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1. Introducere 

Acest manual aruncă o privire mai atentă asupra unora dintre oportunitățile tehnologiilor digitale pentru 
turism. Ea explică caracteristicile instrumentelor digitale utilizate pe scară largă și prezintă câteva dintre 
constatările cercetării la nivel european care au adus o perspectivă importantă asupra modului în care 
companiile mici și mijlocii văd oportunitățile digitale în dezvoltarea afacerilor. A doua parte a manualului 
găzduiește câteva exemple de studii de caz de utilizare a tehnologiilor digitale în sectorul turismului în 
Slovenia, România, Grecia, Irlanda, Bulgaria și Belgia. 

Tehnologiile digitale au pătruns în fiecare aspect al vieții noastre și au devenit indispensabile în viața 
noastră de zi cu zi. Nu există nicio excepție pentru sectorul turismului. Utilizarea platformelor de 
rezervare, sistemelor de rezervare, site-ului de consultanță, recenziile, aplicarea aplicațiilor mobile și a 
sistemelor GPS fac parte din noua noastră experiență turistică. În zilele noastre, un turist tinde să 
prioritizeze cercetările asupra destinațiilor. El sau ea este inspirat de atracțiile turistice la care se ajunge 
prin intermediul rețelelor sociale. Cu noile tehnologii, turiștii pot intra mult mai ușor în contact cu 
furnizorii de cazare, pot rezerva bilet de avion în câteva minute și vă puteți bucura de zona turistică în 
avans prin orice prezentare digitală. Pe de altă parte, întreprinderile din turism folosesc tehnologiile 
digitale pentru a atrage noi sau a menține clienții vechi să-și prezinte serviciile, să-și gestioneze afacerea, 
să se promoveze și să-și vândă serviciile și produsele, să se dezvolte produse turistice inovatoare precum 
realitatea virtuală și augmentată. Cu ajutorul tehnologiei digitale, afacerile din turism pot ajunge la mai 
mulți clienți potențiali decât oricând. 

Sperăm că acest manual vă va oferi cunoștințe de bază despre oportunitățile pe care le oferă tehnologiile 
digitale la turismul rural și vă inspiră să le utilizați sau să aflați mai multe despre beneficiile și potențialul 
lor. 

2. Dezvoltarea tehnologiei și a turismului 

Tehnologia a avut un impact imens asupra turismului și „a făcut din turism o industrie interactivă și 
eficientă” (Suneel K., Shekhar: 744). A îmbunătățit experiența turistului în numeroase moduri. 
Tehnologia ajută la planificare, managementul călătoriilor, oferă date despre vreme și climă, ajută la 
programarea unui tur, de asemenea, îmbunătățește securitatea turistului și plățile digitale au ușurat 
tranzacțiile. Mai mult, afacerile din turism s-au extins și sunt capabile sa comercializeze mai eficient 
(Suneel K., Shekhar: 744) 

Potrivit experților (Suneel K., Shekhar: 744-745), tehnologiile digitale au adus numeroase avantaje pentru 
turism precum: 

– călătoria este mai convenabilă (plată cu un singur clic, folosind platforme de rezervare, site-uri de 
recenzii etc.) 

– caracteristici de securitate precum GPS (Global Positioning System), securitate îmbunătățită 

– ușurință în gestionarea bazei de date (de exemplu, software pentru managementul hotelului, tururi 
vizuale). 

– acoperire extinsă a părților interesate: marketingul pe rețelele sociale, de exemplu, permite furnizorilor 
de marketing să facă publicitate ei înșiși la nivel global și la un preț scăzut 

– unele produse turistice s-au putut dezvolta doar datorită tehnologiei precum turismul virtual și turismul 
spațial 

În plus, odată cu tehnologiile digitale au apărut noi roluri, consumatorii de turism dobândind o mai 
proactivă atitudine si rol independent. Creșterea platformelor digitale a crescut varietatea și volumul 
produselor, serviciilor și experiențelor, cu funcționalitate la cerere care accelerează viteza tranzacțiilor 
economice, conștientizarea pieței și feedback. Potrivit unui articol de recenzie din literatura Open 
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Geoscience, utilizarea tehnologiei în turism se învârte în jurul domeniului marketingului, managementului 
călătoriilor și altor aplicații ale tehnologiei. Un alt subiect important identificat este importanța și 
beneficiile tehnologiei pentru industria turismului (Suneel, Shekhar: 2020). 

Tabelul 2 prezintă tendințele identificate din lucrările de cercetare. 

 

 
 

În acest manual, accentul este pus pe oportunitățile instrumentelor digitale pentru marketingul turismului 
rural. Înainte de a prezenta unele dintre ele, am dori să facem lumină asupra unora dintre concluziile cheie 
ale unui studiu comandat de către Uniunea Europeană pentru a examina provocările și oportunitățile 
digitalizării în turism. 

2.2. Studiul Digitalizarea în turism 

În 2016, UE a comandat un studiu privind oportunitățile și provocările digitalizării în turism. Raportul 
publicat în 2018 se bazează dintr-un sondaj cantitativ a 2.897 de IMM-uri, 73 de administrație publică și 
85 de profesioniști, asociații. Studiul și-a propus să analizeze provocările și oportunitățile specifice ale 
digitalizării în turism, ale acestora, impact asupra diferitelor grupuri de părți interesate și să identifice 
nevoile industriei și ale statelor membre în abordarea acestor aspecte. Studiul a căutat răspunsuri la 
următoarele trei întrebări cheie: 

- Care sunt provocările și oportunitățile digitalizării în turism? 

- Ce se face? 

- Ce politici și acțiuni ar putea fi adecvate pentru a facilita digitalizarea în turism? 

Înainte de a prezenta câteva dintre constatări, am dori să prezentăm trei faze cheie ale dezvoltării 
tehnologiei în turism. Acestea sunt: 

 

Faza 1: Vânzări și marketing (1990-2000) 

Faza 2: Ecosisteme de afaceri digitale (2001-2010) 

Faza 3: Integrarea sistemelor (din 2010) 

(Xiang, Z. și Fesenmaier, D.) 

Faza 1 a văzut sosirea Internetului și s-a caracterizat prin utilizarea tehnologiei ca instrument de 
marketing, site-uri web, sistemele de rezervare bazate pe web și sistemele de distribuție au jucat un rol 
important. IMM-urile au beneficiat de un punct de vânzare digital și software de asistență. 

În a doua fază, Internetul a devenit principala sursă de informații, iar dezvoltarea sa ulterioară a dus la o 
piață virtuală în care serviciile au fost căutate, comparate și tranzacționate online. Experiența vizitatorilor 
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a devenit un accent central și, în consecință, întreprinderile din turism au devenit mai interesate de 
individualizarea experienței clienților și dezvoltarea comunicării personale cu clienții. Expedia, o 
companie americană de cumpărături de călătorii online, a perturbat modelul tradițional de afaceri al 
agențiilor de turism, în timp ce Trip advisor, un site de recenzii online, a făcut un client sa dobândeasca 
mai mult control asupra achizițiilor lor și mai multă influență asupra deciziilor altor clienți.  

Importanta numărului centrelor de informare pentru vizitatori ca puncte de contact au scăzut, în timp ce 
rezervările online și tranzacțiile online au crescut. 

A treia fază a început în 2010 și se caracterizează prin cloud computing, tehnologii mobile și portabile, 
GPS, realitate virtuală și augmentată și interconectivitate crescută între lumea digitală și cea fizică. 
(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. (2018: 9) 

 
 

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 10) 

 

2.2.1 Tipuri de tehnologii utilizate de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

Studiul a inclus 2.897 IMM-uri din UE. 51,7 % dintre IMM-urile care au răspuns la chestionar au fost 
localizate în zonele urbane, 33,6 % erau în zonele rurale, iar 17,3 % în zonele de coastă. Doar 11,7 % 
dintre răspunsuri au fost de la IMM-uri din zonele insulare sau muntoase. Potrivit raportului, IMM-urile 
din zonele rurale și regionale pot avea limitate accesul la infrastructură și necesitatea de a investi mai mult 
timp și efort în construirea rețelelor. Sondajul a întrebat IMM-urile despre tehnologiile pe care le foloseau 
în prezent în afacerile lor. Răspunsurile au arătat că digitalizarea scăzută a fost prevalentă, în timp ce 
tehnologiile asociate cu niveluri medii spre superioare de digitalizare au fost mai puțin frecvente. 

Următorul tabel arată diferența dintre nivelurile medii și scăzute de digitalizare a IMM-urilor. Rezultatele 
arată că multe IMM-uri au adaptat multe tehnologii de bază, după cum se vede în tabelul de mai jos. Pe 
de altă parte, tehnologiile asociate cu niveluri medii spre superioare de digitalizare au fost mult mai puțin 
frecvente (de exemplu, cele folosind instrumente de analiză, aplicații mobile, chat/sfaturi instantanee sau 
rețele profesionale online). 
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Graph 1: Digitalisation level of surveyed SMEs 

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 12) 

 

Studiul a dezvăluit, de asemenea, oportunități pe care IMM-urile le așteaptă de la digitalizare. Primele 5 
oportunități pe care le așteaptă sunt: 

- pentru a achizitiona mai multi clienti 

- pentru a îmbunătăți vizibilitatea brandului online 

- să-și extindă raza internațională 

- pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor 

- pentru a crește satisfacția clienților. 

- (Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 19) 

Pe de altă parte, IMM-urile au identificat unele dificultăți în utilizarea tehnologiilor digitale. Primele 5 
dificultăți identificate sunt: 

- instruire privind noua tehnologie digitală 

- costuri și rentabilitate incertă a beneficiilor 

- lipsa de cunoștințe pentru identificarea oportunităților 

- lipsa de cunoștințe tehnice 

- lipsa de produse adecvate „de la sine” în limita bugetului 

- (Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20) 

În plus, studiul a dezvăluit primele 5 motivații pentru îmbunătățirea digitalizării identificate de IMM-uri 
și de top 5 obstacole. 

Primele 5 motivații sunt: 
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1. Îmbunătățirea prezenței online pentru competitivitate 

2. Îmbunătățirea creșterii 

3. Optimismul cu privire la oportunitățile viitoare 

4. Abordarea sezonalității 

5. Îmbunătățirea rețelelor 

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20) 

Primele 5 obstacole în calea implementării în continuare a tehnologiilor digitale identificate de IMM-uri: 

1. Lipsa de finanțare 

2. Nivelul actual de tehnologie este insuficient 

3. Costuri mari de formare 

4. Ritmul rapid al schimbării tehnologice 

5. Costul în bandă largă de mare viteză 

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 21) 

Studiul a arătat că IMM-urile văd un mare potențial în digitalizare și totuși se confruntă cu numeroase 
obstacole. Aceștia folosesc unele dintre oportunitățile identificate în capitolele următoare si prezintă unele 
instrumente digitale cu accent pe marketing digital. 

2.3. Marketing digital  

Marketingul digital a transformat modul în care companiile își construiesc marca, cum își promovează și 
vând produsele și modul în care comunică cu clienții lor. Marketingul digital a fost folosit pentru prima 
dată de unele companii care și-au vândut produse prin internet la începutul anilor 1990 (Minculete, Olar: 
2018: 63). 

Marketingul digital poate fi definit ca un „set de strategii și tactici care sunt executate prin canale digitale 
pentru atinge obiectivele corporative […] într-o perioadă de timp și buget definite” (Minculete, Olar: 
2018: 63). Marketingul digital a fost definit mai întâi ca o „proiecție a marketingului convențional, a 
instrumentelor și strategiilor sale, pe Internet” (Machadom, Paulo Davim: 38). 

