de a se realiza și implementarea câțiva 
pași. 
 
Pasul 1 Ideea 
Luați în considerare conceptul general al ideii dvs. Întrebați-vă de ce doriți să începeți o afacere, de ce 
doriți să intrați în piața turismului rural și dacă ideea ta are potențialul de a reuși și este sustenabilă? Pentru 
o afacere mică să aibe succes, trebuie să rezolve o problemă, să îndeplinească o nevoie sau să ofere ceva ce 
își dorește piața. De aceea este important să cunoașteți și să analizați potențialii dumneavoastră vizitatori și 
clienți, nevoile, dorințele și care sunt problemele pe care le puteți rezolva.  
Ar trebui să știi că doar a avea o idee bună nu este suficient pentru a crea o afacere de succes și viabilă. 
Este necesar să se facă o analiză atentă. Este esențial să vă evaluați în mod critic ideea în mod imparțial și 
să analizați dacă aceasta satisface nevoile potentialilor clienti de pe piata turismului rural. 
 
Pasul 2 Evaluarea resurselor personale 
Succesul fiecărei întreprinderi depinde în mare măsură de oferirea potențialilor vizitatori o experiență pe 
care nu o pot obține în altă parte și o vor alege peste toate celelalte opțiuni. 
Al doilea pas în înființarea unei noi afaceri de turism rural este de a face un bun inventar al personalului și 
al localului, resurse care v-ar putea sprijini activitatea turistică și vă vor ajuta să finalizați următorul pas, 
adică să pregătiți un bun plan de afaceri și de marketing. Este important ca fiecare viitor antreprenor să se 
pună în postura de turiști care ar putea dori să viziteze regiunea specifică pentru a degusta produse și 
servicii caracteristice și pentru a avea un timp plăcut și experiențe diferențiate, posibil de neuitat. De 
asemenea, este important ca viitorul antreprenor să înțeleagă că ceea ce pentru el este „normal” și 
„neimportant”, pentru un vizitator poate fi neobișnuit și un obicei local foarte interesant. 
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Foarte frecvent, o anumită afacere de turism rural poate combina mai multe tipuri diferite de servicii și 
activități. 
 
Pasul 3 Luând în considerare resursele naturale și sociale 
Luarea în considerare resursele naturale și sociale ale locului actual și a zonei mai extinse, aceasta ests 
cheia pentru a începe. Prima întrebare care trebuie pusă este: „De ce ar veni cineva aici?” sau „Care este 
atracția sau amestecul de atracții, care ar atrage vizitatori în această regiune sau comunitate?” Aceasta este 
o întrebare importantă la care trebuie să răspunzi, pentru că nu este corect să presupunem că zona va atrage 
turismul bazat pe experiența altuia. Pentru a asigura atracția unei zone care poate fi costisitoare de atins, 
este necesar să se creeze un produs recunoscut si competitiv care raspunde asteptarilor si nevoilor turistilor. 
O cheie a succesului este după identificarea atracțiilor din fiecare regiune sau sat, să se gândească la 
modalități de a le face atractive și accesibile vizitatorilor. Pe măsură ce inventarul resurselor este finalizat, 
resursele cu utilizare multiplă sau complementară,  interacțiunea dintre acestea va deveni evidentă. De 
obicei, cheia succesului acestui efort este conectarea atracțiilor interesante, astfel încât să se creeze  
experiența unificată. În plus, este necesară o evaluare a resurselor locale lipsite sau suprautilizate. 
 
Resurse naturale 
Resursele naturale sunt un factor cheie în înființarea unei afaceri de turism rural. Identificarea resurselor 
naturale care pot sustine activitati privind turismul rural pot fi consemnate intr-un inventar care ar putea 
include: peisaj de  zone naturale, umede, natură curată și habitate ale vieții sălbatice. 
 
Cultură și Patrimoniu 
Este util să se aprecieze bunurile culturale și istorice ale regiunii, care vizează conservarea artei, 
patrimoniului și caracterul deosebit al unei zone rurale, astfel de așezări tradiționale, meșteșuguri 
tradiționale, obiceiuri, cazare în clădiri tradiționale conservate, desfășurarea de dansuri native sau 
spectacole muzicale și demonstrarea pregătirii mâncării locale. 
 
Resurse sociale 
Comunitatea are un rol esențial în dezvoltarea afacerilor antreprenoriale. Comunitatea poate fi formată din 
vecinii, judetul sau o entitate mai mare. Pentru a avea un efect asupra deciziilor și activităților comunității 
se merită să contactați Municipalitatea, Camera de Comerț sau alte organizații și afaceri locale și 
potențiali parteneri. Ca membru activ al comunității, este mai ușor să influențezi implicarea comunității în 
afaceri, dar, de asemenea, este mai probabil să primească sprijin local. 
 
Pasul 4 Analiza punctelor forte, oportunităților, provocărilor și problemelor 
O analiză a punctelor forte și oportunităților versus provocările și probleme, este un instrument util de 
gestionat și de depășit slăbiciunile care altfel ar putea opri întregul efort. De asemenea, este util să te uiți la 
concurenți și să descoperi căi de a deosebi întreprinderea ta de celelalte. Oricine poate folosi această formă 
de analiză, deoarece nu necesită pregătire specială. 
Vă ajută să gândiți la întrebări și să răspundeți într-un mod sincer. 
Problemele legate de punctele forte și oportunități pot fi legate de legături utile, oportunități bune, 
echipamente necesare sau facilități deja disponibile, condiții și tendințe favorabile existente, aptitudini și 
competențe stabilite. 
Problemele legate de provocări și probleme pot fi legate de: lipsa resurselor și echipamentelor, lipsa 
abilităților necesare, lipsa capitalului inițial de pornire, nevoia de licențe, dificultatea de acces și deplasare 
la locație care poate fi costisitoare și/sau consumatoare de timp etc. 
 
Pasul 5 Bariere de reglementare 
Antreprenorii din turismul rural trebuie să îndeplinească multe cerințe impuse de legislația și 
reglementările locale și naționale. Unele dintre acestea se referă la sănătatea, siguranța și bunăstarea 
călătorilor. Alții urmăresc să asigure plata taxelor necesare. Următorul pas pentru înființarea afacerii de 
turism rural este dezvoltarea unui plan de afaceri. 
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6.3. Elaborați un plan de afaceri pentru turism rural care să încorporeze conceptele cheie 
Orice potențial antreprenor care dorește să înceapă propria afacere este bine sfătuit să dezvolte un plan de 
afaceri, 
indiferent de dimensiunea afacerii lor. Un plan de afaceri vă va ajuta să înțelegeți câți bani veți avea nevoie 
să porniți, ce va fi nevoie pentru ca afacerea dvs. să fie profitabilă, ce trebuie făcut, când și unde să 
mergeți. 
Veți avea nevoie de el și dacă aveți nevoie de finanțare sau căutați parteneri pentru a vă transforma ideea în 
realitate. Ar trebui să ții minte că un plan de afaceri este un document cu valoare practică și aplicabilitate. 
Nu este doar o expresie a dorințelor și aspirații, ci de oportunități de a obține rezultate practice măsurabile. 
Nu există cerințe privind cât de mare planul de afaceri elaborat ar trebui să fie, dar în orice caz este bine să 
includă următoarele elemente: 
 
Rezumat 
Rezumatul executiv este o prezentare generală a afacerii și a planurilor dumneavoastră. Aceasta este prima 
parte a planului dvs. de afaceri, dar vă sugerăm să-l scrieți ultimul. Scrieți pe scurt care este compania sau 
ideea dvs. de afaceri și de ce va avea succes. 
Includeți declarația dvs. de misiune și sloganul dvs. de marketing, problema pe care o rezolvați pe piață și 
care este soluția dumneavoastră – produsul sau serviciul dumneavoastră turistic, piața dumneavoastră țintă. 
Descrie-ți concurența - care sunt alternativele despre afacerea dvs. și ce o face pe afacerea dvs. diferită. 
Prezintă, de asemenea, noua ta companie și echipă, precum și partea financiară, prezentare generală a ideii 
dvs. de afaceri.  
 
Oportunitate 
Secțiunea de oportunitati este capitolul principal și nucleul planului dvs. de afaceri. Această parte este 
extrem de importantă pentru că aici vă extindeți prezentarea generală inițială, oferind mai multe detalii și 
răspunzând la întrebări suplimentare pe care nu le veți acoperi în rezumatul executiv. Include informații 
despre problema pe care o rezolvați, soluția dvs., cine intenționați să fie clienții dvs. și modul în care 
produsul sau serviciul dvs. se încadrează în peisajul competitiv existent. 
 
Problemă și soluție 
Începeți această parte prin a descrie ce problemă rezolvați pentru clienții dvs. și cum își rezolvă ei 
problemele azi? Definirea problemei pe care o rezolvați este cel mai critic element al planului dvs. de 
afaceri și este crucial pentru succesul afacerii tale. Dacă nu puteți defini o problemă pe care o au clienții 
potențiali, atunci este posibil să nu aveți conceptul de afaceri viabil. Antreprenoriat în turismul rural 
inteligent. 
 
Piața țintă 
Este timpul să vă îndreptați atenția către piața țintă: cine vă va cumpăra produsele și serviciile de turism 
rural? 
Trebuie să știi cine este clientul tău și să ai o estimare aproximativă a câți dintre ei există. Cercetați și 
analizați informații relevante, fapte și tendințe raportate despre piața pe care o vizați. Descrieți 
caracteristicile potențialilor dvs. clienți și modul în care aceștia au nevoi pe care le veți răspunde cu 
produsul sau serviciul dvs. Următorul pas este să vă separați clienții în diferite segmente. Vă puteți 
segmenta clienții după – vârsta lor, genul lor, unde locuiesc, veniturile lor, munca lor, ce le place, care sunt 
interesele lor, câți sunt etc. Întreprinderile din turismul rural ar trebui să vizeze grupuri speciale interesate 
de problemele naturii, stilul de viață rural, tradițiile locale și obiceiuri, bucătărie locală, meșteșuguri, 
ecoturism etc. După definirea pieței și segmentarea acesteia, vă puteți descrie piața țintă, inclusiv 
dimensiunea acesteia – cine sunt clienții tăi țintă, de ce e probabil să cumpere de la tine și care este 
potenţialul de creştere al pieţei. 
 