Unele dintre potențialele pe care le prezintă marketingul digital sunt următoarele: 

- interacțiunea cu clienții permite construirea de relații pe termen lung 

- marketingul digital oferă instrumente bazate pe imagini și video pentru a ajunge la public într-un mod 
atractiv 

- permite publicitatea relevantă, permițând personalizarea și segmentarea ușoară 

- permite organizațiilor să se conecteze cu publicul și utilizatorii între ele, ceea ce le poate îmbunătăți 
experiența și promovează relația cu produsul, marca sau afacerea 

- conținutul poate fi diseminat cu ușurință și se poate extinde exponențial 

- permite măsurarea ieșirii 

(Machadom, Paulo Davim: 38). 
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Potrivit unor experți, există o diferență între marketingul digital și marketingul pe internet înțelegerea 
marketingului pe internet ca un subsistem al marketingului digital și cea mai importantă componentă a 
acestuia. 

(Minculete, Olar. 2018: 64). 

 

    
 
(Minculete, Olar. 2018: 64) 
 
 

2.4. Instrumente digitale comune pentru promovarea turismului 
În zilele noastre, supraviețuirea multor afaceri depinde de utilizarea corectă a instrumentelor de marketing 
digital. Pe de o parte, instrumentele digitale promoționale încurajează creșterea și asigură vizibilitatea 
publicului și, pe de altă parte, a celor care nu reușesc să ia ei în avantajul lor s-ar putea trezi învinși de 
concurență. 
În cadrul acestui capitol, manualul se concentrează pe cinci instrumente digitale diferite pentru 
promovare, și anume: 
– canale de social media, 
– pagini de site, 
– platforme de rezervare online, 
– marketing prin e-mail și 
- aplicatii mobile. 
 
2.4.1. Rețelele de socializare 
Creșterea utilizatorilor rețelelor sociale a determinat persoanele care dețin o afacere sau doresc să înceapă 
una să exploreze modalități eficiente de a-și asigura spațiul în lumea online. Noi modele de afaceri au fost 
adoptate de către antreprenori, indiferent de vârsta lor, ceea ce le permite să profite de oportunitățile pe 
care internetul și rețelele sociale le oferă. Câteva previziuni despre numărul de utilizatori ai rețelelor 
sociale au fost făcute înainte de apariția pandemiei de COVID-19: a fost anticipat că, în 2020, baza de 
utilizatori va ajunge la 2,96 miliarde, care va crește în continuare la 3,09 miliarde 
în 2021. Conform celor mai recente rapoarte, în 2020, când o mare parte din lume era în izolare, numărul 
de persoane utilizatoare de social media au crescut cu cel mai rapid ritm din ultimii ani și au ajuns la 4,2 
miliarde, depășind astfel prognoza cu o marjă enormă. 
(Chawla și Chodak, 2021: 49). 
 



8 
 

   Figure 1: Social media user (taken from Pixabay) 
 
Rețelele sociale au devenit un instrument de promovare puternic și important în lumea modernă, deoarece 
conectează (direct sau indirect) elementele online cu cele fizice. Știm cu toții că lumea afacerilor 
evoluează totul, timpul și oamenii ar trebui să evolueze împreună cu el; prin urmare, cei care nu sunt încă 
eficienți în publicitatea digitală, cu ajutorul rețelelor sociale ar trebui să o facă. Rețelele sociale sunt 
utilizate pe scară largă, ceea ce o face populară printre toate generațiile, chiar și vârstnici care vor să afle 
de ce tinerii stau tot timpul pe telefoane. 
Persoanele pot vedea cantitatea exactă de timp pe care o petrec pe conturile lor de rețele sociale pe 
telefoanele mobile (există o caracteristică specială în setări). Aruncă o privire la cât timp petreci pe 
rețelele sociale. În acel timp, tu probabil vezi multe reclame și te oprești și te uiți mai atent la cei care sunt 
în interesul tău. Acesta este modul in care promovarea pe rețelele sociale începe și funcționeaze. 
 
2.4.1.1. Facebook 
Publicitatea pe Facebook este unul dintre cele mai utile instrumente de promovare deoarece are mai multe 
informații despre interesele utilizatorilor, comportamente și activități de cumpărare decât orice alt site 
web din lume. Este, de asemenea, una dintre cele mai utilizate rețele sociale, canal cu peste 2,74 miliarde 
de utilizatori activi lunari. 
 

 
 
 
 
Facebook oferă opțiuni de adaugare de manageri de reclame, ceea ce le face posibil să găsească audienta 
online. 
Se pot vedea reclamele indiferent dacă navighează pe Facebook pe laptop sau pe telefon. Reclamele sunt 
de obicei legate de căutările și aprecierile anterioare ale unei persoane pe diferite pagini. Unii ar putea 
apărea și din cauza oamenilor pe care îi avem ca „prieteni” de pe contul nostru si au apreciat o anumită 
pagină. În acest fel, cuvântul unei companii se răspândește și mai repede printre utilizatorii Facebook. 
Persoanele care încearcă să își prezinte serviciile sau produsele pot viza utilizatorii în funcție de interesele 
lor, de acțiunile lor online și cine sunt ei ca persoană. Poate fi o modalitate excelentă de a viza clienții 
potențiali și de a le ajunge direct acolo unde isi petrec mult din timpul lor. În comparație cu reclamele TV 
sau radio, postere sau panouri publicitare, Facebook rămâne cel mai ieftin. 
Traficul către site-urile de afaceri poate fi măsurat, deoarece se poate vedea câți oameni au fost contactați 
prin intermediul postarii sau anunțului. În acest fel, știi și dacă suma de bani specifică îți oferă rezultate 
bune. 
Reclamele pe Facebook pot funcționa bine, dar nicio reclamă nu este niciodată o garanție că va funcționa. 
Potrivit McCoy (2021), există 8 moduri de a vă promova pagina de Facebook care sunt gratuite și simple: 
1. Oferă paginii tale o notă personală. 
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2. Folosiți fotografii și videoclipuri de înaltă calitate. 
3. Activați butonul „apel la licitație”. 
4. Alăturați-vă sau creați un grup Facebook. 
5. Promovează-ți Pagina de Facebook peste tot. 
6. Folosește poveștile Facebook și Facebook live. 
7. Mențineți un program regulat: consistența este sosul secret. 
8. Implicați-vă publicul și colegii. 
Persoanele fizice și companiile își mențin prezența pe Facebook și interacționează cu potențialii lor 
clienți. Paginile sau conturile de Facebook invită potențiali clienți prin conținut fotografic, textual și 
video. In zilele de azi, tot mai mulți oameni își planifică vacanța sau achizițiile prin reclame pe rețelele de 
socializare. A merge la biroul unei agenții de turism este un lucru din trecut. Vacanțele sunt planificate 
chiar din casele sau birourile lor, prin intermediul internetului. Ei ajung să planifice totul singuri, 
văzându-și confortul și preferințele. Oamenii de obicei 
aleg o destinație pe baza recenziilor si experiențelor de vacanță. Acest lucru este susținut de prețul întregii 
călătorii. Online, este locul pentru a comercializa o afacere turistică […]. 
 

 
Figura 3: Promovare prin canalele de social media (McCoy, 2021) 

 

Tehnologia se dezvoltă constant și canalele de social media cu ea. Creatorii Facebook au redenumit 
Facebook for business, in Meta for Business, care este acum un site comun pentru afaceri în creștere în 
mai multe canale de social media (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp etc.). 

2.4.1.2. Instagram 

Instagram este o altă platformă gratuită construită în jurul partajării de fotografii și videoclipuri în loc de 
cuvinte, ceea ce oferă o excelentă răsucire vizuală. Conectează utilizatorul cu mai multe mărci, 
celebrități de pe tot globul, prieteni, familie și multe altele. 

Instagram face parte din Meta for Business și este foarte popular în rândul diferitelor generații: cu peste 
un miliard de conturi înregistrate, Instagram, care a fost cumpărat de Facebook în 2012, a devenit parte 
din viata de zi cu zi. Se pare că toată lumea este pe Instagram în zilele noastre, de la întreprinderi mici la 
cele mari, organizații de știri la instituții culturale, celebrități, fotografi și muzicieni. 

(Antonelli, 2020) 

 
 
 

Ca și în alte canale de social media, pagina de profil a unei persoane sau a unei afaceri este cea mai 
importantă parte pentru că este primul lucru pe care oamenii îl vizitează atunci când navighează prin 
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aplicație sau caută ceva. Cel mai bine este să păstrați informațiile de pe pagina de profil, exacte și 
actualizate (foto de profil, nume de utilizator și biografie). Biografia este o secțiune care oferă 
vizitatorilor o scurtă descriere a persoanei, a unei companii sau a unei mărci și poate include un link 
către site-ul web. Odată ce pagina de profil a fost configurată, este timpul pentru crearea de conținut. 
După cum am menționat deja, fotografiile sau videoclipurile pot fi partajate pe platformă. De asemenea, 
oferă utilizatorului multe filtre pentru a edita postările după preferințele cuiva. Filtrele nu sunt singurele 
active care îmbogățesc postarea – conform lui Antonelli (2020) mai există câteva opționale pe care le 
puteți face înainte de a partaja conținutul:  

– Adăugați o legendă: legendele sunt întotdeauna o idee bună. Puteți folosi cuvinte, emoji-uri sau 
hashtag-uri. La fel ca în comentarii, de asemenea, puteți „menționa” prietenii punând „@” în fața 
numelui lor de utilizator. Rețineți că puteți edita subtitrările oricând - sau ștergeți-le dacă este necesar în 
viitor. 

– Etichetează persoane: Instagram îți permite să „etichetezi” pe cineva în fotografiile tale. Când 
etichetezi pe cineva, acesta va primi o notificare în fluxul lor de activitate. 

– Adăugați o locație: etichetele de locație îi permit altora să știe unde a fost făcută fotografia dvs. 
Făcând clic pe o etichetă de locație, veți ajunge la feedul de locație corespunzător, unde puteți citi alte 
postări publice.  

– Postați și în alte conturi de socializare: Instagram vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a publica o 
postare în alte conturi de socializare in acelasi timp. Prin conectarea conturilor, puteți posta încrucișate 
pe Facebook, Twitter și Tumblr. (adaptat după Antonelli, 2020) 

Marketingul digital prin Instagram nu se referă doar la distribuirea fotografiilor pe pagina de profil. 
Chiar dacă se poate ajunge la clienții potențiali în acest fel, există și funcții suplimentare datorită 
faptului că fac parte din Meta for Business. Pe Instagram, reclamele pot ajunge la clienți cu direcționare 
precisă și informații suplimentare utile asupra mărcilor, companiilor sau anumitor produse. Instagram 
for Business denumește următoarele posibilități ale funcției Instagram Ads: 

– Îmbunătățiți-vă postările cu o apăsare (transformați orice postări într-o reclamă instantanee). 

– Inspirați PUBLICUL NOU (decideți cine contează cel mai mult pentru afacerea dvs., apoi ajungeți la 
ele cu direcționare reglabilă 

– Setați un BUGET care să funcționeze (costul de publicitate depinde de dvs. Selectați un buget care se 
potrivește obiectivelor dvs. de afaceri și actualizați-l oricand). 

– Urmăriți PERFORMANȚA anunțului dvs. (înțelegeți în profunzime performanța anunțurilor dvs. cu 
statistici, astfel încât să puteți afla ce funcționează și sa îmbunătățesti lucrurile în timp). 

(preluat de pe business.instagram.com/advertising) 

2.4.1.3. Pinterest 

Mulți oameni se regăsesc pe Pinterest atunci când navighează pe internet pentru idei de călătorie, rețete, 
sfaturi pentru Proiecte DIY (do it yourself) și multe altele. Este vizitat și explorat de milioane de oameni 
și un alt social site-ul media unde le puteți găsi pe toate. 
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Pinterest este o rețea virtuală în care utilizatorul poate posta fotografii și videoclipuri, fie ale lor de pe 
telefon, fie computer sau conținutul de pe alte site-uri web. Acesta permite utilizatorului să stocheze și 
să organizeze cele mai interesante lucruri pe care le are  
găsiți online sau creați singuri. Utilizarea acestui site este extrem de ușoară – la înregistrare, site-ul oferă 
utilizatorului a gamă de domenii diferite, iar cineva le alege pe cele care îl interesează cel mai mult. Cele 
mai interesante postări pot fi etichetate sau salvate, iar utilizatorii le pot comenta - la fel ca și pe alte 
rețele sociale. Fiecare fotografie de pe Pinterest conține un link URL către site-ul web original unde se 
află. În acest fel utilizatorul poate accesa cu ușurință datele unei companii site web, blog, magazin 
online etc. 
De ce ar trebui o companie sau o persoană să folosească Pinterest pentru promovarea afacerii lor si a 
turismului rural sau în alte scopuri promoționale? Pinterest te poate ajuta: 
– cu publicitate pentru serviciile sau produsele dumneavoastră, 
– crește traficul pe site (de fiecare dată când cineva face clic pe o fotografie pe care ai postat-o, acesta va 
fi dus la postarea inițială și la site-ul dvs.), 
– faceți o prezență pe alte rețele (alții vă pot partaja imaginile pe alte rețele de socializare  
– ca rezultat, postările vor fi văzute de mai mulți oameni, ceea ce înseamnă că puteți câștiga și mai mulți 
adepți și vizitatori pe site-ul dvs. 
– să vă cunoașteți vizitatorii și clienții (puteți afla despre cele mai recente tendințe și puteți afla despre 
urmăritorii dvs., vă permite să vă adaptați postările la interesele și nevoile lor). 
 
Pinterest este ușor de utilizat, ceea ce îl face o rețea de socializare ușor de utilizat. Dacă cineva dorește 
să-l folosească pentru afaceri sau in alte scopuri, el sau ea poate deschide un cont de afaceri (creați unul 
nou-nouț sau convertiți-vă contul personal într-un cont de afaceri). Una dintre informațiile solicitate este 
numele companiei. In câteva zile de la crearea contului de afaceri, utilizatorul va primi un e-mail cu 
sfaturi practice (cum să începeți, cum să profitați la maximum de afacerile cuiva etc.). 
 
2.4.2. Site-uri web 
Conform Cambridge English Dictionary, un site web este „un set de pagini de informații de pe internet 
despre un subiect anume, care a fost publicat de aceeași persoană, companie sau organizație și care 
conține adesea imagini, video și sunet.” 
Pentru companii, este esențial să aibă o pagină de site, deoarece oferă conținut informat persoanelor care 
sunt interesati de ele. Nu au forme universale – pot varia de la bloguri (personale), divertisment, rețele, 
site-uri web corporative sau de comerț electronic. Datorită tehnologiei, primele interacțiuni în 
majoritatea cazurilor se fac online. În zilele noastre, utilizatorii sunt mai probabil să meargă pentru a 
verifica informațiile despre o persoană sau o companie înainte de a face primul contact. 
 
2.4.2.1. SEO 
Optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO) este atunci când cineva folosește „metode pentru a se 
asigura că adresa unui site web este afișat în partea de sus a listei de rezultate ale unei căutări pe 
internet” (preluat din Cambridge English Dictionary) în diverse motoare de căutare precum Google, 
Yahoo, Bing și altele. Acest lucru este important pentru că majoritatea oamenilor se uită doar la prima 
pagină de rezultate pe Google și dacă cineva se află pe alte pagini, chiar dacă este a doua, parcă nu ar 
exista. Cu cât o pagină are mai multe vizite, cu atât sint mai mari șansele de a obține vreun profit sau de 
a obține o promovare ulterioară. 
„Nu există o modalitate mai bună de a face site-ul dvs. să apară mai sus în rezultatele căutării decât prin 
generarea de trafic de la alte persoane, site-uri foarte vizitate și credibile (site-uri cu autoritate înaltă a 
domeniului)” (preluat de pe acenta.si/vsebinski-marketing/). 
Cineva poate aștepta ca acest lucru să se întâmple singur, așteptând să primească suficiente vizite pe 
pagina sa web sau poate plăti pentru locul superior: „înregistrările plătite vă pot ajuta site-ul dvs. să se 
ridice foarte repede în topul listărilor, dar aceasta este doar o solutie pe termen scurt. Soluția pe termen 
lung este să vă optimizați site-ul web, astfel încât să fie în mod constant pe locul înalt la căutare 
(preluat din mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/kaj-je-seo-in-kako-deluje). 
Multe companii își oferă serviciile pentru a ajuta cu SEO. Compilează publicații pe site-ul cuiva, 
leanalizează, le sugerează conținut nou care va prezenta afacerea cuiva în cel mai bun și mai relevant 
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mod pentru publicul  țintă. Oamenii preferă să citească, să urmărească sau să asculte diverse tipuri de 
conținut și își petrec mult timp online. Specialiștii în marketing vor maximiza impactul conținutului 
paginii site-ului cuiva pe care îl vor vedea clienții potențiali. 

 
Figura 6: Sistem de management al conținutului (preluat din Tech Library, 2019) 
 
2.4.2.2. Programe de publicitate Google 
Google Ads este rețeaua de publicitate Google și este folosită de companii din întreaga lume pentru a-și 
face publicitate produselor și serviciilor, coduri de reducere, produse în vânzare și multe altele direct 
către potențialii clienți. Cel mai folosite opțiuni de publicitate din motorul de căutare Google sunt cele 
pe care le vedeți în partea de sus a rezultatelor căutării și afișarea anunțurilor (publicitate grafică și 
vizuală) care poate fi văzută pe milioane de site-uri web. 
 

 
 
Funcționează permițând companiilor să își afișeze pagina de site atunci când indivizii caută ceva anume 
pe motor de căutare Google. Aceste reclame se bazează pe un sistem de licitație automatizat la care 
compania (licitatorul) spune catre Google cât de mult sunt dispuși să investească în plata-pe-clic (PPC) 
pe o reclamă sau pentru o plată pentru afișare reclamă să apară atunci când un anumit șir de căutare este 
introdus pe Google. Pentru reclamele grafice, Google trebuie să urmărească mai întâi indivizii pe toate 
site-urile lor web vizitate și apoi leagă acele activități la servicii și produse relevante pentru 

interesele individului. Există mai multe avantaje în utilizarea Google Ads pentru promovarea unei 
afaceri, a unui produs sau serviciu, și anume, în creșterea rapidă a traficului pe paginile site-ului web și, 
în consecință, creșterea volumului afacerii în comparație cu alte opțiuni în care creșterea necesită mai 
mult timp. Fără acest program, durează de obicei luni sau chiar ani pentru a ajunge în topul rezultatelor 
căutării Google, dar cu Google Ads, se poate atinge acest obiectiv practic instantaneu. 

Utilizatorii vor obține mai multe efecte atunci când publicitatea prin Google Ads este difuzată pe o 
perioadă mai lungă și este continuă. Astfel, programul permite o analiză amănunțită (despre 
comportamentul clienților, vânzări etc.) și oferă plătitorului cele mai bune rezultate din banii lor de 
publicitate. Ar putea apărea unele probleme atunci când utilizați Google Ads, deoarece întreprinderile 
concurează pentru cuvinte și expresii care sunt printre cele mai căutate și profitabile. Aceasta înseamnă 
că companiile concurente pot fi afișate aproape una de alta și alți factori contribuie apoi la succesul 
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afacerii (de exemplu, prețul produselor, calitatea, locația, serviciile, impactul vizual al site-ului web 
etc.). Google Ads poate fi plin de satisfacții datorită rezultatelor sale rapide, dar pentru persoanele fizice 
care nu sunt familiarizate cu configurarea și executarea reclamelor, poate fi extrem de consumatoare de 
timp. Multe companii se concentrează privind furnizarea de experți pentru proiectarea, executarea și 
monitorizarea impactului campaniilor publicitare. 

2.4.3. Platforme de rezervare 

Platformele de rezervare sunt un alt instrument de promovare digital benefic pe care tot mai mulți 
oameni îl folosesc în zilele noastre. În ultimul deceniu, utilizarea sistemelor globale de rezervare pe 
internet pentru cazare a crescut masiv. Această dezvoltare pare deosebit de relevantă pentru proprietățile 
rurale, dând putere chiar și întreprinderilor foarte mici să ajungă la o mare bază globală de clienți ieftin 
și ușor. Cu toate acestea, un număr limitat de platforme de rezervare domină acum piața, cu consecințe 
pentru sistemele de rezervare naționale și regionale existente, adesea deținute la nivel local, non-profit.  

(Gössling și Lane, 2015: 1) 

Marketingul zonelor rurale a fost problematic în trecut din cauza lipsei de abilități și cunoștințe în 
marketing și dezvoltarea tehnologiei. Companiile aeriene au introdus primele sisteme de rezervare 
online la sfârșitul anilor 1950 și la sfârșitul secolului trecut in 1970, s-a dezvoltat în măsura în care a fost 
posibilă și rezervări pentru cazare. Rezervari online sunt disponibile pentru oricine are o conexiune la 
internet și sunt instantanee și globale. Platformele de rezervare au făcut posibil ca clienții să rezerve 
cazare în zonele rurale și au activat zonele rurale să-și ofere produsele și serviciile. Toate acestea 
contribuie la creșterea turismului rural. 

2.4.3.1. Booking.com 

În ultimii ani, Booking.com a devenit principalul jucător global în lumea rezervărilor online. 

Puterea mărcii sale are o valoare extremă, deoarece este platforma la care majoritatea dintre noi se 
gândesc mai întâi atunci când călătorim, cand ne facem planuri fără o agenție de turism. Succesul lor a 
fost obținut printr-o strategie de marketing bună (o combinație a ambelor canale digitale și tradiționale) 
și investiții financiare mari. Booking.com nu deține și nu operează unități de cazare. De asemenea, nu 
percepe o taxă de rezervare clienților. 

Cum se finanțează marca? „Răspunsul este prin a percepe hotelurilor un procent din prețul rezervării, 
deci ei câștiga bani ori de câte ori un hotel primește o rezervare de succes prin platforma lor. Ar putea 
suna ca o afacere proastă pentru hotelieri, dar îi ajută să crească rezervările și veniturile” (Ward, 2019). 
Satisfacția turiștilor este crucială în turism, și este mai probabil să facă o rezervare dacă prețul este bun 
și fiind scutiți de la plata taxei de rezervare. O altă strategie de marketing a Booking.com este sloganul 
lor, numit „cel mai bun preț garantat”, care ajută cu concurența din sector și aduce clienții pe site-ul lor. 

Această platformă de rezervare online investește multe resurse financiare în publicitate cu plata-pe-clic 
prin Google Ads: Booking.com se concentrează masiv pe atragerea traficului prin căutarea plătită, ceea 
ce este perfect logic, având în vedere că atât de mulți oameni își desfășoară cercetările și fac rezervări cu 
Google ca punct de plecare. Asta nu este atât de mult preocupat de răspândirea mesajului mărcii, mai 
degrabă generează trafic bazat pe cuvinte cheie și fraze care arată deja intenția, adică acești consumatori 
își fac planuri de călătorie și probabil că vor rezerva. (Ward, 2019) 

Chiar dacă au cheltuit miliarde acolo, a dat roade pentru că continuă să aducă clienți pe site-ul lor și să 
facă bani cu fiecare rezervare confirmată – „de asemenea, folosesc foarte bine căutarea organică, cu 
optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO), specialiști care lucrează la conținutul și designul site-
ului web pentru a se asigura că acesta aduce volume mari de trafic, din nou 

cu un mare accent pe cele mai importante cuvinte cheie” (ibid.). 
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2.4.3.2. Tripadvisor 

Tripadvisor este cea mai mare platformă online de ghiduri de călătorie din lume. Ajută oamenii să 
devină călători mai buni oferind îndrumări de la planificare până la rezervare și, în sfârșit, pentru a face 
călătoria: 

Călătorii de pe tot globul folosesc site-ul și aplicația Tripadvisor pentru a descoperi unde să stați, ce să 
faceti și unde să măncati pe baza îndrumării celor care au mai fost acolo. Cu peste 988 de milioane de 
recenzii și opinii despre aproape 8 milioane de companii, călătorii apelează la Tripadvisor pentru a găsi 
oferte de cazare, pentru a rezerva experiențe, sa rezervați mese la restaurante delicioase și sa descoperiți 
locuri grozave din apropiere. (Centrul Media Tripadvisor, n.d.) 