Concurență 
Această secțiune s-a concentrat pe cine este concurența dvs. Majoritatea planurilor de afaceri includ 
cercetări de piață și le compară față de concurența lor folosind o analiză SWOT. Cel mai important lucru de 
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ilustrat este modul în care soluția dvs este diferită sau mai bună decât alte oferte pe care un potențial client 
le-ar putea lua în considerare. 
Analiza SWOT - analizând atât punctele tale tari și punctele slabe, cât și oportunitățile și amenințările tale. 
Puncte forte și punctele slabe sunt elemente interne de care afacerea ta poate profita sau de care se poate 
îmbunătăți. Oportunitățile și amenințările sunt elemente externe asupra cărora aveți puțin control. Chiar 
dacă nu le puteți modifica, planul dvs. ar trebui să abordeze cum vei minimiza amenințările. 
 

 
 
 
Execuţie 
Capitolul de execuție acoperă tot ceea ce este legat de modul în care îți vei implementa afacerea. Îți vei 
acoperi planuri de marketing și vânzări, prețuri, plan de promovare și publicitate, distribuție. 
 
Plan de marketing și vânzări 
Această secțiune detaliază modul în care intenționați să atingeți segmentele de piață țintă, cum plănuiți să 
vindeți pe acele piețe țintă, care este planul dvs. de prețuri și ce tipuri de activități și parteneriate aveți 
nevoie pentru ca afacerea dvs. să aibă succes. Prima parte a planului dvs. de marketing și vânzări este 
declarația dvs. de poziționare. Poziționarea este modul în care vei încerca să prezentați compania clienților 
dvs. Explicați unde se află compania dvs. în peisajul competitiv și ce propunerea dvs. care diferențiază 
compania dvs. de alternativele pe care un client le-ar putea lua în considerare. 
Sunteți soluția la preț scăzut sau sunteți marca premium de lux de pe piața dvs.? 
 
Prețuri 
Strategia dvs. de poziționare va fi un factor major în stabilirea prețului ofertelor dvs. Pretul trimite un 
mesaj foarte puternic către consumatori și poate fi un instrument important pentru a transmite poziționarea 
dvs. către consumatori. Dacă oferiți un produs premium, prețul premium va comunica rapid acel mesaj 
consumatorilor. 
 
Reguli de bază pe care ar trebui să le urmați: 
- Acoperirea costurilor: ar trebui să vă taxați clienții mai mult decât vă costă să vă livrați produsul sau 
serviciu. 
- Potrivirea ratei pieței: prețurile dvs. trebuie să se potrivească cu cererea și așteptările consumatorilor.  
Un preț prea mare vaă lasă fără clienți. Prețul este prea mic și este posibil ca oamenii să vă subevalueze 
oferta. 
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Promovare 
Un plan de promovare detaliază modul în care intenționați să comunicați cu potențialii clienți. Ține minte, 
este important că veți dori să măsurați cât costă promoțiile dvs. și câte vânzări oferă. 
 
Publicitate 
Planul dvs. de afaceri ar trebui să includă o imagine de ansamblu asupra tipurilor de publicitate pentru care 
intenționați să cheltuiți bani. Veţi face publicitate online? O componentă cheie a planului dvs. de 
publicitate este planul dvs. de măsurare a succesului dvs. 
 
Rețelele de socializare 
Astăzi, o prezență în rețelele sociale este o necesitate pentru aproape toate afacerile, în special pentru cele 
din industria turismului, inclusiv sectorul turismului rural. Nu trebuie să fii prezent pe toate canalele de 
social media, dar trebuie să fii prezent pe cele în care sunt prezenți clienții dvs. Mulți dintre clienții tăi 
potențiali folosesc rețelele sociale și le vor folosi 
pentru a căuta informații actualizate despre compania dvs., produsele și serviciile dvs. 
 
Alianțe strategice 
Pentru industria inteligentă, parteneriatul cu alte organizații este un element foarte important. Pentru a face 
parte din această industrie este bine să luați în considerare și să descrieți cine vor fi partenerii dvs. și cum 
veți interacționa. 
 
Distributie 
Pentru companiile care urmează să producă produse, este important să vă gândiți la distribuție sau la modul 
în care produsele dvs vor ajunge la clienții dvs. 
 
Echipă 
Capitolul de echipă din planul dvs. de afaceri este locul în care faceți cel mai bun caz pentru că dacă aveți 
echipa potrivită ea va lucra la ideea ta. Ar trebui să arate că te-ai gândit la rolurile și responsabilitățile 
importante ale afacerii tale, nevoi pentru a crește și a avea succes. Tu și echipa ta aveți experiență în 
domeniul în care intenționați să o dezvoltați propria afacere? Ce roluri trebuie ocupate?  
 
Plan financiar 
În această secțiune trebuie să descrieți planurile dvs. pentru venituri și cheltuieli. Oferiți o perspectivă 
financiară prospectivă pentru următorii 1-3 ani. 
Pentru a vă ajuta să dezvoltați această secțiune, încercați să răspundeți la următoarele întrebări. 
Ce cheltuieli sunt necesare pentru a-ți începe afacerea? 
Care sunt așteptările tale de vânzări pentru următorii 1-3 ani? 
Ce cheltuieli sunt necesare pentru funcționare? 
Când vă așteptați să deveniți pozitiv pe fluxul de numerar? 
De câți bani ai nevoie în avans pentru a-ți începe afacerea? 
Ai nevoie de finanțare? 
Ce finanțare este necesară pentru ideea ta de afaceri? 
 
7. De la teorie la practică - prezentarea unor studii de caz relevante ca experiență bună 
Cu cele mai bune practici actuale, Manualul oferă exemple de afaceri reale create cu un obiectiv principal: 
Păstrarea și protejarea tradițiilor stilului de viață și culturii regiunilor în care sunt dezvoltate. 
Valoarea adăugată a acestor afaceri este aceea că, pe lângă conservarea moștenirii culturale și istorice, 
combinate cu inovație și tehnologie în viața de astăzi, aceasta asigură durabilitatea regiunilor în cauză. Aici 
vei gasi câteva exemple din afacerile reale în regiuni din România, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Austria, 
Italia și Irlanda. 
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8. Concluzii 
Din tot ceea ce este prezentat în manualul nostru și din exemplele pe care le-am descris, este foarte clar că 
există o tendință, că tot mai multe regiuni o adoptă, nu numai în Europa, ci în întreaga lume, și aceasta este 
abordarea durabilă de a face turism. Fie că este vorba de o călătorie individuală sau de o vizită de grup, 
localnicii care dezvoltă serviciul se bazează tot mai mult pe contacte strânse din regiunea lor. În lanțul de 
produse, furnizorii din regiune sunt în principal concentrati, serviciul implică oameni din regiune, iar 
reprezentarea regiunii este istorie complexă, mâncare, tradiții, stil de viață, cultură. Este abordarea durabilă 
ceea ce este necesar pentru produsul final? Prin urmare, cu cât mai multe afaceri locale devin 
implicate, cu atât produsul devine mai durabil. 
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La Moșie - Cazare si mic dejun (România) 
www.facebook.com/Pensiune-Agroturistica-La-Moșie  
 
La poalele munților Neamț, la 5 km de Mănăstirea Neamț, pe urmele lui Dragoș Vodă, într-o oază de 
liniște și relaxare, pensiunea „La Moșie”, te asteapta. 
La Moșie, un ospitalier, pasionat culinar - Stelian Voina încerca să descopere comorile ascunse și 
neascunse din zona Nemțișorului și Ținutul Zimbrilor. 
La Moșie, este un mic colț de rai, pentru că omul, adica Stelian Voina, este cel care aduce binecuvantarea 
aici. După zicala „Omul sfințește locul” și aici harul Domnului curge din plin. 
Peisaje minunate prin care să te plimbi, gazde primitoare, servicii excelente de recepție și bucătărie. 
Nu poți pleca de aici decât ca prieten! 
Stelian este un personaj plin de umor, inimă largă și continuu cu o stare buna de spirit. Este ca actorul din 
Borat, doar el exaltă cu glume, cultură și profesie cu pasiune. El este genul care, după ce a gătit, bea și 
mănâncă cu tine, dansează, cântă și este primul care urcă pe masă! 
Aspectele de inovare socială sau principiile economiei circulare găsite în acest studiu de caz: 
- Îmbunătățirea și salvarea teritoriului geografic și faunistic 
- Mâncare locală. 
 
Cooperativa Agricolă MURE FILIOARA (România) 
www.facebook.com/MURE-FILIOARA  
 
MURE FILIOARA va ofera cele mai gustoase si naturale fructe si cea mai delicioasa dulceata organica 
de mure fara conservanti sau aditivi alimentari, siropuri, fructe congelate, mure si zmeura. 
Oferă produse proaspete BIO pentru pensiuni și cofetarii din zonă. Turiștii pot culege fructe direct din 
plantația de mure.  
Produse din mure preparate la locația fermei: 
Dulceata de mure, nectar de mure, sirop de mure, sirop de zmeura, sirop de cirese. Participa activ la 
targuri si evenimente turistice din zona. Toate fructele folosite sunt din plantația noastră care este lucrată 
manual și fără să fie stropită. 
Andrei Vasile-Vleju este un tânăr pictor talentat. El este din Agapia, are 30 de ani si este absolvent al 
Seminarul Teologic „Veniamin Costachi'', din Mănăstirea Neamț, secția Patrimoniu, unde, în 2006, a 
obținut o adeverință ca tehnician în pictura bizantină. 
Și-a continuat apoi studiile la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, la Arta Sacră, Secția 
Conservare-Restaurare, în perioada 2006-2009. Fiind pasionat de istorie, și-a luat masterul la Facultatea 
de Istorie, Patrimoniu și Turism Cultural, în 2011, după facultate. După cum am spus, sunt fascinat de 
natură, inclusiv de fructe de pădure și ciuperci. 
Am pus ușor bazele unei mici plantații de mure, a prins ușor un pic de contur din 2014. Sunt un mic 
producător și încerc să creez produse organice fără alte adaosuri. Deocamdată suntem în faza de proiect în 
acest sens. Plantația are în prezent aproximativ 1000 de metri pătrați și i-am dat numele Mure Filioara 
dupa localitatea in care locuiesc. Aspectele de inovare socială sau principiile economiei circulare găsite în 
acest studiu de caz: 
- Respectarea și creșterea biodiversității; 
- Îmbunătățirea și salvarea posibilităților geografice și florei teritoriale; 
- Cooperarea cu organismele locale la diferite niveluri și sectoare; 
- Stimularea turismului și a economiei locale prin potențialul teritorial; 