 
Această platformă online funcționează diferit de Booking.com. Nu toți cei care oferă cazare pot fi 
enumerați 

Tripadvisor. Potrivit Tripadvisor – Cum funcționează site-ul. Trebuie urmate mai multe criterii pentru a 
fi listate pe site-ul lor. Mai jos sunt criteriile de cazare, restaurante, și atracții (explicații suplimentare 
sunt disponibile pe Tripadvisor. 

Pentru a fi listate pe Tripadvisor, unitățile de cazare trebuie să îndeplinească toate următoarele criterii: 

– Trebuie să fie deschis publicului larg 

– Trebuie să aibă un nume oficial 

– Trebuie să aibă o adresă oficială la o locație unică și permanentă 

– Trebuie să fie deschis timp de 12 săptămâni consecutive pe an într-o locație unică și permanentă 

– Trebuie să aibă mai multe camere/unități 

– Trebuie să poată găzdui mai mult de un oaspete/grup de oaspeți simultan 

– Nu trebuie să solicite oaspeților să stea mai mult de 7 nopți 

– Trebuie să fie deschis în prezent sau să accepte rezervări pentru o dată viitoare de deschidere 

Pentru a fi listate pe Tripadvisor, restaurantele trebuie să îndeplinească toate următoarele criterii: 

– Trebuie să servească mâncare pregătită 

– Trebuie să fie deschis publicului 

– Trebuie să fie deschis în mod regulat 

– Trebuie să fie deschis cel puțin 12 săptămâni consecutive pe an 

– Trebuie să fie staționar și să aibă o adresă permanentă (Camioanele cu alimente pot fi listate atâta timp 
cât programul și locațiile lor sunt postate online. Solicitările trebuie să includă un site web valid pentru 
confirmare.) 

Pentru a fi listate pe Tripadvisor, atracțiile trebuie să îndeplinească următoarele criterii. 

Atractii permanente: 

– Trebuie să fie de interes pentru turiști 

– Trebuie să fie prietenos cu familia 
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– Trebuie să respecte politica noastră privind animalele 

– Trebuie să aibă un nume oficial și o adresă permanentă 

– Trebuie să fie deschis și disponibil publicului larg în mod regulat 

– Trebuie să fie deschis cel puțin 12 săptămâni consecutive pe an (Excepție: spectacolele trebuie să aibă 
loc într-un singur loc cel puțin 24 de săptămâni consecutive pe an) 

– Trebuie să fie deschis în prezent sau să accepte rezervări pentru o dată viitoare de deschidere 

Tururi, croaziere și cursuri: 

– Trebuie să fie de interes pentru turiști 

– Trebuie să fie prietenos cu familia 

– Trebuie să respecte politica noastră privind animalele 

– Trebuie să aibă un nume oficial și un număr de telefon sau e-mail publicat 

– Trebuie să fie o companie de turism, nu un tur individual 

– Trebuie să funcționeze cel puțin 12 săptămâni consecutive pe an 

– Trebuie să aibă un site web oficial care oferă un exemplu de itinerar, care include: o durata turului o 
descriere ce este inclusa în tur, numele orașului de unde pleacă turul 

– Dacă oferă cursuri, trebuie să ofere cursuri de o singură zi.(preluat de 
petripadvisor.com/pages/serviceEN.html) 

2.4.3.3. Hărți Google 

Google Maps este o aplicație de cartografiere și navigare de la Google. Oamenii s-au obișnuit să-l 
folosească în călătoriile lor către locuri noi, dar poate fi folosit pentru mai mult decât navigare – este și 
un instrument puternic de marketing digital: Pe scurt, marketingul Google Maps este procesul de 
utilizare a funcționalității Google Maps pentru a vă face afacerea mai usor de gasit. Deși acest lucru 
poate fi foarte util (și de așteptat) pentru companiile mari, este și mai indispensabil pentru afaceri mai 
mici. Cu toate acestea, marketingul Google Maps nu se referă doar la vizibilitate – este vorba doar 
despre poziționare și nu doar cel al magazinului dvs. Dacă este utilizat corect (și strategic), Google 
Maps poate juca un rol important în strategia  digitala de marketing. (Shewan, 2021) 

 
 

Companiile trebuie să se asigure că sunt vizibile în zonele lor locale. Dacă cineva nu poate găsi un 
magazin local, un restaurant, furnizor de cazare sau altceva pe Google Maps, va dăuna afacerii, deoarece 
își va pierde potențialul de clienti locali sau straini. Un altul pentru antreprenori este Google My 
Business, care permite afaceri de orice dimensiune pentru a afișa informații despre acestea pe care 
utilizatorii le-ar putea găsi utile (de exemplu, adresa, programul de lucru, evaluările clienților etc.). 
Informațiile furnizate în profil trebuie să fie precise și minuțioase – dacă lipsesc informații importante, 
oamenii pot avea dificultăți în găsirea unei anumite afaceri și ar putea duce la o vizibilitate mai mică și o 
clasare mai slabă pe Hărți Google. 
Potrivit Shewan (2021), Lista de verificare pentru optimizarea marketingului Google Maps ar trebui să 
includă: 
– informații complete despre adresă (asigurați-vă că utilizați exact aceleași informații despre adresă 
utilizate de serviciul poștal unde funcționează afacerea dvs.), 
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– domenii specificate în care își desfășoară activitatea afacerea, 
– verificarea profilului Compania mea pe Google, 
– categoria principală a afacerii, dar și categoriile suplimentare care sunt relevante pentru afacere, 
– introducere optimizată (un rezumat al companiei, ce vă face diferit de concurență etc.), 
– fotografii (pentru un vizual mai bun care va scoate o afacere în evidență deoarece este o platformă 
vizuală)  
– recenzii ale clienților (încurajați clienții mulțumiți să scrie ceva pozitiv despre experiența lor la dvs. 
 
Din fericire, profilul Compania mea pe Google este gratuit; prin urmare, se recomandă ca întreprinderile 
să creeze un profil și pot beneficia mai mult de el în zona locală sau mai largă. Merită să vă faceți timp 
pentru a crea contul, chiar dacă iti va lua mai mult timp. Dacă profilul Compania mea pe Google nu este 
suficient, se pot mări reclamele unei afaceri locale pe Google Maps prin Google Ads plătit-pe-clic. 
 
2.4.4. Marketing prin e-mail 
Marketingul prin e-mail este un alt instrument de promovare bine-cunoscut și puternic. Este o formă de 
marketing digital direct, sistem care utilizează mesaje de e-mail pentru a promova produsele sau 
serviciile companiei: 
Poate ajuta clienții să cunoască cele mai recente articole sau oferte, integrându-le în marketingul dvs 
si eforturile de automatizare. De asemenea, poate juca un rol esențial în strategia dvs. de marketing cu 
generarea de clienți potențiali, conștientizarea mărcii, construirea de relații sau menținerea clienților 
implicați între achiziții prin diferite tipuri de e-mailuri de marketing. (preluat de pe 
mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/) 
Clienții care se abonează voluntar la lista de corespondență primesc informații despre produse noi, 
reduceri, servicii, sau orice altă informație care este relevantă pentru afacere. Scopurile listei de 
corespondență sunt educarea clienților, despre valoarea mărcii companiei și implicarea clienților în 
achiziții. În afară de asta, popularitatea sa vine din faptul că oamenii de pe lista de corespondență sunt 
forțați să acționeze – un e-mail poate fi citit, șters sau arhivat și toate cele trei opțiuni necesită acțiunea 
clientului: indiferent de ce tip de afacere operați, o listă de e-mail este cel mai important element al unui 
marketing de succes. Cu această listă, puteți să vă împărtășiți povestea, să vă promovați afacerea și să vă 
prezentați produsele, transformarea abonaților în clienți plătitori. (preluat de pe 
mailchimp.com/resources/how-to-build-your-email-list/) 
 
Potrivit Mailchimp.com, există mai multe avantaje ale marketingului prin e-mail: 
– e-mailurile sunt printre cele mai rentabile instrumente de promovare, 
– vă pot ajuta să construiți o relație cu publicul dvs., conducând totodată trafic către site-ul web al 
companiei, profil media social, blog etc.,  
– e-mailurile și utilizatorii țintă pot fi segmentate pe criterii demografice (trimiteți doar e-mailurile 
despre conținutul care îi interesează cel mai mult), 
– vă permite să rulați teste A/B ale unui subiect sau un îndemn pentru a identifica celui mai performant 
mesaj prin utilizarea e-mailului, software de marketing care poate fi configurat și pentru a trimite cu 
ușurință e-mailuri. (adaptat de pe mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/) 
Fiți conștienți de faptul că, din cauza Regulamentului General de Protecție a Datelor (GDPR), trebuie să 
cunoașteți normele naționale (și internaționale), reglementările de e-mail atunci când trimiteți e-mailuri 
automate. Folosiți e-mailurile pentru a contacta numai persoanele care au acceptat de bunăvoie să 
distribuie adresele lor de e-mail cu tine. De asemenea, nu debordați oamenii cu e-mailuri: „inundând 
căsuța de e-mail a audienței dvs. cu e-mailuri caci ii veti face să își piardă interesul sau să se dezaboneze 
complet. Concentrați-vă pe trimiterea informatiilor relevante, captivante, mesaje despre lucrurile care le 
plac și vor fi loiali pentru mult timp de acum înainte” (preluat de pe mailchimp.com/marketing-
glossary/email-marketing/). 
 
2.4.5. Aplicații pentru mobil 
Trăim în era smartphone-urilor; prin urmare, dezvoltarea aplicațiilor mobile joacă un rol important în 
marketingul digital. În fiecare zi, tot mai mulți oameni își folosesc telefoanele mobile și tabletele pentru 
a naviga pe internet și acesta este principalul motiv pentru care companiile trebuie să își ajusteze 
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operațiunile online: „de la scăderea vitezei de încărcare la a face site-uri web prietenoase pentru 
dispozitive mobile, luând în considerare experiența utilizatorilor de telefonie mobilă, este o necesitate în 
aceste zile.  
Trebuie să luați în considerare posibilitatea de a utiliza aplicații mobile în marketingul digital" 
(Chaturvedi, 2021). 
Este posibil ca mai multe persoane să caute ceva de interes din mers în aceste zile (de exemplu, căutând 
indicații pentru Google Maps, postarea sau navigarea prin canalele de rețele sociale, căutarea de 
restaurante sau magazine bune pe site-ul nostru, excursii etc.). Traficul pe internetul mobil a depășit 
traficul pe desktop și se pare că acest fapt nu se va schimba în curând (poate niciodata). 
 
Se pare că aplicațiile mobile sunt o alegere evidentă pentru promovarea afacerilor, a mărcilor, 
produselor și serviciilor acestora. 
Chaturvedi (2021) a subliniat o diferență între aplicațiile mobile și paginile mobile. Chiar dacă unii s-ar 
putea gândi ca sunt asemănătoare, nu este cazul. Paginile mobile sunt pagini de site existente care au 
versiuni diferite, în funcție de pe ce dispozitiv este folosit pentru a le accesa. Acestea sunt ajustate 
pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni de ecran mai mici, conţin imagini și un font mai mare al 
textului. Spre deosebire de paginile mobile, aplicațiile mobile sunt dezvoltate în mod explicit. 
Ei nu se adaptează doar la dispozitivele mobile ca pagini mobile, ci au software personalizat care ajută 
la îmbunătățirea experienței mobile (navigare mai ușoară, design special pentru dimensiuni mai mici ale 
ecranului, performanță mai bună și capacitatea de răspuns etc.). 
Chiar dacă a avea o aplicație mobilă poate ajuta la promovare, dezvoltarea acesteia costă bani, ceea ce 
poate fi o cheltuieala suplimentara alături de întreținerea site-ului web. 
Potrivit Chaturvedi (2021), există câteva beneficii pe care le poți obține de la o aplicație mobilă, și 
anume: 
– obțineți un canal de marketing direct (aplicațiile vă oferă acces direct la utilizatori tot timpul, deoarece 
avem telefoanele noastre cu noi tot timpul, spre deosebire de computere, și pentru că permit notificări în 
aplicație și funcții de personalizare cu care puteți viza clienții individuali oricând și oriunde), 
– oferă o experiență unică și personalizată (nu toate aplicațiile necesită ca utilizatorul să se conecteze, 
dar cele mai multe dintre ele probabil că fac asta – acest lucru le permite o ajustare a conținutului la 
preferințele lor și garantează îmbunătățirea satisfacţiei utilizatorului), 
– fiți mai receptivi (aplicațiile mobile cresc nivelul de interacțiune cu utilizatorii dvs. – vă contactează 
mai ușor și vă este mai ușor să răspundeți la acestea, ceea ce va duce la aprecierea timpilor de răspuns 
îmbunătățiți)  
– îmbunătățiți experiența utilizatorului (acesta este motivul cel mai evident pentru a avea o aplicație 
mobilă, deoarece clienții fericiți vor rămâne loiali vouă și vor reveni). (adaptat din Chaturvedi, 2021) 
 
Dacă o afacere are deja un site web și tocmai a dezvoltat o aplicație mobilă, atunci aceasta din urmă 
trebuie promovată. 
Compania poate încuraja utilizatorii să descarce aplicația prin ferestre pop-up de pe paginile lor de site-
uri web și rețelele sociale. Odată ce aplicația este setată și descărcată de oameni, nu încetați să adăugați 
funcții și să o îmbunătățiți pe măsură ce trece timpul. Tine pasul cu noutatile si nu stagna pentru ca 
oamenii se plictisesc usor. Ca și în marketingul prin e-mail, păstrați audiența implicată, dar nu exagera. 
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Țara Dornelor - NGO 
www.facebook.com/TaraDornelor 
www.taradornelor.ro  
 
Aţi venit în Ţara Dornelor, acest pământ de poveste, aflat în inima Bucovinei, care își păstrează 
naturalețea, tradiția și obiceiul. Treceți-i pragul și vă veți bucura de gazde primitoare, gata să vă ofere 
cele mai bune preparate din produse locale, precum: ciuperci cu smântână, mămăligă cu brânză 
„tocinei” delicioase cu smântână, parfumate gemuri de capsuni, zmeura sau afine, culese din padure, sau 
pastrav afumat in stiuleti de brad. Dupa asemenea bunatati iti potolesti setea direct de la izvor, cu ape 
pure, apa carbon-minerală, o resursă importantă pentru Țara Dornelor și, în același timp, una a mărcilor 
specifice zonei. Aceste ape sunt folosite atât în scop curativ, baza de tratare a staţiunii balneare Vatra 
Dornei, iar în scop economic, prin îmbuteliere la Poiana Negri, Dorna Candrenilor si Panaci. Aceste 
meleaguri va intampina cu aerul curat al muntilor care strajuiesc depresiunea Dornei: Suhard, Giumalău, 
Călimani și Bistrița și te însoțesc cu o unica simfonie a izvoarelor cristaline și a râurilor repezi ale 
Bistriței și Dornei. Urșii, vulpile, căprioarele, lupii, râșii, cocoșii de munte trăiesc sălbatic aici, în zona 
dominată de molid, pădurile care alcătuiesc peisajul natural al Țării Dornelor. Un alt element 
caracteristic al zonei este reprezentat de mlaștini, acele mlaștini sărace în substanţe minerale, care 
păstrează elementele floristice specifice interglaciarului, asemănătoare zonei tundrei. Tinovul Mic Șaru 
Dornei și Tinovul Mare Poiana Stampei - cea mai mare rezervatie naturala de turba din Romania, 
marturisesc ca spectacolul naturii nu cunoaște limite, chiar și în locurile în care clima nu pare prea 
prietenoasă. Pajiștile alpine sunt înfrumusețate de tufe de ienupăr de smarald, toporase, gențiane, 
clopoței și bujori de munte. Coborând în vatra satului, puteți admira, în liniște simplitatea gospodăriilor 
tradiționale care zumzeta de activități specifice diferitelor anotimpuri: pășunat, mulsul laptelui, 
fabricarea smântânii și a brânzei, cosirea și uscarea fânului, împodobirea ouălor. Așa se dezvăluie 
autenticul în cele nouă comune care fac universul rural al Țării Dornelor: Poiana Stampei, Coșna, Dorna 
Candrenilor, Cîrlibaba, Ciocănești, Iacobeni, Șaru Dornei, Panaci, Dorna Arini. 
- Creșterea potențialului teritorial 
- Soluție inovatoare pentru a crea turism local 
- Economia circulară și centrată pe economia locală, bazată pe economia afacerilor locale 
- Valorificați comunitatea la diferite niveluri 

 
My Transylvania - ONG 
www.facebook.com/mytransylvania.ro  
www.mytransylvania.ro  
 
Contribuim cu mare bucurie la dezvoltarea mediului rural și zonele montane din România și promovăm 
patrimoniul imaterial prin programe, proiecte și evenimente alternative și concepte inovatoare. Ne 
preocupă în comunități mici, mișcarea în natură, meserii și meșteșuguri, cultură gastronomică, educație 
și sănătate. De aceea vă așteptăm pe fiecare in weekend afara in natura. Să-ți spunem, implică-te, 
conectează-te și sa mâncați împreună! 
Misiune: Dezvoltăm comunități prin educație și creativitate, reconectandu-le cu propriul nostru teritoriu. 
Viziune: Am țesut contemporanul cu elemente de teritoriu și povești cu sens 
din Transilvania. Valori: durabilitate, conexiune cu natura, încredere, dezvoltare durabilă, creativitate și 
inovație, bucurie în implicare, educație continuă.  
Ce iubim? sate mici și zonele alpine :)) Cum promovăm aceste locuri? Prin evenimente alternative, 
programe și proiecte de dezvoltare, inovatoare, servicii si produse. 
Evenimentele noastre rurale și gastronomia susțin dezvoltarea ruralului, prin promovarea produselor, 
rețetelor și culturii locale. Vă invităm să descoperiți satele noastre, unde calitatea oamenilor, poveştile 
dar şi mâncarea, compensează lipsa aparentă de confort. 
Nu se pot rezerva locuri fixe la mese si recurgem deseori la pături, bănci și alte opțiuni de scaune. Nu 
vrem în niciun mod de a-i schimba pe cei de la sate, ci, dimpotrivă, de a ne adapta 
noi înșine și oaspeții noștri la condițiile locale. 
 

http://www.facebook.com/TaraDornelor
http://www.taradornelor.ro/
http://www.facebook.com/mytransylvania.ro
http://www.mytransylvania.ro/
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- Creșterea potențialului teritorial 
- Soluție inovatoare pentru a crea turism local 
- Economie circulară și locală centrată, bazată pe economie de afacere locală 
- Valorificarea comunității la diferite niveluri 

 
 

Bison Land 360 - 
Digitall touristic guide 
www.bisonland.ro  
 
ADL ECO LAND a dezvoltat împreună cu colaboratorii săi o platformă software cu tip specific de 
interfață de operare,  o APLICATIE de ghid turistic. Bison Land 360 va furniza prin intermediul 
platformei, date privind obiective, activitati, evenimente si operatori din domeniul turismului și domenii 
de activitate conexe, care se află în zona Targu Neamt, Parcul Natural Vanatori Neamt si în vecinătate. 
APLICAȚIA „Bison Land 360” este disponibilă online 24 / 24.7 / 7 (cu excepția perioadelor de 
întreținere). Acesta identifică cele mai bune locuri locale pentru un moment de concediu de odihna de 
neuitat. Puteți căuta evenimente după adresă, categorie sau locația dvs curentă, verificați detaliile 
evenimentului și marcați evenimentele care te atrag. Aplicația este disponibilă pe web, iOS și Android. 
- Creșterea potențialului teritorial 
- Soluție inovatoare pentru a crea turism local 
- Economie circulară și locală centrată, bazată asupra economiei afacerilor locale 
- Valorificarea comunitatii la diferite niveluri  

 
 

Instrumente de turism digital în Irlanda de la iHotelligence 
www.ihotelligence.com  
 
Instrumentele digitale și incluziunea digitală devin din ce în ce mai împletite cu dezvoltarea și 
bunăstarea în societățile dezvoltate, în special după izbucnirea pandemiei de COVID-19 și numeroasele 
blocaje pe care aceasta le-a impus. Chiar și așa, există încă un număr semnificativ de grupuri sociale și 
localități (în principal regiuni rurale) care au acces limitat la cunoștințele și instrumentele digitale. 
Decalajul digital care rezultă, supraîncărcă socialul deja existent de provocări. 
În cazul Irlandei, accesul limitat la tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) este o amenințare 
critică, mari părți ale populației - și anume persoanele în vârstă, vulnerabile și marginalizate care nu au 
mijloace sau infrastructură pentru a se adapta la această nouă realitate. Consiliul Național Economic și 
Social al Irlandei a publicat recent un raport detaliat în care evidențiază importanța unei strategii 
naționale pentru incluziunea digitală și formarea digitală (NESC, 2021).  
Recunoscând decalajul digital de pe piața irlandeză, iHotelligence a dezvoltat un software de 
management hotelier care facilitează tranziția hotelierilor către era digitală. 
iHotelligence a conceput un produs „bazat pe modelul de distribuție în cloud, Software as a Service 
(SaaS), dar poate fi găzduit on-premise sau în cloud” (iHotelligence, 2021). Soluția software 
iHotelligence permite antreprenorilor și clienților să se bucure de o experiență digitală cu facilități 
automate. Programul constă într-un management al proprietății, Sistem (PMS) cu numeroase 
instrumente de management hotelier, o aplicație pentru oaspeți care îmbunătățește agenția oaspeților, un 
motor de rezervări pentru a crește rezervările directe, integrarea canalelor care leagă toate canalele 
online majore la PMS și un punct de vânzare, Sistem (POS) care este flexibil și suficient de ușor pentru 
industria ospitalității (iHotelligence, 2021). Compania a făcut, de asemenea, modificări tehnice 
suplimentare pentru a facilita serviciile fără contact în timpul pandemiei de COVID-19. 
Inovația iHotelligence constă în faptul că oferă o soluție cu servicii complete care permite companiilor 
cu resurse - cum ar fi piețele de nișă sau hoteluri de familie, pentru a beneficia de progresele tehnologice 
care cresc competitivitatea în domeniul lor. Autoritatea Națională pentru Dezvoltarea Turismului (Fáilte 
Ireland) a anunțat investiții viitoare în transformarea digitală a țării a activităților și atracțiilor turistice, 
astfel grăbirea ajustărilor respective în industria ospitalității (Fáilte Ireland, 2021). iHotelligence 
răspunde la urgența problemei prin oferirea accesului la tehnologii digitale cu servicii complete care 