 
 

Ferma de păstrăv URSU (România) 
www.hanulursilor.ro/pastravarie/  
 
Păstrăvăria Ursu este partea consecventă a ceea ce noi vrem să numim acasă. Este locul datorită căruia noi 
am reușit să umplem un gol atât în inimile noastre, cât și în zona locală din care facem parte. Păstrăvăria 
Ursu poate fi acel loc unde poti avea atat un preparat culinar cat si o experiență emoțională. Vino și 
relaxează-te și bucură-te un timp de calitate alături de noi, în Vânători-Neamț. 

http://www.facebook.com/Pensiune-Agroturistica-La-Mo%C8%99ie
http://www.facebook.com/MURE-FILIOARA
http://www.hanulursilor.ro/pastravarie/
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Pastrăria Ursu ofera preparate pe placul tuturor – pește, specialități, grătar, paste, salate și meniuri de post. 
Peștele, în special păstrăvul, conține acizi grași Omega 3 care contribuie la buna functionare a 
sistemul cardiovascular și îmbogățește memoria. 
Ce este o fermă de păstrăv? 
Unii ar spune că este un loc simplu unde este crescut păstrăvul. Alții ar răspunde că o păstrăvărie 
este o afacere. Pentru noi, păstrăvăria este o pasiune, un hobby si un loc unde ne simțim cel mai bine. Tot 
ce facem este să completăm o misiune care ne reprezintă. Păstrăvul este prietenul nostru, iar pentru tine 
suntem mesagerul lui. Sănătatea este primordială, iar o dietă echilibrată bogată în pește sprijină sistemului 
imunitar. 
Aspecte de inovare socială sau economie circulară, principii găsite în acest studiu de caz: 

- Respectarea și creșterea biodiversității; 
- Îmbunătățirea și salvarea teritoriale geografice și posibilități faunistice. 

 
 

Parcul Nebrodi Sicilia, premiat ca parc eco-turistic 2021 
www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori 
www.parcodeinebrodi.it  
 
Parcul Nebrodi: un parc remarcabil 
Parcul Nebrodi, cea mai mare dintre ariile protejate siciliene, a crescut ca un băiat de paisprezece ani, 
căruia de la începuturi a acordat o atenție deosebită școlii și a micilor ei elevi, cu scopul de a promova 
cultura respectului pentru mediul înconjurător și protecția biodiversității. 
De fapt, din octombrie 1996, după ce a semnat acordul de program între Ministerele Mediului şi al 
Învăţământului Public, Parcul a vrut să-și facă acest document propriu, stimulând instituțiile să facă 
instrumente adecvate aprofundate și de a oferi oportunități de cunoaștere „directă” a locurilor naturii. 
Parcul pe baza acestui acord care prevede o progresivă sporire a tururilor ghidate în ariile naturale 
protejate, a acceptat această provocare și a continuat cu insistență să propună pachete educaționale 
pe baza unor noi oferte educaționale: instrumente didactice, fișe didactice pentru managementul proiectelor 
educaționale. Cursuri de mediu, formare si perfectionare pentru profesori, stagii, zone tematice, ateliere 
educative, tururi ghidate cu lecții în domeniu. 
Producțiile agroalimentare și artizanale din Nebrodi se caracterizează prin înaltă calitate și sporirea 
tipicității, înțeles ca o legătură strânsă cu teritoriul şi cultura pe care o exprimă. 
Coșul Nebrodi își propune să colecteze și să ofere un set de produse tipice care se găsesc pe teritoriul 
Parcului Nebrodi și în eneral în districtul Nebrodi. 
 
Hotelul Sauris 
www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori  
www.albergodiffusosauris.com/  
 
„Hotel diffuso (împrăștiat)” este ideea de a transforma o serie de locuințe locale, în posibilități de cazare 
pentru turiști. Când sunt puse împreună sub o strategie comercială comună și online pe o platforma de 
rezervare, rezultatul este o ofertă incredibilă și inovatoare, mai mult decât un hotel în care camerele sunt 
disponibile peste tot în sat. Turiștii au șansa de a trăi o experiență locală autentică, de viață ca localnicii în 
timp ce stau în casele tradiționale ale satului. 
De asemenea, platforma online promovează și direcționează utilizatorii către ferma locală și 
produse artizanale, precum și restaurante și alte activități turistice disponibile in sat. Prezintă, de asemenea, 
povești locale, localnici și traditii locale. 
Albergo Diffuso este inteligent pentru că combină angajamentul comunității locale împreună cu 
posibilitățile oferite de tehnologiile online pentru a crea o nouă viziune a unui sat ospitalier pentru turiști, 
construind pe potențialul local (locuințe și produse). Este un sistem win-win care generează beneficii în 
diferite sectoare: de la proprietarii de case la activitățile de afaceri locale și contribuind la o mai largă 
îmbunătățirea serviciilor locale pentru toată lumea din sat. 
www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori 
www.albergodiffusosauris.com/  

http://www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori
http://www.parcodeinebrodi.it/
http://www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori
http://www.albergodiffusosauris.com/
http://www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori
http://www.albergodiffusosauris.com/
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- Creșterea potențialului teritorial 
- Soluție inovatoare pentru îmbunătățirea turismului local 
- Economie circulară și locală centrată 
- Valorificați comunitatea la diferite niveluri 

 
 
Ruta Vinului si Aromelor FVG 
www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori  
 
Ruta Vinului și Aromelor Friuli Venezia Giulia este un proiect care reunește crame, restaurante, delicatese,  
baruri de vinuri și producători din Friuli Venezia Giulia care respectă valorile calității, autenticitatea, 
profesionalismul și unicitatea produselor. Un ghid de gust care vă permite să explorați șase itinerarii 
diferite de-a lungul unei poteci care leagă în mod ideal coasta de zona montană, trecând prin podgoriile și 
dealurile din hinterlandul regional. 
Pentru ca adevărații iubitori de vin să descopere noi experiențe gustative, vă recomandăm traseul 
Pașaportului Vinului și Aromelor din Friuli Venezia Giulia. Un adevărat pașaport care te va ghida spre 
descoperirea cramelor din regiune. 
Este posibil să descărcați un pașaport sau să-l colectați într-unul dintre PromoTurismoFVG InfoPoints, 
alegeți compania pe care doriți să o vizitați dintre cei care participă la proiect (puteți consulta lista de mai 
jos sau la link-ul care vă va fi trimis prin e-mail atunci când vă ridicați pașaportul) și bucurați-vă de 3 
degustări gratuite, inclusiv 2 pahare de vin din trei a cramelor participante. 
După ce ajungeți la trei degustări, veniți să ne vizitați într-unul dintre punctele noastre de informare 
enumerate mai jos și colectați o sticlă gratuită pe care o au companiile membre, pusă la dispoziție. 
www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori  

- Sporirea potențialului teritorial prin produse locale 
- Soluție inovatoare pentru a crea turism local 
- Economia circulară și locală centrată, bazată pe economia micului afaceri rurale 
- Valorificați comunitatea la diferite niveluri 
 
 
Camping de pădure Mozirje 
www.campingmozirje.com/  
www.facebook.com/campingmozirje  
 
Campingul de pădure Mozirje, situat în apropierea orașului Mozirje, direct de-a lungul rîului Savinja, este 
ecologic si satisface toate asteptarile turistului. Este potrivit pentru indivizi, prieteni, familii, grupuri, 
exploratori ai naturii, iubitori de bucătărie sau senzații tari și căutători de aventură.  
Respectul pentru valorile naturale și culturale este una dintre principalele lor punctele forte. Spațiul din 
tabără este deschis pentru socializarea și cooperarea turiștilor și oferă educație consecventă și 
conștientizare. Oaspeții taberei ofera mai multe activități educaționale privind importanța protecției 
naturii si conservarea mediului inconjurator. Aceste ateliere educaționale nu sunt ca lecțiile tradiționale la 
clasă; în tabără, oamenii învață din artă, fotografie, ateliere culinare, pedagogice și experimentale. 
Se așteaptă ca mulți străini să vină în această parte a Sloveniei pentru frumusețile ei naturale și aceasta ar 
putea fi o opțiune de a experimenta învățarea interculturală prin familiarizare cu alte culturi și etnii (sau 
așa cum ar numi proprietarii taberei, un „sistem informațional bidirecțional”). Forest Camping Mozirje 
oferă o gamă largă de servicii de închiriere de cazare, cum ar fi cabane de lemn în zona forestieră a 
taberei, corturi de închiriat și terenuri pentru propriile corturi, remorci sau rulote. 
Turiștii nu vor duce lipsă de adrenalină și activități sportive. Râul Savinja este foarte potrivit pentru înot 
și relaxare, iar turiștii pot face și rafting sau caiac. Din moment ce e-bike-ul a devenit o astfel de atracție 
în ultimii câțiva ani, a devenit disponibile aproape peste tot, chiar și aici. Pentru cei cărora le place să 
meargă pe jos, activitățile opționale sunt drumeții, canyoning, alpinism și speologia. 
Turiștii nu trebuie să părăsească campingul pentru recreere. Tabăra oferă mai multe activități de 
agrement, cum ar fi relaxarea pe malul râului Savinja, bibliotecă sub copaci, ateliere educaționale și 
artistice și mini-parcul de animale al taberei. Activitățile recreative oferite sunt volei pe iarbă, loc de joacă 

http://www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori
http://www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori
http://www.campingmozirje.com/
http://www.facebook.com/campingmozirje
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pentru baschet teren, fotbal, ping-pong, badminton, speedminton și jocuri pentru copii cu echipamente 
realizate din materiale naturale. 
Misiunea principală a proprietarilor este de a aduce natura și viața activă mai aproape de oameni. 
De asemenea, vor să țină slovenii în Slovenia în timpul vacanțelor pentru că 
multi nu cunosc frumusetile tarii lor. Fiecare persoană trebuie să se familiarizeze el însuși cu țara lor 
înainte ca ei să iasă și să exploreze restul lumii. Următoarele lor obiective sunt să aibă mai multe astfel de 
locuri de tabără în jurul Sloveniei și partea actuală a expansiunii lor este Naturplac na skali, situată lângă 
Râul Savinja în satul Ljubno ob Savinji. 
 