http://www.bisonland.ro/
http://www.ihotelligence.com/
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cresc eficiența, reduc costurile, și îmbunătățesc experiența clienților. În acest context, iHotelligence 
permite includerea digitală a diverșilor actori care altfel ar fi excluși: 
le pune la dispoziție diverse servicii printr-un sistem inovator ușor de utilizat care nu necesită expertiză 
digitala și răspunde provocărilor tehnologice care afectează competitivitatea și productivitatea. Cu o 
echipa de management și suport, compania oferă, de asemenea, servicii personalizate pentru clienți cu 
scopul de a facilita, îmbunătățiri și/sau adăuga funcții noi. 
În general, iHotelligence răspunde provocării accesului restricționat la cunoștințe și tehnologie într-o 
societate care investește din ce în ce mai mult în sisteme automate și caracteristici antagonice. Prin 
dezvoltarea PMS-ului său, compania oferă oportunitatea unei digitalizări complete afacerilor lipsite și 
izolate anterior. 
iHotelligence a dezvoltat un instrument dinamic cu potențialul de a spori dezvoltarea afacerilor mai mici 
în industria ospitalității extrem de competitivă. Într-o eră a cerințelor de nivel înalt atât din punct de 
vedere tehnologic progrese și caracteristici, precum și în expertiza tehnologică, iHotelligence oferă 
oportunitatea digitalului includerea în zonele și populațiile defavorizate. 
Cu incluziunea digitală ca inovație socială, iHotelligence poate avea un impact social ridicat, deoarece 
poate ajuta la dezvoltarea întreprinderilor din zone izolate, oferă un avantaj competitiv actorilor din 
învățământul inferior și acoperă lacunele de infrastructură insuficientă, acolo unde este cazul. Este un 
plan de investiții responsabil din punct de vedere social care urmărește să ofere egale oportunități pentru 
toți și, sperăm, să reducă inegalitățile sociale și marginalizarea. 
 
Digitalizarea și dezvoltarea rurală în Irlanda - Ludgate Hub 
www.ludgate.ie  
 
Digitalizarea evoluează rapid într-una dintre cele mai esențiale părți ale dezvoltării antreprenoriale 
și competitivitatea la nivel global. Acest lucru creează numeroase provocări, în special pentru zonele 
rurale care sunt mai puțin echipate pentru a depăși decalajul digital rezultat (Dyba et al., 2020, p.51).  
Cum Informaţia şi Tehnologia Comunicațiilor (TIC) afectează din ce în ce mai mult calitatea vieții și 
dezvoltarea populațiilor, în special în timpul pandemiei de COVID-19, abordările inovatoare ale 
incluziunii digitale devin vitale pentru zonele defavorizate. Accesul la internet și competențele digitale 
(TIC răspândite în general) pot fi transformatoare, instrumente pentru domenii lipsite anterior de 
progrese tehnologice substanțiale și subdezvoltate, afaceri care caută să se extindă. 
În acest context, hub-urile digitale „oferă o serie de oportunități, inclusiv posibilitatea de a deveni rapid, 
fiabil, cu acces la internet, spațiu de lucru fizic și o gamă largă de servicii de sprijin pentru afaceri și 
comunitate, satisface nevoile locale” (Dyba et al., 2020, p.52). Este cazul Ludgate Hub, din Skibbereen, 
care a urmărit și a reușit să aibă un impact social în întreaga regiune. 
Ludgate Hub a fost înființat în 2014, într-un mic oraș rural din West Cork, care nu avea acces adecvat la 
TIC până în acel moment. Asigurând parteneriate strategice de profil înalt, Ludgate Hub a adus 
acces la internet de mare viteză la Skibbereen și a oferit spațiul fizic și facilitățile pentru operațiune 
și dezvoltarea activităților antreprenoriale și educative (RTÉ, 2021). Disponibil pentru „afaceri, 
start-up-uri, antreprenori, creativi și artiști”, Ludgate Hub oferă lucru, creare de rețele și 
oportunități de dezvoltare atât la nivel individual, cât și la nivel corporativ (Ludgate, 2021). De 
asemenea, găzduiește evenimente informative și de networking (în viața reală și virtuală) care mențin 
oamenii și practicile la zi. Ludgate Hub oferă programe educaționale care promovează inovația și 
webinarii menite să asigure cunoștințe ușor de accesat și stimularea cooperării interprofesionale. În plus, 
curriculum-ul său aderă la principiile unei educații holistice care întărește și extinde societatea civilă, 
promovează sustenabilitatea și lucrează pentru incluziunea socială (Ludgate, 2021). Ulterior, 
operațiunea Ludgate Hub se extinde mult dincolo de elementele de bază ale programelor de incubator și 
accelerator, datorită angajamentului său de a face mici schimbări care vor îmbunătăți imediat bunăstarea 
unei întregi comunități. Schimbările Ludgate Hub au revitalizat Skibbereen, făcându-l „pioniera pentru 
hub-urile digitale din întreaga lume. Irlanda” (RTÉ, 2021). Prin îmbunătățirea problemelor de 
conectivitate și oferirea de spațiu fizic, facilități și instruire pentru afaceri și chestiuni educaționale, 
Ludgate Hub a contribuit în cele din urmă la creșterea activitatii economice în diverse sectoare și în 
întregul oraș. West Cork a fost anterior relativ izolat, dar prezența și dezvoltarea inovatoare a companiei 

http://www.ludgate.ie/
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i-au schimbat radical peisajul. Acesta nu a fost doar rezultatul digitalizării; mai degrabă, a fost rezultatul 
vederii muncii în zonele rurale dintr-o perspectivă diferită. 
 
Digitalizarea ecoturismului în Irlanda cu WWOOF™ Irlanda 
www.wwoof.ie  
 
Ecoturismul este un termen larg folosit pentru a descrie numeroase variante de turism durabil și de 
mediu. În general, ea îmbrățișează idei precum conservarea naturii, etica durabilității, formarea și 
educația culturală, schimburi și atitudinile beneficiarilor față de consolidarea comunităților locale. În 
acest context, ecoturismul urmărește să reducă amprenta asupra mediului și să aibă un impact social. 
În timp ce în cercetarea academică, diferite definiții atribuie calități diferite în descrierea acestei mișcări, 
aceasta este in general acceptat că ecoturismul conștient combină adesea elemente recreative cu 
participarea activă și voluntariat în cadrul local pentru a promova cunoștințele naturale locale și 
schimburile culturale (Fennell, 2014, p.17). Ca parte a unei mișcări ecologice mai largi care presează 
pentru practici durabile, solidaritate și economie etică, WorldWide Opportunities on Organic Farms, 
Ireland (WWOOF™ Ireland) a fost creat cu scopul de a conecta călătorii dornici cu fermierii ecologici 
și de a crea o rețea culturală și educațională, schimburi în contextul agriculturii ecologice (WWOOF 
Irlanda, 2021). 
WWOOF™ Ireland este o platformă online cu funcții de căutare avansate și posibilități de schimb de 
contacte pentru membrii săi. Conține o directie extinsa de fermieri ecologici din Irlanda care sunt 
dispuși să găzduiască vizitatori entuziaști și îi învață tehnici de agricultură ecologică și stiluri de viață 
durabile (WWOOF Irlanda, 2021). Prin recenzii și profiluri online, vizitatorii au o gamă largă de 
potențiale gazde și pot fi contactați pentru a-și organiza vizita. În funcție de tipul de ajutor de care are 
nevoie fiecare fermier în ferma sa, comunicarea decurge cu un plan de acțiune cu condiția ca toate 
părțile să fie de acord. Toate aplicațiile sunt examinate amănunțit pentru a asigura siguranța și satisfacția 
tuturor. Promovarea unei forme evoluate de turism voluntar sau alternativ conform literaturii (Wearing 
& McGehee, 2013, p.121), WWOOF™ Irlanda își îndrumă membrii să beneficieze pe deplin de 
schimburile lor: gazdele pot beneficia financiar din munca voluntară, iar turiștii se pot bucura 
participând activ la activități culturale și semnificative schimburi educaționale care susțin „mișcarea 
agroecologică” (WWOOF Irlanda, 2021). Pentru o mica țară precum Irlanda, această inițiativă oferă 
oportunități unice de creștere și conectivitate, chiar și în zonele care sunt considerate îndepărtate și 
izolate. Ca parte a mișcării globale WWOOF, WWOOF™ Ireland se angajează să respecte aceleași 
principii etice și investește în schimbul de cunoștințe conform practicilor durabile și atitudinilor care 
respectă mediul. Ca instrument online, conectează oamenii și promovează incluziunea, contribuind 
totodată la dezvoltarea și sustenabilitatea agriculturii ecologice și a Irlandei rurale, precum și educarea 
cu privire la importanța muncii voluntare, solidaritate și schimb cultural. 
WWOOF™ Ireland adoptă practicile de inovare socială ale mișcării globale WWOOF. Designul său 
social urmărește să împuternicească comunitățile locale și, în același timp, să le ofere cunoștințe și 
experiențe valoroase turiştilor. În acest context, promovează importanța impactului colectiv și a 
angajamentului civic. Voluntariatul și găzduirea gratuită oferă, de asemenea, oportunități unice de 
legături și schimburi culturale; ele sporesc, de asemenea, solidaritatea în cadrul acelorași obiective: 
conservarea naturii și aplicarea eticii și practicilor sustenabile. WWOOF™ Ireland este o formă de 
ecoturism digitalizat care oferă instrumente cheie pentru comunicarea dintre membri și promovează 
activ incluziunea socială. În plus, le prezintă vizitatorilor săi beneficiile economiei circulare, ajutându-i 
să navigheze în fermele ecologice și să învețe despre agricultura responsabilă și alte activități durabile. 
 
IDM pentru dezvoltare durabilă al Tirolului de Sud 
www.idm-suedtirol.com/it/chi-siamo.html  
 
IDM Alto Adige, al cărui nume înseamnă Inovare, Dezvoltare și Marketing, este facilitatorul dezvoltării 
economice în Tirolul de Sud. La IDM oferim servicii cu scopul de a promova dezvoltarea durabilă a 
economiei locale şi în consecinţă creşterea competitivităţii companiilor din Tirolul de Sud. 
Susținem internaționalizarea și inovarea în special a întreprinderilor celor mici și mijlocii (IMM-uri) și 
sprijinim realizatorii de film în realizarea proiectelor de film. 

http://www.wwoof.ie/
http://www.idm-suedtirol.com/it/chi-siamo.html


22 
 

Cu marketingul turistic, pe de altă parte, întărim Tirolul de Sud ca brand iar prin marketingul 
agroalimentar promovăm produse de calitate. Viziunea și misiunea IDM ne ghidează în munca noastră 
de zi cu zi. „A face din Tirolul de Sud cel mai râvnit habitat durabil din Europa” este viziunea noastră, 
care permite companiei să definească obiective și să planifice activități. 
Misiunea noastră, pe de altă parte, este sarcina noastră: „IDM este impulsul și forța motrice 
pentru dezvoltarea economică durabilă a Tirolului de Sud”. 
- Creșterea potențialului teritorial 
- Soluție inovatoare pentru a crea turism local 
- Economia circulară și centrată pe economia locală, bazată pe economia afacerilor locale 
- Valorificați comunitatea la diferite niveluri  
 
Aplicatia BLAWALK 
www.blawalk.it  
 
BlaWalk este o aplicație care a fost creată pentru a reuni pasionații de activități în aer liber care în acest 
fel pot fi de acord să-și împărtășească o pasiune împreună. Ți-ar plăcea să poți să faci drumeții și să te 
plimbi, sa găsești oameni cărora le place să călătorească pe poteci și trasee de mountain bike? 
Ei bine, de astăzi toate acestea sunt posibile datorită BlaWalk, noua aplicație pentru smartphone care vă 
permite să vă găsiți cu ușurință prieteni cu care să-ți împărtășești activitățile în aer liber.  
 
Operativitatea BlaWalk este foarte usoara. După înregistrare, decideți dacă vă alăturați unei ieșiri 
pe care le va fi creat un alt utilizator, alegând ora și locul care vi se potrivește cel mai bine sau creați 
singur un eveniment. Pentru a crea un eveniment indicați doar ora și locul întâlnirii, câteva caracteristici 
a ieșirii (durata, ritmul de mers sau alergare, orice detalii) și gata. 
- Creșterea potențialului teritorial 
- Soluție inovatoare pentru a crea turism local 
- Bazat pe economia afacerilor locale 
- Valorificați comunitatea la diferite niveluri 
- Creează comunitatea și conștientizarea comunității 
- Stimulați bunăstarea, viața sănătoasă, cooperarea și munca în echipă 

 
Aplicatia LIVE EXPERIENCE FVG 
www.blawalk.it  
 
O aplicație dezvoltată pentru a încuraja turismul local într-o regiune plina de comori puțin explorate.  
Un concept video care a convins pentru viziunea lumii mobile și experiența turistică a acesteia.  
O provocare care ne-a fascinat imediat. Rezultatul se numește „Live Experience” și este aplicația 
TurismoFVG, sufletul turistic al regiunii Friuli Venezia Giulia - disponibila pentru tablete și 
smartphone-uri, aplicația este un instrument de organizare a vacantei tale in Friuli Venezia Giulia, care 
este utila inainte si in timpul șederii dumneavoastră, printr-un sistem de filtrare personalizat și 
construcție de itinerarii tematice personale, dar și după întoarcerea acasă mulțumita posibilitatii de a 
împărtăși etapele și pozele călătoriei tale. 
- Creșterea potențialului teritorial 
- Soluție inovatoare pentru a crea turism local 
- Bazat pe economia afacerilor locale 
- Valorificați comunitatea la diferite niveluri și în diferite sectoare 
- Îmbunătățirea vizibilității zonelor rurale 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blawalk.it/
http://www.blawalk.it/
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Degustă România – travel website 
www.tastingromania.ro  
 
Degustă România, vă oferă exclusiv produse locale premium și experiențe autentice. Timp de calitate 
pentru familia ta, pentru partenerii tăi. 
tastingromania.ro este un magazin online cu experiente turistice romanesti. 
Te poti bucura de ele ca atare sau le poti face cadou cuiva de departe, de oriunde în lume – le cumperi 
online. Donatorul primește voucherele prin e-mail și are 6 luni pentru a decide când le consuma. Site-ul 
de călătorie oferă experiențe de o zi, experiențe de 2-4 zile, circuite (4-10 zile), o experiență numită 
„Vizitează produse legendare”; ateliere și cursuri de arte și meserii; experiențe spa; aventură, călătorii, 
vacanțe. Acest instrument online conectează, într-un mod rapid și prietenos, producătorii locali, 
proprietarii de cazare, furnizorii de servicii cu turistul, concentrându-se pe promovarea produselor locale, 
a patrimoniului cultural și a turismului autentic si pe experiențe. 
 
Travlocals și Wildventure - site-uri web de călătorie 
www.travlocals.com 
www.wildventure.ro  
Facebook: travlocals 
 
Degustă România, vă oferă exclusiv produse locale premium și experiențe autentice. Timp de calitate 
pentru familia ta, pentru partenerii tăi. 
tastingromania.ro este un magazin online cu experiente turistice romanesti. 
Te poti bucura de ele ca atare sau le poti face cadou cuiva de departe, de oriunde în lume – le cumperi 
online. Donatorul primește voucherele prin e-mail și are 6 luni pentru a decide când le consuma. Site-ul 
de călătorie oferă experiențe de o zi, experiențe de 2-4 zile, circuite (4-10 zile), o experiență numită 
„Vizitează produse legendare”; ateliere și cursuri de arte și meserii; experiențe spa; aventură, călătorii, 
vacanțe. Acest instrument online conectează, într-un mod rapid și prietenos, producătorii locali, 
proprietarii de cazare, furnizorii de servicii cu turistul, concentrându-se pe promovarea produselor locale, 
a patrimoniului cultural și a turismului autentic si pe experiențe. 
 
Hellas Agrotourism's blog 
www.agroxenia.org  
www.facebook.com/Agroxenia.org  
 
AGROXENIA - Hellas Agrotourism este o organizație non-profit care operează în toată Grecia. Baza 
organizației este situată în Chania, Grecia și a dezvoltat o rețea de factori de eco-turism și turism rural. 
Blogul său include o listă de locuri de cazare, ferme multifuncționale și activități, entuziasmați de 
ecoturismul și turismul rural, care au devenit cunoscute prin pagina lor. 
Scopul rețelei este de a consolida locurile de cazare din turism rural și învăţare comună – coroborată cu 
desfăşurarea activităţilor care vizează favorizarea relaţiilor de comunicare, solidaritate şi înţelegere 
reciprocă în rândul tinerilor, indiferent de naționalitate, sex, religie sau orientare ideologică. 
Agroxenia promovează întâlniri ale tuturor tipurilor de călători, tineri, familii și grupuri în excursii și 
contactul lor cu natura, mediul, conștientizarea și viața sănătoasă, dezvoltarea personalității lor, precum și 
oportunități de utilizare a timpului liber prin sport, jocuri, cultură și acțiuni comune. În general, pe termen 
lung această acțiune are ca scop identificarea produsului turistic în Grecia precum și vizibilitatea acestuia 
pentru un public mai larg din țara noastră și din străinătate. Se urmărește să stabilească o rețea între 
asociațiile de turism rural și membrii acestora, întreprinderilor, pentru a asigura și îmbunătăți calitatea 
agroturismului produs local, produse și servicii, pentru a facilita această promovare pe piețele locale și 
mai extinse și pentru a atrage în sfârșit și a facilita vizitatori din arena mai largă grecească și 
internațională. Își sprijină membrii, asigură și îmbunătățește calitatea, derivată din agro locală, produse și 
servicii, facilitează dezvoltarea locală și rurală și piețe de eco-turism și, în sfârșit, dorește să atragă 
vizitatori din toată Grecia și pe plan internațional. 

- Creșterea potențialului teritorial 
- Soluție inovatoare pentru a crea turism local 

http://www.tastingromania.ro/
http://www.travlocals.com/
http://www.wildventure.ro/
http://www.agroxenia.org/
http://www.facebook.com/Agroxenia.org
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- Economia circulară și centrată pe economia locală, bazată pe economia afacerilor locale 
- Valorificarea comunitatii la diferite niveluri 

 
Platforma - Trăiește Local  
www.livelikelocal.gr  
 
Live Like Local este o platformă nouă și inovatoare de gestionare a destinațiilor, care oferă experiențe 
unice prin inducerea unei călătorii în lumea reală a localnicilor și stilul de viață local. LLL se bazează pe 
principiile turismului durabil și turismul experiențial. 
Proiectul a fost implementat în statul regional Magensia, în orașul Volos, Muntele Pelios. Elementele de 
bază ale proiectului se bazează pe moștenirea culturală, inerenta în fiecare moment al stilului de viață 
modern. Platforma oferă opt secțiuni prin care un vizitator poate găsi informații pentru 
destinație preferată, Aceste informații sunt furnizate de un rezident local real, mai mult 
în special, vizitatorul poate adresa oricărui local înregistrat orice întrebare legată de zona in care este în 
vizită. În plus, platforma oferă rețete tradiționale și gustari la destinație, informații despre obiective 
turistice, activități și produse locale. Platforma invită vizitatorul să simtă caracterul vibrant al regiunii, 
să o trăiască, sa experimentați cum tradiția și mitologia revin în zilele noastre și devin parte din ea.  
 
Creșterea potențialului teritorial 
Soluție inovatoare pentru a crea turism local 
Bazat pe economia afacerilor locale 
Valorificați comunitatea la diferite niveluri 
Creează comunitatea și conștientizarea comunității 
Stimulați bunăstarea, viața sănătoasă, cooperarea și munca în echipă 
 
Aplicația Be My Guest 
www.bemyquest.gr  
www.facebook.com/bemyquest.gr  
 
Be My Quest este un nou start-up care a fost înființat în Grecia în iunie 2017 și activează în sectorul 
turismului. Scopul principal al echipei Be My Guest este reamenajarea și refacerea economică a satelor 
abandonate și a zonelor care nu au un flux financiar și turistic constant. Echipa de experți contactează 
proprietarii cu potențial, proprietăți în zonele rurale și propune turism alternativ unic, activități care vor 
oferi un impuls economic localului si comunitatii. Aceste activități vor fi promovate prin intermediul 
programului special conceput, site-ul web Be My Guest. Astfel, potențialii turiști vor putea alege rapid 
și ușor activități alternative, cum ar fi cele agricole, turism, turism de istorie, turism medical și 
voluntariat. Elementul cheie al acestor activități este conceptul de Quest, care adaugă un scop 
educațional și social afacerii. 
 
- Încurajează creșterea turismului alternativ a regiunii și satelor din Grecia care în prezent au o lipsă 
a turismului. 
- Creează comunitatea și conștientizarea comunității 
- Creșterea potențialului teritorial 

 
Ghiduri audio - o nouă modalitate de a descoperi tradițiile zonelor rurale 
www.eastbelgium.com/audioguide  
 
De obicei, turistului care ajunge pentru prima dată într-o anumită regiune i se oferă fie hărți scrise concis 
sau pliante care nu reușesc să surprindă farmecul locului, sau ghiduri voluminoase, pe care prea puțini 
mai au răbdarea să le urmareasca. O soluție modernă și accesibilă ar fi un ghid audio, cu condiția să nu 
fie doar o înregistrare in versiunea ghidurilor existente. În acești termeni, s-a gândit la proiectul 
L'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique (Eastern Tourism Agency of Eastern Belgia), o 
organizație non-profit care activează în partea de est a Valoniei. 

http://www.livelikelocal.gr/
http://www.bemyquest.gr/
http://www.facebook.com/bemyquest.gr
http://www.eastbelgium.com/audioguide
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Aici, populația de limbă germană este majoritară, ceea ce și-a pus amprenta asupra tradițiilor locale. 
Pentru a putea să prezinte într-un mod colocvial și interesant particularitățile zonei, dar și istoria 
acesteia, nu de puține ori tumultuoasă, agenția a inițiat o colaborare cu o asociație de profil din 
SaintVith, Zwischen Venn und Schneifel. Așa s-a născut „Circuits sonores”, o inițiativă de promovare a 
vorbitorilor de limbă germană. Regiune a Belgiei, adaptată modului în care turiștii consumă în zilele 
noastre informații despre zona pe care o vizitează. Încă de la început, s-a pus accent pe accesibilitatea 
informațiilor. Înregistrările nu trebuie să fie exhaustive în termenii datelor furnizate, nici prea tehnice, 
dar pe cât posibil presărați cu anecdote și detalii pe care un ghid istoric nu le-ar fi putut oferi. Prin 
urmare, pasionații de istorie locală sau localnici au fost intervievați, pentru a oferi ascultătorului o 
perspectivă mai autentică asupra regiunii. Fișierele audio au fost puse la dispoziție gratuit celor care 
doresc și pot fi descărcate și apoi redate pe un smartphone sau mp3 player. În principiu, proiectul s-a 
dovedit a fi pe cât de simplu de implementat, pe atât de inovator. Acest lucru nu înseamnă însă că 
agenția nu s-a confruntat cu unele dificultăți de implementare. Înregistrările nu au reușit întotdeauna să 
păstreze tonul colocvial pe care și l-au dorit cei care au propus proiectul, deci pentru unele locații de 
acolo nu există încă un ghid audio disponibil. Pentru alții, ar fi fost necesar să tipăriți hărți detaliate care 
să însoțească ghidul, iar costurile suplimentare nu ar fi fost incluse în finanțarea primită prin axa 
LEADER (în valoare de aproximativ 54.000 de euro). În plus, agenția mai caută o soluție tehnică care să 
permită fișierele să fie descărcate direct pe smartphone fără ajutorul unui computer. În același timp, însă, 
rezultatele de pe proiecte sunt încurajatoare. Pe site-ul agenției există deja trei itinerarii propuse pentru a 
descoperi regiunea, comentate în trei limbi (olandeză, franceză și germană), iar turiștii pot învăța istoria 
și specificul local al acestui teritoriu de graniță în ritmul lor, fără a fi însoțiți de un ghid. 
Informații (contact): 
Andrea Michaelis - andrea.michaelis@eastbelgium.com 
 