- Pedagogie în aer liber (mai multe ateliere privind protecția și conservarea mediului) unde oaspeții din 

întreaga lume pot împărtăși experiențele și cunoștințele lor. 
- Stimularea turismului în zona locală (conexiune cu alte locuri prin sport, activități și promovarea 

acestora în alte locuri, e. g. oferind sfaturi de mers cu bicicleta, mâncare etc.). 
- Extinderea afacerii în alte locuri. 

 
 

Ferma turistica Podpečan   
O fabrică de lapte Fermă cu o lungă Traditie si Multe Inovații sociale 
www.kmetijapodpecan.si  
https://sl-si.facebook.com/kmetija.podpecan/  

 
Ferma turistică Podpečan se află în regiunea Savinja din Slovenia. Agricultura a fost comună timp de 
secole în apropierea acestei zone, și acesta a fost cazul familiei Podpečan. Într-o casă veche de 120 de ani 
locuiesc în prezent trei generații care dețin 33 de hectare de pământ și vaci de lapte. Vacile sunt de rasa 
maro, care se disting prin calitatea excelentă a laptelui din punct de vedere al conținutului de proteine. 
Activitatea lor principală este producția de lapte și reușesc să mulgă de la 700 la 800 de litri pe zi. 
Ei mulg vacile cu o mașină care are nevoie de cinci până la opt minute și funcționează 24/7. 
Datorită calității bune a laptelui și cantității sale mari, brânzeturile de la ferma Turist Podpečan sunt 
„cadoul” principal al vacilor lor. Sunt făcute din lapte integral – nimic nu se ia sau se adaugă la laptele 
integral, cu excepția culturii si cheagului, necesare producerii de branza. 
Proprietarii fermei turistice au primit sfaturi de la un expert și tehnolog francez în prelucrarea laptelui, 
Ivan Larcher, care le-a proiectat fabrica de brânzeturi și sala de degustare de brânzeturi. Ideile sale au fost 
realizate de Mateja Kavčič, un arhitect sloven din Škofja Loka. Acum fabrica de brânză funcționează 
zilnic și face brânză numai din laptele lor proaspăt de casă. Brânzeturile nu sunt singurele produse 
produse în fermă. Din laptele lor integral de casă, ei produc, de asemenea, câteva alte produse de casă, 
cum ar fi iaurturi (plate și fructe), brânzăde casă, brânză de vaci tartinabilă (cu hrean, ardei prăjiți, 
arpagic) și produse murate (brânză albă cu păstrăv afumat de casă în ulei de măsline și bile de brânză de 
vaci cu usturoi, arpagic sau piper în ulei de floarea soarelui). Turiștii își pot cumpăra produsele și laptele 
proaspăt în magazinul lor. Unul dintre serviciile lor este și degustarea de mâncare. După cum am 
menționat deja, au o sală de degustare unde membrii familiei explică procesul de fabricare a brânzei. 
Deoarece sala de degustare are o panoramică vedere în uzina de producție, oaspeții pot urmări procesul 
singuri și pe podea sunt gauri care dezvăluie camera de coacere. Ferma lor turistică este prima din 
Slovenia care permite oaspeților o inspecție deschisă, dar în același timp o igienă a procesării laptelui. 
Pe lângă vânzarea unei game largi de produse de casă, este posibil să cumpărați și alte delicatese de casă 
de la alți producători sloveni în magazinul lor, de exemplu paste Šili, sucuri de casă Grčin și mere de la 
pomicultura Hrustel. Toți sunt uniți de sinceri iubesc să facă produse de casă și să se sprijine reciproc 
vânzându-le produse. Hambar avansat tehnologic (mașinile mulg vacile, curăță hambarul etc.). 
Durabilitate: 
- produsele sunt făcute din laptele lor, 
- cooperarea cu alți furnizori de produse de casă și vânzarea de produse locale, de casă, în magazin. 
- Linia de producție și camera de coacere pot fi observate de oaspeți. 
- De asemenea, pot conduce prin noul lor hambar, avansat din punct de vedere tehnologic, cu un 

autobuz. 
 

http://www.kmetijapodpecan.si/
https://sl-si.facebook.com/kmetija.podpecan/
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Viticultura Ecologică – Frešer de la un Tânăr fermier Inovator   
www.freser.si/en  
www.facebook.com/freser  
 
Vinurile Frešer sunt cunoscute pentru viticultura ecologică. Matjaž Frešer, directorul cramei Frešer și cea 
de-a șaptea generație a familiei sale în viticultura, au primit premiul Tânărul Fermier Inovator pentru idei 
inovatoare în agricultură în 2015. Vinurile sale au primit mai multe premii în ultimii ani, ceea ce 
înseamnă că modelul lor de afaceri oferă într-adevăr vinurilor lor o calitate mai bună. În 2007, familia 
Frešer a primit banii pentru investiția în crama lor și prelucrarea vinului în cadrul unei licitații europene 
pentru dezvoltarea peisajului rural sloven. 
Pe vremea lui Matjaž în afacerea viticolă a familiei, el a extins vița de vie și a făcut mai multe investiții și 
îmbunătățiri. A amenajat o sală de degustare în vinul vechi din pivniță, a cumpărat mașini speciale pentru 
cultivarea organică a viilor și a actualizat magazinul de vinuri. 
Cu producția de struguri organici, au crescut calitatea vinurilor lor și au redus costurile de intrare. Pentru 
familia lor, adaptarea la clienții moderni care doresc și respectă localul, producția de înaltă calitate este 
importantă, prin urmare, au abandonat concurența cu alte crame mai mari din punct de vedere al calitatii 
si pretului. Pentru a oferi vin cu o valoare adăugată mai mare, Fraser a optat pentru un mediu mai durabil 
și mai ecologic, producție de vin prietenoasă. 
Își protejează vița de vie prin mijloace naturale precum: extracte  de cupru, sulf, argilă acidă și coada-
calului. Acestea permit viței-de-vie să-și dezvolte sistemul de apărare prin extragerea de nutrienți din 
adâncurile pământului. Iarba dintre viță de vie este mulcită doar de câteva ori pe an și când o taie, vița de 
vie e nevoită să-și tragă nutrienții din pământ care la rândul lor o face mai rezistentă. 
După cum am menționat deja, au și un magazin de vinuri pe care l-au deschis în urmă cu câțiva ani. 
Acolo oferă bucătăria Pohorje autentică, pentru a se apropia și mai mult de clienți. 
Produse din carne uscată, cum ar fi Pohorje bunka și salam uscat maturat acasă, mai multe feluri de 
brânză cum ar fi brânză Pinot Noir, brânză de cărbune, brânză de capră și brânză din semințe de dovleac 
se găsesc și pe rafturile magazinului lor. Pe lângă toate aceste produse, mai servesc gemuri din fructe de 
casă. 
 
- Producția ecologică de struguri și o calitate mai bună a vinului. 
- Protejarea viței de vie cu mijloace naturale. 
- O sală de degustare pentru a distra oaspeții și a-și promova vinul. 
- Vând produse locale de la producători locali. 

 
 

SATUL ECO AZAREIYA 
www.azareiya.com/en/azareiya.html  
 
Azareiya este un sat ecologic cu șase case din lemn pentru oaspeți în Bulgaria. Satul este deschis pentru 
toți oaspeții săi in toate anotimpurile și este aproape de o mulțime de repere – mănăstiri (Mănăstirea 
Glozhene, Mănăstirea Troian, Zelenkovski), sate și muzee. Satul Azareiya reprezintă un nou tip de clădiri 
ecologice, unde cele mai noi tehnologii de construcție sunt combinate cu soluții dovedite științific pentru 
un stil de viață ecologic și sănătos. 
Este o combinație de locație unică și soluții ecologice – în centrul muntelui Stara Planina, aproape de 
Troian, Chiflika și Shipokovo, asumate, de asemenea, drept centru al țării. O zonă plină de izvoare 
termale, combinate cu soluții ecologice în multe aspecte. Forma și construcția caselor, și anume 
piramidale, are o influența pozitivă asupra sănătății omului și materialele ecologice utilizate în construcție 
sunt cât mai apropiate de natură. Potrivit echipei de la Azareiya, casele ecologice au un potențial 
energetic care ajută la bunul mers al tuturor procesele din corpul uman și starea de sănătate a acestuia. 
Cercetătorii au arătat că, chiar și dacă stați nu mai mult de 10 zile în case ecologice, vor exista efecte în 
acele zone: 
· Normalizează fluxul obișnuit de energie și sistemul imunitar. 
· Durerea de cap și stresul dispar. 
· Normalizează tensiunea arterială. 

http://www.freser.si/en
http://www.facebook.com/freser
http://www.azareiya.com/en/azareiya.html
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· Normalizează funcția regulată a sistemului nervos. 
· Normalizează nivelul zahărului din sânge. 
· Îmbunătățirea stării energetice a oamenilor 
 
Starea într-o astfel de casă ecologică ne face să ne gândim la modul nostru de viață, prioritățile noastre în 
viață, despre îndepărtarea de natură cu pași rapizi – mediul nostru natural. 
Privind de sus, satul are forma unei mandale colorate. Pe locul central se află o piramidă de lemn, care 
este folosită pentru tratament și meditație. Eco-satul Azarya are 3 compostoare, precum și un sistem solar 
de apă caldă și o stație de tratare a apelor uzate. Apa purificată este folosită pentru udarea grădinii 
ecologice de legume cu fertilizare naturală. 
Pe parcursul anului au loc diverse seminarii, inclusiv alimentație sănătoasă și stil de viață și dezvoltare 
personală. Există, de asemenea, o mulțime de facilități sportive și oportunități disponibile pentru oaspeți: 
tenis de masă, badminton, arte marțiale, fotbal, înot și apă minerală, ciclism, drumeții, călărie. 
 
Azareiya oferă o propunere unică de seeling – o combinație de locație unică și soluții ecologice; 
O combinație de turism rural, religios, ecologic și de sănătate; 
Trăind într-o societate tehnologică foarte dezvoltată, treptat, supusă tensiunilor si stres constant, satul eco 
reuneste oameni care cauta o forma potrivita și un mod de a proteja natura, de a atinge echilibrul și 
armonia cu natura; 
Noul tip de clădiri ecologice, unde sunt cele mai noi tehnologii de construcție combinate cu soluții 
dovedite științific pentru un stil de viață ecologic și sănătos. Materialele folosite in constructie sunt 
ecologice si cat mai apropiate de natura; 
O grădină organică auto-întreținută care folosește cunoștințele permanente și are propriile sale 
producții, care este disponibilă pentru oaspeți; 
Satul are 3 compostoare, precum și o stație de tratare a apelor uzate. Compostatoarele sunt utilizate pentru 
procesarea deșeurilor alimentare și vegetale în gunoi de grajd, care sunt apoi folosite la fertilizarea 
gradinii iar apa purificata este folosita pentru a uda gradina ecologica de legume 
cu fertilizare naturală; 
Un sistem solar este instalat pentru nevoile zilnice ale vizitatorilor; 
Stimularea turismului și a economiei locale. 
 
Satul ecologic Omaya 
www.omayavillage.com    
www.facebook.com/ecovillageomaya/  
 
Înconjurat de păduri, Omaya Eco Village este amplasat la poalele munților Pirin și Slavyanka, după 
orașul lui Gotse Delchev și a satului Gayaninovo, lângă granița cu Grecia. 
Locul este confortabil și liniștit, departe de zgomotul și tensiunea orașului. Satul este situat pe un teritoriu 
vast de 500 de decare de paduri si pajisti, cu doua lacuri naturale si pâraie de padure si o piscina in aer 
liber. Unitățile din sat sunt toate proiectate individual. Are șapte case unice în arhitectură și mobilier, care 
sunt construite în întregime din piatră, lut și lemn. Fiecare dintre ele lovește cu fantezia dezvoltată 
creatorului său, ieșind la iveală un basm, o lume ireală. Fiecare unitate din sat are propriul nume, care 
reflectă esența sa – casa magică, casa de basm, casa de padure, casa de aer, casa de scoici, casa de tuneluri 
si casa lacului. Satul eco Omaya este organizat ca un complex mare, care nu este accesibil cu mașina. 
Fiecare mic detaliu este perfect, armonie cu terenul natural al zonei, deoarece totul este realizat din 
materiale naturale. Pietrele în formă de personajele și monștrii de basm sunt combinate cu o piscină 
modernă, înconjurată de șezlonguri confortabile și un bar modern. 
Complexul are două restaurante care folosesc produse ecologice din propria fermă cu ciclu de producție 
închis –legume și livezi, vii, căpșuni, zmeură, mure și servește carne proaspătă de vânat prinsă local. 
De asemenea, oaspeții pot pescui în lacurile proprietății, iar la cerere se poate găti în restaurant. 
De asemenea, puteți face un picnic în numeroasele zone desemnate. De la restaurant vei primi cosuri cu 
preparate, alimente. 
Iar în barul de la piscină de vară puteți gusta înghețată și cocktailuri de casă, precum și să vă relaxați seara 
cu muzică plăcută sub stele. Produsele de casă sunt disponibile și în magazinul fermei. 

http://www.omayavillage.com/
http://www.facebook.com/ecovillageomaya/
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Pe lângă un meniu de calitate, organic și delicios pregătit de un maestru bucătar, complexul oferă 
numeroase oportunități de recreere activă și sport: înot în piscina exterioară, volei, tenis de masă, plimbări 
cu barca și biciclete de apă pe lacuri și biciclete pentru ciclism și eco-turism. 
 
- Combinație de locație și sate ecologice unice proiectate individual; 
- Trăind într-o societate tehnologică foarte dezvoltată, treptat, supusă tensiunilor si stres constant, satul 

eco reuneste oameni care cauta o forma potrivita și mod de a proteja natura, de a atinge echilibrul și 
armonia cu natura; 

- Clădire ecologice, care sunt construite în întregime din piatră, lut și lemn. Materialele, folosite in 
constructie sunt ecologice si cat mai apropiate de natura. 

- Satul eco Omaya este organizat ca un complex mare, care nu este accesibil cu mașina. 
- Fiecare mic detaliu este în perfectă armonie cu terenul natural al zonei, ca totul este realizat din 

materiale naturale. 
- 2 restaurante si un magazin ofera mancare ecologica de la ferma proprie cu productie inchisa 
- Stimularea turismului și a economiei locale. 

 
 

Ferma Sălbatică 
www.divataferma.com/en/home/   
www.facebook.com/divataferma  
 
Ferma este situată în Bulgaria, la începutul satului Gorno Pole, cuibarit în Rodopii de Est, între ariile 
protejate Cherna Skala (Black Cliff) și Pchelen Kamak (Bee Stone). Proprietarii sunt familia Vasilevi. 
Ferma este primul abator bio-certificat din Bulgaria și prima fabrică de procesare a produselor organice 
de vită. Au fost introduse noi capacități prin construirea unei fabrici pentru producția de produse de înaltă 
calitate la optim costuri și închiderea ciclului vițeilor proprii – produse finite (crnați, conserve etc.). 
Ferma sălbatică găzduiește peste 1.200 de vite indigene, care duc nu doar o viață liberă, ci aproape 
sălbatică pe tot parcursul anului. Ei locuiesc în frumoasa regiune a Rodopilor de Est din apropierea satului 
Gorno Pole, bogată în arii protejate și natura neatinsă. Există albine domestice și sălbatice, iepuri, oi și 
câini Karakachan, șoimi și multe altele, păsări de pradă, amenințate cu dispariția în întreaga lume. În 
barajul din apropierea „Fermei” se află vidra, care este și o specie extrem de rară și pe cale de dispariție. 
Calitatea tuturor celor peste 25 de produse bio-certificate este asigurata de modul de viata liber al vitelor, 
precum si de modul de pregătire. Proprietarii fermei au o contribuție uriașă la ea – Betty, care este chimist 
prin educație și un bucătar excepțional, este tehnolog și autor de rețete de delicatese de la „Ferma 
Sălbatică”, iar Niki este o grădină zoo-inginer, câștigător a numeroase premii la concursuri naționale și 
internaționale. Pe lângă creșterea animalelor și producerea de produse ecologice, The Wild Farm are și o 
pensiune. Nu este o „casa de oaspeți”, dar o casă deschisă pentru toți prietenii – vechi și noi, în căutarea 
libertății, chemarea sălbatică și culorii vieții. Casa dispune de camere duble si triple cu baie proprie cu un 
total de 15 paturi si o curte mare verde, cu miros de fân, iarbă proaspătă și multe flori. 
Pe lângă cazare, ferma oferă mari aventuri în zona „Fermei sălbatice” – observarea păsărilor sălbatice, 
călărie, exploatarea aurului prin metoda antică, un tur al mineralelor, căutarea albinelor sălbatice, caiac – 
oportunitățile pentru experiențe în Rodopi sunt nesfârșite. 
 
- O afacere de familie, care oferă produse locale și stimulează turism și economie locală; 
- O combinație de turism rural, eco și alimentar; 
- Primul abator bio-certificat din Bulgaria și prima ferma de procesare pentru carne de vita organica.  
- A fost construită o fabrică pentru producția de produse de înaltă calitate la costuri optime  
- Wild Farm oferă, de asemenea, cazare și aventuri grozave pentru toți oamenii, care caută libertatea, 

chemarea sălbaticului și culoarea vieții. 
- Asigurarea sustenabilității economiei locale prin dezvoltare a unei afaceri ecologice de familie, care 

combină serviciul turistic și producția produselor ecologice. 
 
 
 

http://www.divataferma.com/en/home/
http://www.facebook.com/divataferma
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Domul din Valea Vinului - Glamping - Experienta in Maramures 
www.facebook.com/Casavaleavinului  
 
Valea Vinului Dome și Casa Tradițională restaurată, sunt situate într-un loc idilic, care rămâne imprimat nu 
doar în galeria foto a telefonului, ci și în galeria sufletului. Această minune este localizată în Vișeu de Sus, 
județul Maramureș, nordul României, într-o zonă în care domnește tradiția, liniștea și natura supremă. 
Călătoria către această oază, te poartă prin locuitori îmbrăcați în costume populare, care încă practica 
obiceiuri și meșteșuguri vechi de secole. În mijlocul naturii și liniștii ai timp să-ți acorzi timp doar pentru 
tine, să admiri locul, pentru a spune povești și pentru a face drumeții. Descoperiți zona pitorească care vă 
va fi alături în această vacanță: padurea, muntii Rodnei, cu bijuteriile naturale si izvoarele minerale. La 
cateva minute de Valea Vinului vei gasi un izvor sau o groapa, cum se spune in zona, din care poti gusta 
pentru a lua energie pentru drumeții. Din Domul Valea Vinului, explorând aproximativ o oră veți ajunge în 
Parcul Munțiilor Maramureș, o încântare pentru ochi, unde curg păduri, pășuni, râuri și panorame 
frumoase. Natura se simte prin toți porii, un aer curat, o chemare la pace și dorința de a cunoaște o bucată 
din magia locului, fauna și flora bine conservată. Pe măsură ce noaptea își începe spectacolul, a doua zi, 
aceeași destinație va fi un început perfect pentru experiențe montane, precum lacul glaciar - Vinderelu, 
situat între vârfurile Farcău și Mihăilescu. Plimbarea cu Mocănița este un alt traseu feeric, unde simbioza 
om-natură este memorabilă. Această sărbătoare vă va transmite o bucurie de nedescris, care este emanată 
din toată zona Maramureșului, o ospitalitate deosebită și o lume care a rămas intactă de secole. Un loc, cum 
am spus mai înainte, al sufletului. Cuvintele sunt prea puține pentru a descrie zona. Mergeți și descoperiți 
farmecul ținuturilor românești, tradiționalul, feluri de mâncare gătite și natura care nu se satură niciodată să 
placă ochiului.  
Când am văzut prima dată locul, mi-a adus aminte de o poveste din copilărie. Era o seară de vară în care 
stăteam mama mea și uitându-mă la lună, am întrebat-o nevinovat: cine locuiește acolo? Ea, zâmbind, mi-a 
spus că Moș Crăciun locuiește acolo. Hmm, am fost fermecat, am avut aceeasi senzatie cand am vazut 
acest domeniu unic, ca el oferă puntea de trecere de la inocența poveștilor din copilărie la împlinirea lor în 
realitate. Așadar, simțiți și imaginați-vă că din casa tradițională puteți merge chiar și pe lună, un loc în care 
totul poate fi admirat. Domul sau luna in care vei petrece noaptea are tot confortul, un pat odihnitor care 
dezvaluie o fereastra panoramica plina de stele, creste muntoase, pasuni si paduri. O plăcere să adormi și să 
te trezești în ea, în acest decor de basm. 
Casa traditionala adaposteste senzatia de intoarcere in timp, vei ajunge in clipe fara griji. 
Casa are peste 120 de ani, fiind mutată bucată cu bucată din Valea Izei. A fost reconstruită ca un puzzle, 
tinand cont de structura si elementele traditionale, care i-ar da gloria pe care o merita. 
În interiorul casei sunt haine din lemn. Din pat, ferestrele pictează tabloul care te va atrage sa stai o vreme. 
 
Valea Celor XII (Valea celor Doisprezece) 
www.valeacelordoisprezece.ro  
 
Cu o investiţie de câteva sute de mii de euro, Ionuţ Buta, un tânăr antreprenor din judeţul Neamţ, în Nord-
Estul României, a construit un refugiu de basm. Mica oază, numită „Valea celor Doisprezece”, este menită 
să reamintească vizitatorilor o perioadă de când fericirea era în lucrurile simple și natura era mai aproape 
de noi decât în zilele noastre. Valea celor Doisprezece este un mic refugiu, situat intr-o zona rurala langa 
Targu Neamt, in satul Dobreni. Acoperind o suprafață de aproximativ 5000 de metri pătrați, este un 
ansamblu de 12 mici case rustice, asemănătoare caselor de hobbit, unde vizitatorii pot înnopta. 
Afară, micul hobbit 
casele sunt unice, iar în interior, camerele au o atmosferă rustică, cu motive tradiționale românești 
și texturi de lenjerie, fețe de masă și alte elemente de decor. Temperatura din camere este 
constantă, 18-19 grade pe tot parcursul anului. 
In sezonul rece incalzirea este asigurata de sobe pe lemne. Iluminatul este traditional, folosind 
lămpi, nu există prize electrice în camere, astfel încât oaspeții să se poată deconecta cu adevărat pentru a 
în timp ce și bucurați-vă de momente mai liniștite, în afara rețelei, departe de agitația cotidiană 
gadget-uri. 
Unitatea cuprinde, de asemenea, un restaurant și o terasă, unde poate gastronomia tradițională 
fi savurat, din produse locale. O fermă mică și un iaz completează pitorescul 

http://www.facebook.com/Casavaleavinului
http://www.valeacelordoisprezece.ro/
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decor. 
„M-am gândit la el ca la un eco-retreat, iar construcția se bazează pe materii prime, precum lemnul, 
pământ și piatră. Am folosit doar ciment pentru zidarie din piatra, pe fatade. Am instalat sticla 
ferestre în loc de geam termopan. Nicio casă nu este ca alta”, spune proprietarul. 
Turiștii pot vizita casele și în timpul orelor de vizită, când întregul sat funcționează ca un 
muzeu în aer liber. Micul refugiu oferă saună, cadă din lemn în aer liber, masaj, ghidat 
drumeții, biciclete gratuite și plimbări cu trăsura. 
În timpul iernii, permisele de schi sunt disponibile spre vânzare, pentru pârtia de schi din apropiere. De 
asemenea, pachete de călătorie 
sunt disponibile, cu excursii organizate în locații din apropiere. În plus, retragerea este disponibilă pentru 
inchiriere pentru sedinte foto si video. 
 
Raven’s Nest 
www.facebook.com/RavensNestTransylvania  
www.ravensnest.eu  
 
După cum își amintesc înșiși fondatorii, povestea Cuibului Corbului a început într-una dintre drumețiile lor 
montane. În timp ce explorau zona, au observat doi corbi zburând deasupra, conducându-i către această 
piesă în formă de ceaun de pamant. După cum urmau să descopere, corbii împreună cu vulturii au ales 
acest loc uimitor pentru a-și construi cuiburile. În cele din urmă, la fel au făcut si ei. 
Aici, au găsit un întreg ansamblu de hambare, șoprone și grajduri pe care localnicii le folosesc pentru 
pășunat și fân de la mijlocul primăverii până la mijlocul toamnei. Unele dintre ele erau în ruine și au trebuit 
înlocuite, în timp ce una a fost renovată la aspectul original. 
Văzând mediul bogat, peisajul spectaculos și locația perfectă în inima Transilvaniei, ei au realizat rapid 
posibilitățile nesfârșite de explorare ale acestui loc. Dorința de a păstra această zonă unică și energia 
acestui pământ i-a determinat să construiască „Cuibul Corbului – Satul Ascuns” retras și 
primitor. În timp, a devenit și o experiență foarte căutată și un circuit exclusiv, închis pensiune. Această 
locație spectaculoasă este situată într-un mic sat de munte, în județul Alba, partea de vest a România. 
A fost nevoie de câțiva ani și de ajutorul meșterilor, artiștilor, constructorilor și prietenilor locali, care au 
făcut echipă pentru a crea acest proiect unic, asigurându-se că totul este în conformitate cu autenticitatea 
acestor temeiuri. Totul este realizat integral din structuri de lemn, case rurale sau magazii inițial din Munții 
Apuseni, cu cele mai vechi clădiri datând din secolul al XIX-lea în 1896. S-au păstrat pereții exteriori ai 
caselor si acoperișurile din țiglă din lemn. 
Abordarea este minimalistă, inspirată din folclorul românesc, de unde prezența subtilă a geometricului 
de forme găsite în elemente pictate, lucrate și țesute. Interioarele prezintă covoare din lână și cuverturi de 
pat, iută și perdele de bumbac, obiecte de epocă vechi precum casele, mobilier recondiționat din lemn de 
esență tare și tablouri inspirate de basmele locale. 
Peretii sunt realizati dintr-un amestec de calcar si canepa, folosind o tehnica straveche care are efect sanitar 
asupra aerului din interiorul caselor. Acest lucru are și un scop de izolare, deoarece pereții rețin căldura mai 
bine decât alte metode, menținându-vă răcoros în timpul verii și cald în timpul iernii. 
Alături de elementele de inspirație arhaică, s-au folosit cele contemporane, pentru a asigura confortul, mai 
ales când a fost vorba de facilitățile din baie sau iluminat. Unele piese de mobilier au fost adunate de la 
localnici și aveau nevoie de restaurare iar majoritatea țesăturilor provin din Săpânța, Maramureș, lucrate 
manual de un artizan local. 
Zona retrasă oferă liniște absolută și scufundare în natură. Gazdele au creat și trasee de drumeții și ciclism. 
Satul oferă o mulțime de locuri de agrement, astfel încât oaspeții se pot bucura de liniște oriunde în jurul 
proprietății. După explorarea împrejurimilor, oamenii se pot relaxa pe una dintre punțile noastre 
panoramice, pot face o baie fierbinte în jacuzzi-ul de pe stâncă sau viziona un film la cinematograful din 
aer liber. Mâncarea de aici este simplă, organică, bazată pe ingrediente locale, sănătoase și de sezon. 
Rețetele vin de la localnici, în special Transilvania; majoritatea au fost culese de Radu Anton Roman, 
cunoscut român, personalitate care a petrecut ani de zile documentând preparatele antice românești. 
Raven's Nest oferă activități în aer liber și aventuri memorabile, precum și o adevărată scufundare în 
natură. Se îmbunătățește și promovează moștenirea locală – arhitectură, gastronomie, istorie, situri naturale 
și peisaje, în mod durabil. 

http://www.facebook.com/RavensNestTransylvania
http://www.ravensnest.eu/
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Ecoturism prin Enagron 
www.enagron.gr  
www.facebook.com/enagron.gr  
 
Enagron Cretan Ecotourism Village este un spatiu hotelier deosebit, ce oferă un mediu ospitalier și 
tradițional cretic, combinat cu standarde înalte de cazare, bucătărie tradițională autentică și capacitatea de a 
se bucura de natură. Activitățile propuse acoperă a gamă largă; de exemplu, lecții de gătit tradițional, pâine 
și fabricarea brânzeturilor, sau excursii și drumeții. 
Cultivarea a 60 de acri de măslini, viță de vie, plante fructifere și pomi fructiferi, toate felurile de fructe și 
legume și zeci de plante și ierburi aromatice, cu metode de băut, fără îngrășăminte și substanțe chimice. 
Produse precum laptele, ouăle, carnea provin de la animalele de pe fermă. Vizitatorii pot lua parte la muls, 
la prepararea brânzei și la gătit. De asemenea, pot face drumeții prin poteci sau se pot plimba cu măgari și 
ponei. Atât ecoturismul, cât și turismul rural urmează principiile durabilității, dezvoltarea activităților de 
abordare soft, promovarea, sprijinirea, sporirea, protecția și managementul mediului, respect fata de 
comunitățile locale și susținerea economiei, sensibilizează și promovează educația și participarea energică 
a vizitatorilor. 
În special, dezvoltarea rurală înseamnă încurajarea competitivității agricultură și silvicultură, asigurând 
managementul durabil al resursei naturii, și acțiunea climatică, realizarea unui teritoriu echilibrat, 
dezvoltarea economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea si mentinerea locurilor de munca. 
- Respectul și creșterea biodiversității 
- Îmbunătățirea și salvarea posibilităților geografice și faunistice teritoriale 
- Cooperare cu organismele locale la diferite niveluri și sectoare 
- Stimularea turismului și a economiei locale prin potențialul teritorial 

 
 

Philoxenia Bungalows 
www.philoxenianet.gr   
www.facebook.com/profile.php?id=100008338925014  
 
Philoxenia Bungalows este o stațiune turistică situată în Halkidiki, Macedonia Centrală. Filoxenia 
Bungalows implementează standardul internațional de mediu ISO 14001:2004. Ei aplică un set de practici 
pentru a-și reduce amprenta asupra mediului, cum ar fi: 
Folosind lumini și lămpi cu tehnologie LED cu energie foarte scăzută atât pentru interior, cât și pentru 
exterior in zonele clădirii. Panourile solare sunt instalate pe acoperișul clădirii pentru producerea de apă 
caldă. A fost instalat un sistem fotovoltaic pentru o cantitate mai mică de energie electrică. 
Mai precis, o parte din consumul de energie electrică al este acoperită de sistemul fotovoltaic. În plus, ca 
parte a parcului de vehicule, exista o înlocuire a combustibilului de benzină, cu cel pe gaz. Acest lucru 
asigură evacuare mai curată și emisii reduse de GES. In acelasi timp, gazele emise prin funcționarea 
bucătăriei și procesul de încălzire a apei, sunt evacuate în atmosfera și apoi prin filtre specifice de reținere a 
particulelor pentru a minimiza amprenta asupra mediului. 
 
Ei, de asemenea: 
Folosesc coșuri de reciclare din plastic, lămpi, baterii, sticlă și hârtie sunt disponibile pentru gestionarea 
deșeurilor, 
Utilizeaza detergenți și articole de curățare ecologice 
Utilizeaza propan în loc de ulei pentru a menține temperatura apei calde în caz de vreme rea. 
● Tratarea deșeurilor lichide procesate din organice terțiare pentru măslini, 
● Îndepărtați nămolul și apoi transferați-l într-o stație de tratare și compostare. Un aspect important al 
politicii de mediu a hotelului este separarea și reciclarea deșeurilor (plastic, metal, hârtie, baterii) 
și reutilizarea uleiului de gătit. 
De asemenea, compania se asigură că bunurile și produsele de curățare furnizate sunt special concepute 
pentru a fi ecologice. În cele din urmă, Hotelul Philoxenia încearcă să promoveze o cultură ecologică și 
încurajează clienții să se angajeze în efortul său important de a proteja mediul natural. 
 

http://www.enagron.gr/
http://www.facebook.com/enagron.gr
http://www.philoxenianet.gr/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100008338925014
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- Creșterea potențialului teritorial 
- Soluție inovatoare pentru îmbunătățirea turismului local 
- Economie circulară și locală centrată 
- Valorificați comunitatea la diferite niveluri 

 
 

Teloneio Tzoumerka 
www.teloneio.gr/  
www.facebook.com/hotelteloneio  
 
Tzoumerka este o regiune de o frumusețe naturală deosebită și oferă vizitatorlor săi o mare experiență de 
turism alternativ. În această zonă lângă râul Arahthos și podul numit Plaka există un hotel tradițional cu 
tematică de pâine numit Telonio. Zona mai largă a Tzoumerka include Parcul Național din Tzoumerka, 
valea Acheloos, Agrafa și Meteora. Parcul Național include treisprezece zone care fac parte din 
Programul NATURA 2000, dintre care șapte au fost identificate ca Zone Speciale de Conservare, privind 
conservarea, starea tipurilor de habitat și a speciilor faunei și florei sălbatice de interes comunitar, cinci au 
fost desemnate ca zone speciale de protecție, pentru conservarea speciilor de păsări, și una pentru 
amandoua. Râurile sunt situl natural al Via Natura în Telonio. 
Activitățile sunt legate de protecția mediului și sunt respectuoși față de moștenirea regiunii. Principalele 
activitățile includ excursii, drumeții, alpinism, rafting și canoe – caiac. Scopul este de a menține 
participarea activă a turiştilor în activităţi culturale, seminarii şi lucrări locale. Mancarea este facuta din 
produse locale: ulei de masline, gusturi traditionale și plăcinte, gemuri făcute manual din fructe locale sau 
miere autentică. Scopul pe termen lung este promovarea turismului în zona mai largă a Tzoumerka și 
dezvoltarea economiei locale, în paralel cu protecția habitatului și a mediului inconjurator. 

- Sporirea potențialului teritorial prin produse locale.  
- Soluție inovatoare pentru a crea turism local 
- Economia circulară și locală centrată, bazată pe economie a micilor afaceri rurale 
- Valorificați comunitatea la diferite niveluri 

 
 

Consumul colaborativ și Economie Partajata de Nor Alimentar în Irlanda 
https://food.cloud/  
 
Peste 1 miliard de tone de alimente globale sunt pierdute sau risipite anual, pe baza rapoartelor colectate 
de Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură (FAO, 2021). Aceasta înseamnă că un sistem 
nesustenabil pătrunde fiecare etapă a lanțului valoric alimentar global, de la producția agricolă la consum, 
provocând semnificative daune de mediu, economice și sociale (Martin-Rios et al., 2018, p.197). Ca 
urmare, minimizarea risipei alimentare și managementul au devenit esențiale în eforturile de 
sustenabilitate și economie circulară, punând noi provocări in industria de servicii alimentare. 
FoodCloud oferă o soluție inovatoare pentru redistribuirea alimentelor prin crearea unei interfețe între 
industria alimentară și organizații de beneficii societale. FoodCloud a implementat consumul colaborativ 
și economia de partajare, politici cu scopul de a reduce risipa alimentară și, în același timp, de a avea un 
impact social. Această întreprindere socială funcționează ca legătură între afacerile cu surplus de alimente 
și organizațiile caritabile din comunitățile locale respective. 
Printr-o platformă software, FoodCloud aplică principiile de bază ale economiei circulare și previne risipa 
alimentară: facilitează distribuirea surplusului de alimente către organizații de caritate și alte servicii de 
sprijin acolo unde este cel mai necesar. 
Aplicând o politică strictă de siguranță alimentară, compania se angajează într-o economie de partajare 
sigură care combină funcționalitatea cu minimizarea impactului negativ asupra tuturor etapelor 
proiectelor sale. Pentru a face față provocărilor pe care le impun surplusul de hrană și pentru a păstra 
sustenabilitatea, FoodCloud folosește o tehnologie eficientă, caracteristici care asigură înregistrarea, 
urmărirea și distribuirea în timp util într-o rețea largă de bănci alimentare și s-a angajat să atingă 
Obiectivele ONU 12.3 și 12 pentru risipa alimentară și, respectiv, foamea în lume (FoodCloud, 
2020b). 

http://www.teloneio.gr/
http://www.facebook.com/hotelteloneio
https://food.cloud/
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Prin operarea hub-urilor din Cork, Galway și Dublin, FoodCloud asigură transportul, conservarea și 
redistribuirea unor cantități mari de surplus de hrană în întreaga Irlanda printr-un sistem avansat de 
depozitare (FoodCloud, 2020a). Comercianții cu amănuntul pot folosi, de asemenea, aplicația FoodCloud 
pentru a semnala disponibilitatea produselor pe care organizațiile caritabile și grupurile comunitare le pot 
colecta de la magazinele sau facilitățile respective. 
FoodCloud previne, de asemenea, risipa de alimente prin organizarea de proiecte de culegere la scară 
largă, în timpul cărora voluntarii aleg manual, recoltează recoltele rămase pentru a asigura achiziții 
durabile (FoodCloud, 2020c).  
În acest fel, materiile prime utile care sunt rămase sau aruncate prin recoltarea comercială sunt utilizate și 
reutilizate în loc sa devena deșeuri. Adăugând practicile sale de gestionare a deșeurilor alimentare, 
FoodCloud subliniază importanța pentru includerea tuturor etapelor ierarhiei deșeurilor alimentare într-un 
sistem durabil, fără a neglija etapele inițiale din producția agricolă care lasă o cantitate semnificativă de 
resurse neexploatate (Papargyropoulou et al., 2014, p.106-115). O economie responsabilă social și verde, 
așa cum se vede în acest caz, optimizează prevenirea, gestionarea deșeurilor și practicile de reciclare, în 
același timp ținând cont de nevoile sociale ale comunităților locale. 
Datorită modelului său de economie circulară, FoodCloud a reușit să reutilizeze peste 2.000 de tone de 
surplus de alimente și a ajutat peste 1.000 de organizații caritabile până în 2017 (FoodCloud, 2020a). 
Această strategie responsabilă sociala se bazează pe parteneriate și sprijin în retail și industria alimentară, 
precum și într-o rețea largă de grupuri comunitare și bănci alimentare din Irlanda și Marea Britanie. 
Având angajamentul de a dezvolta filantropie, ecologie și durabilitate, cazul FoodCloud combină 
viteză și eficacitate într-un sistem durabil și concept social. 
Cazul FoodCloud aplică practici inovatoare și durabile prin promovarea cu succes a colaborării între 
actori cheie și, în același timp, aplicarea principiilor de bază ale economiei circulare. Un factor de 
schimbare în domeniul său, întreprinderea socială FoodCloud are un impact social care îmbunătățește 
comunitățile locale prin incluziunea socială, reduce presiunea asupra mediului și abordează în mod 
responsabil provocările risipei alimentare și insecurității în secolul XXI. 
Designul social al FoodCloud permite comunităților să participe activ la îmbunătățirea economică și 
socială, deficiențe ale practicilor moderne de producție, distribuție și consum. Prin oferirea de soluții 
imediate pentru reutilizarea și distribuirea surplusului de alimente, precum și răspunsul direct la penuria 
alimentară care afectează populațiile marginalizate, FoodCloud combină strategia de investiții 
responsabilă social și filantropia de risc. Ulterior, politicile și practicile FoodCloud întăresc și protejează 
societatea civilă, permițând interacțiunea între diverși actori (afaceri, organizații caritabile, grupuri 
comunitare etc.) și transformarea surplusului de hrană într-o oportunitate de a împuternici comunitățile 
locale. 
 
 
Economia circulară și Sectorul ospitalității irlandeze: Hotel Doolin 
www.hoteldoolin.ie  
 
Se știe că sectorul ospitalității cultivă sisteme nesustenabile care contribuie la epuizarea sursei naturale și 
au un impact negativ asupra mediului (Brown & O'Connor, 2021, p.136). 
După cum a menționat Centrul Național pentru Economia Circulară din Irlanda, industria turismului ține 
un rol vital în economia irlandeză (Rediscovery Centre, 2020). Prin urmare, trebuie să-și extindă 
practicile și sa țina pasul cu o realitate în schimbare care impune concilierea creșterii economice și 
sustenabile (Julião et al., 2018, p.954). Inițiativele conștiente de mediu au un impact multifațet asupra 
localităților. În cazul Hotelului Doolin din județul Clare, designul ecologic întâlnește responsabilitatea 
corporativă și socială iar hotelul în sine a câștigat deja mai multe premii ca factor de schimbare în Irlanda, 
oferind strategic, soluții de îmbunătățire a comunității locale. Hotel Doolin a fost proiectat și implementat 
cu atenție, cu un plan de acțiune și management eficient și eficient care cuprinde multiple „inițiative 
ecologice” (Hotel Doolin, 2021a). Drept urmare, a devenit „primul hotel neutru din punct de vedere al 
emisiilor de carbon” din Irlanda și un lider în ospitalitatea verde irlandeză (Conghaile, 2019). Autoritatea 
Irlandei pentru Energie Durabilă (SEAI) aplaudă Echipa Verde a Hotelului Doolin în efortul său de „a 
face mai bine pentru oaspeții săi, comunitatea și mediul localul” (Grant, 2020). 

http://www.hoteldoolin.ie/
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Printr-o economie circulară și politici stricte de mediu, Hotel Doolin asigură durabilitatea în toate 
activitățile sale, păstrând totodată un profil responsabil din punct de vedere social prin angajarea 
furnizorilor locali și strângerea de bani pentru organizații de caritate și spitale locale. Designul ecologic al 
Hotelului Doolin se menține cu succes 
prin principiile de bază ale economiei circulare: urmărește „obiective holistice de sustenabilitate printr-o 
cultură fără risipă” și armonizează „ambițiile atât de conservare a mediului, cât și de creștere economică” 
(Julião et al., 2018, p.954). 
Hotel Doolin a investit în reducerea deșeurilor, reutilizand orice posibil material, reciclarea și inspirarea 
comunității locale, a vizitatorilor și a furnizorilor săi să își asume 
aceeasi responsabilitate. Hotelul și-a redus la minimum utilizarea hârtiei și a materialelor plastice de unică 
folosință, investitii în eficiența apei și colectarea apei de ploaie și, mai important, a adoptat o încălzire 
aer-apă sistem din Eco-Barnul lor pentru a reduce consumul de ulei (Hotel Doolin, 2021a). Coeficientul 
acestui sistem de performanță (COP) este atât de mare (4,5), încât depășește eco-proiectarea si cerintele 
Comisiei Europene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2017). 
În plus, hotelul a investit în reducerea la minimum a emisiilor de carbon legate de trafic prin acordarea de 
priorități schimburilor locale și comerț local, recompensând oaspeții care merg cu bicicleta și oferind 
transport in comun, soluții (carpooling, autobuze care leagă satele locale de festivaluri etc.). Câteva alte 
durabile practici variază de la furnizarea unui punct de încărcare gratuit pentru mașinile electrice până la 
organizarea si curățarea drumurilor locale și a satelor, precum și organizarea de plantări de copaci.  
Aceste inovatoare practici de turism durabil, i-au câștigat în mod justificat Hotelului Doolin un loc în 
Leave No Trace, rețea din Irlanda care se angajează să respecte o etică responsabilă în aer liber, precum și 
Ecoturismul Burren, Rețea (B.E.N.) care promovează cele mai înalte standarde în turismul durabil (Hotel 
Doolin, 2021b). 
Impactul colectiv al unor astfel de rețele reduce impactul asupra mediului, aduce beneficii comunităților 
locale, și crește gradul de conștientizare cu privire la importanța unor astfel de inițiative în viitor.  

 
 

Ciocolata ZOTTER  
www.zotter.at/en    
www.facebook.com/zotterschokolade  
 
Riegersburg, un fost mic oraș îndepărtat din sudul Austriei. Regiunea Südoststeiermark (Sud-Est-Styria) a 
câștigat importanță economică abia atunci când au fost create băile termale în anii 1990. 
Josef Zotter, venit din acea regiune, a decis să-și creeze propria afacere - o fabrică de ciocolată - în 1999. 
Ciocolată realizată manual care conține boabe de cacao organice și echitabile de la fermieri selecționați 
cunoscute și vizitate personal de Josef Zotter sunt produse și vândute la locul respectiv. Accentul se pune 
pe varietate, calitate, inovație, creativitate și durabilitate. 100% ORGANIC + COMERȚ ECHIPAT + 
BEAN-TO-BAR. 
Pentru mai multe informații vezi filozofia. 
Există magazine în Austria și Germania, dar produsele sunt vândute și online și prin magazinele partenere. 
Numărul de vizitatori la Teatrul de Ciocolată, care este o experiență expoziție-spectacol-degustare: 200.000 
vizitatori în fiecare an, tururi oferite și în limbajul semnelor (rezervare prealabilă). 
 
Producția de energie: fabrica 60%, Grădina Zoologică 100% autosuficientă energetic prin utilizarea de 
energie solară, energie cu abur și energie geotermală. 
Vânzări și distribuție: în întreaga lume, deși în principal în țările de limbă germană (Austria, Germania, 
Elveţia). 
La Zoo vizitatorii se pot bucura de peisajul și atmosfera și peisajul frumos, se pot relaxa și urmări 
animalele. O mulțime de acțiuni și distracții te așteaptă la locul de joacă de aventură, toboganul gigant și 
terenul de golf al fermierilor. 
Echipa noastră de restaurant bio „Öko-Essbar” îi întâmpină pe oaspeți. Mancare organica, direct de la 
proprietar. Sunt oferite pășuni și grădini, cu energie solară pură (deschis de marți-sâmbătă). 
 
 

http://www.zotter.at/en
http://www.facebook.com/zotterschokolade
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Vezi Mâncare și băutură la Zotter. 
Succesul lui Zotter este dovada vie că practicile de afaceri sănătoase din punct de vedere ecologic și social 
sunt viabile din punct de vedere economic. Zotter este una dintre cele mai sustenabile companii din 
Austria, si detine de exemplu sigiliul de calitate Klimabündnis. Conceptul holistic al companiei, care 
urmează din decizia de a folosi doar ingrediente organice și comercializate echitabil, evoluează și 
progresează continuu. Zotter a obținut și un certificat EMAS (a se vedea https://environition.at/emas-
certification-what-isthat/ pentru mai multe informații): experți externi de mediu au evaluat ciclul de viață al 
producției și obiectivele de mediu și le-a găsit ca fiind exemplare. 
 
 
Dezvoltare durabilă și servicii de agrement: Schimbări și tendințe 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-59820-4_1  
 
Este timpul liber încă un „lux” în lumea în curs de globalizare? 
Pe de o parte, numărul de ore și zile care pot fi alocate sporturilor, recreative, culturale neobligatorii, in 
activitățile turistice. Cu toate acestea, problema raționalității și seriozității în gestionarea timpului liber este 
încă greu de evaluat. Pe de altă parte, din cauza schimbărilor socio-demografice și climatice, oamenii 
migrează masiv (în orașe mari sau în alte țări) în căutarea unei vieți mai bune și oportunități de a-și 
îmbunătăți statutul material și, astfel, deseori neglijează timpul liber. Cei care își permit, își transferă 
propriile modele de agrement în comunități noi, păstrându-și în același timp identitatea culturală și 
obiceiurile. Cu toate acestea, numerosi oamenii adoptă noi modele. Obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Națiunilor Unite (ODD) cuprind dimensiunile sociale, de mediu și economice cheie în dezvoltare durabilă. 
ODD 3 se concentrează pe asigurarea sănătății și promovarea bunăstarii tuturor oamenilor, la toate vârstele. 
Se pare că rolul și funcțiile agrementului în viața oamenilor din multe comunități sunt importante. 
Trebuie să avem în vedere nu doar sănătatea oamenilor, ci și integrarea lor, compensarea și folosirea naturii 
pentru petrecerea timpului liber serios. Scopul acestui capitol este de a identifica tendințele de top pe piața 
de agrement, inclusiv dezvoltarea durabilă. Este important să ne referim la schimbările în curs din 
perspectiva acestei probleme, dimensiuni-cheie, și anume responsabilitatea socială, de afaceri și de mediu. 
Viziunea critică a autorilor nu este un element esențial al argumentării, ci doar o voce în discuția privind 
necesitatea promovării și diseminării informațiilor privind durabilitatea, dezvoltarea în domeniul 
managementului timpului liber în comunități și reacțiile întreprinderilor la nevoile comunităţilor. 
 
 
Provocările de sustenabilitate și factorii determinanți ai Turism transfrontalier pe drumul verde în 
zonele rurale 
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/5927  
 
Acest articol oferă un exemplu practic al dezvoltării transfrontaliere, turismul și legătura acestuia cu 
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Căile verzi (GW) sunt inițiative de succes și recunoscute în 
Europa de Vest, dar au arătat recent și tendințele de dezvoltare în Europa de Est, în special, în 
Regiunea Mării Baltice și Rusia. Aceste inițiative îmbunătățesc calitatea vieții și oferă oportunități pentru 
activități economice durabile pentru comunitățile locale, în special în mediul rural, adăugând valoare 
moștenirii lor naturale, culturale, istorice și umane. 
Autorii au studiat exemple de bune practici din literatura științifică și practică, încurajând dezvoltarea 
turismului transfrontalier și a GW în Europa și Rusia, pentru a o adapta în continuare la alte continente. 
Analizarea factorilor de mediu, economici, sociali și instituționali din regiune și rolul lor în dezvoltarea 
durabilă, nevoia de reglementare care ar permite dezvoltarea GW-urilor. Rezultatele cercetării dezvăluie 
dileme pozitive ale dezvoltării durabile efectele socioeconomice ale GW și efectele negative asupra 
mediului ale fluxurilor crescute de turişti. Focus grupurile și interviurile experților ne-au permis să evaluăm 
nivelul diferiților factori care contribuie la dezvoltarea durabilă și clarifică direcţiile cercetării viitoare.  

https://environition.at/emas-certification-what-isthat/
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