ǲLoulé Criativoǳ Facebook acceptă construirea comunității în domeniul turism creativ 
www.loulecriativo.pt/en/home  
 
Există multe exemple interesante despre cum să construiți (și să mențineți) o comunitate online de 
călătorii creative și „Loulé Criativo” este cu siguranță unul dintre ele. Situat în regiunea Algarve din 
Portugalia, la mică distanță de destinația de vacanță Faro și plajele sale atractive, Loulé a optat pentru 
dezvoltarea creativității turismului pentru a proteja și promova moștenirea tradițională bazată pe artă, 
meșteșuguri și experiențe culinare. De exemplu, le recomandăm pagina de Facebook, unde își 
actualizează în mod regulat activitățile, buletinele informative. 
Datele atelierului și modurile în care călătorii pot interacționa și participa la numeroasele lor activități 
sunt enumerate aici: 
www.facebook.com/loulecriativo/    
Captură de ecran a paginii de Facebook „Loulé Criativo”, ilustrând comunicarea prin Social Media. 
„Loulé Criativo” este o inițiativă care se concentrează pe îmbunătățirea identității acestui teritoriu situat 
în Algarve, având ca forța motrice creativitatea și inovația. Sprijină pregătirea și activitatea artizanilor și 
profesioniștilor în sectorul creativ, contribuind la revitalizarea artelor tradiţionale şi la stimularea unor 
noi abordări a patrimoniul imaterial. Acest proiect promovat de Municipalitatea din Loulé intenționează 
să ofere un set de servicii, locuitorilor și vizitatorilor, care oferă: pregătire adecvată și actualizată în 
domeniul artelor și meșteșugurilor tradiționale; inducția continuă de inovare în produsele și procesele de 
lucru ale profesioniștilor; condiţiile cercetării în arte şi meserii şi subiecte asemănătoare; sprijin pentru 
instalarea și afacerea artizanilor și profesioniștilor din sectorul creativ adaptate nevoilor lor; un program 
de rezidență artistică și creativă care mobilizează critica internațională; o ofertă dinamică și atractivă de 
experiențe creative care pun turiștii în contact cu aspectele unice a identității și patrimoniului regional 
bazat pe filosofia „do it yourself”; un program cultural care promovează evenimente legate de tema 
creativității, patrimoniului, artelor și meșteșugurilor. Participați la ateliere, cursuri, teme weekend-uri și 
experiențe inspirate din ARTA, Meșteșugurile, GASTRONOMIA, PATRIMONIUL acestui teritoriu și 
RITMUL. Trăiește cultura locală, amestecă-te cu localnicii și descoperă o experiență de învățare 
îmbogățitoare. ECOAT este un spațiu și o oportunitate pentru dezvoltarea și bucuria creativității. 

mailto:andrea.michaelis@eastbelgium.com
http://www.loulecriativo.pt/en/home
http://www.facebook.com/loulecriativo/
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Răspundeți provocării de a inventa noi moduri de a aduce un omagiu teritoriului, recreând moștenirea 
acestuia în contemporaneitate și aducerea oamenilor împreună în jurul unor noi semnificații ale a fi și a 
face. 
 
Platforma de marketing Islanda creativă 
www.creativeiceland.is  
 
Experiențe autentice oferite de artiști și experți locali. Vizitatorii Islandei care sunt interesați de cultura 
islandeză li se oferă posibilitatea de a rezerva activități tipice islandeze, inclusiv activități în ateliere de 
tricotat și croșetat, ateliere de scris, cursuri de gătit islandez, plimbări pentru fotografie, vizite la un grup 
creativ, ateliere de olărit, cursuri de limbă insulară sau seminarii creative. Artiștii și experții care doresc 
să ofere o activitate pot obține sprijin de la Creative Island pentru a crea o ofertă care se va promova 
online și sunt invitați să o comercializeze pe site-ul Creative Island. Participanții la activități sunt apoi 
încurajati să împărtășească experiența pe pagina de Facebook a organizației.  
Sunt enumerate buletinele informative, datele atelierului și modul în care călătorii pot interacționa și 
participa la numărul de activități aici: creativeiceland.is, www.facebook.com/CreativeIceland  
Captură de ecran site-ul „Creative Iceland”. 
 
Naselo.bg 
www.naselo.bg/za-nas/  
www.facebook.com/groups/coolinarna/  
 
Naselo.bg este o platformă bulgară pentru turism rural, care vă oferă ocazia de a descoperi mâncărurile 
tipice locale, de a face rezervări, de a participa la degustări sau tururi pentru a le încerca în locurile care 
le pregătesc. Site-ul face parte din proiectul de lungă durată „Pendara” al Fundației „Localfood.bg”. 
Acesta este ghidul modern pentru orice călător care caută gusturi locale autentice, ferme și povești 
incitante despre oamenii din spatele lor. 
Credem că destinațiile de turism rural nu sunt doar despre cazare, dar au un avantaj absolut față de toate 
celelalte - și acesta este tradiționalele mâncăruri gătite în casă pe care le oferă. De aceea, Naselo.bg este 
primul site din Bulgaria care promovează doar case de oaspeți, ferme și restaurante înregistrate 
prin mancarea pregatita de proprietarii lor. 
Fiecare loc este special, aduce propriul spirit, gust și emoție, care uneori vă poate îngreuna alegerea. De 
aceea oferim cu exactitate descrieri și instrumente utile pentru a găsi cu ușurință locul potrivit pentru 
toată lumea. Sprijinul nostru pentru turismul rural gastronomic din Bulgaria nu se limitează la 
promovarea acestuia. Echipa noastră este formată din experți în mediul rural, control alimentar și piețele 
și festivalurile fermierilor. Ca atare, dezvoltăm advocacy pentru beneficiul microîntreprinderilor din 
agricultură, alimentație și turism – ne dezvoltăm documentația de reglementare adecvată și desfășurarea 
de formare pentru operatorii din sector. 
- Soluție inovatoare pentru promovarea unei afaceri de turism rural și destinații, stimularea economiei 

locale; 
- O combinație de turism rural, eco și alimentar; 
- Platforma oferă o modalitate inovatoare de creștere a turismului, fluxul către provincie, oferind 

astfel venituri suplimentare și locuri de muncă, crearea condițiilor pentru dezvoltarea zonelor și 
comunităților rurale; 

- Sprijină schimbul de informații, experiență, idei, rezolvare la probleme zilnice precum: căutarea 
unui loc de muncă, realizarea potenţialului lor în diverse zone publice, stabilind legături între diferite 
zone rurale și regiuni; 

- Crește prestigiul provinciei, nu numai din punct de vedere turistic dar şi ca loc de rezidenţă 
permanentă şi ca oportunitate pentru dezvoltarea unei afaceri profitabile în mediul rural bulgar 
 
 
 
 
 

http://www.creativeiceland.is/
http://www.facebook.com/CreativeIceland
http://www.naselo.bg/za-nas/
http://www.facebook.com/groups/coolinarna/
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Balcanii rurali 
www.ruralbalkans.com/english/  
www.facebook.com/bulgarianvillages/  
 
Balcanii rurali - este o platformă pentru turismul rural. 
Scopul acestei platforme este promovarea turismului în mediul rural in zone din Bulgaria și Balcani. 
Platforma este întreținută de călătorul Gavrail Gavrilov şi conţine interesante şi informații utile în mai 
multe categorii principale: 
1. Direcții – Modalități de descoperire. Prezintă cele mai interesante destinații dincolo de orașe. 
2. Personalități – Prezinta povești despre oamenii care ne inspiră întâlnite pe parcurs. 
3. Evenimente – Prezintă petreceri din sat pe care nu le poți citi nicăieri 
4. Bucătărie – Gustul călătoriei. Prezintă rețete originale de la bucataria rurala a Balcanilor. 
5. Locuri – Unde suntem întâmpinați ca niște prieteni. Ospitalitate în companie placuta. 
6. Analize 
 

- Soluție inovatoare pentru promovarea unei afaceri de turism rural, destinații și stimularea economiei 
locale; 

- O combinație de turism rural, eco și alimentar; 
- Platforma oferă o modalitate inovatoare de creștere a turismului din provincie, oferind astfel venituri 

suplimentare și locuri de muncă care creează condiţii pentru dezvoltarea zonelor rurale și 
comunități; 

- Sprijină schimbul de informații, experiență, idei, rezolvarea problemelor zilnice precum: căutarea 
unui loc de muncă, realizarea potenţialului lor în diverse zone publice, stabilind legături între diferite 
zone rurale și regiuni; 

- Crește prestigiul provinciei, nu numai din punct de vedere turistic, dar şi ca loc de rezidenţă 
permanentă şi ca oportunitate pentru dezvoltarea unei afaceri profitabile în mediul rural bulgar 

 
 
Opoznai.bg 
www.opoznai.bg  
www.facebook.com/opoznai  
 
Opoznay.bg este un proiect pentru toți cei care iubesc să călătorească și să descopere lucruri interesante, 
locuri noi in tara. Cel mai cuprinzător catalog de repere din Bulgaria - cu peste 7.000 de articole despre 
repere naturale, cultură și artă, atracții, evenimente, divertisment și locuri de cazare și multe altele. 
Colectând toate piesele istoriei și tradițiilor noastre de secole și adăugând capriciile naturii, Opoznay.bg 
vă oferă posibilitatea de a redescoperi un necunoscut in Bulgaria. Cunoașteți locuri pe care altfel le-ați 
rata, fără a fi conștienți de magnetismul si măreția lor. Locuri care ne spun povestea și modul de viață în 
cel mai exact mod. Una dintre categoriile principale este turismul rural și ecoturismul, care include 
diverse facilitati de cazare din aceasta categorie, insotite de informatii, multe fotografii și comentariile 
persoanelor care le-au vizitat deja. Site-ul oferă vizitatorilor săi o oportunitate de a primi informații 
despre diverse evenimente, obiective turistice, restaurante și oferte, inclusiv turism rural. În plus, site-ul 
conține diverse idei de călătorie în Bulgaria, care sunt povești reale despre diferite călătorii, care conțin 
informații prețioase despre diferitele site-uri. Vizitatorii site-ului pot profita si de clasamentele realizate 
pe diverse categorii, cele mai populare, cele mai dorite, cele mai căutate, cele mai comentate, cele mai 
împărtășite repere și multe altele. Există, de asemenea, un clasament al celor mai populare atracții din 
Rural și Ecoturism unde fanii turismului rural și ecologic pot vedea și primi informații despre primele 
100 de atracții din această categorie. Soluție inovatoare pentru promovarea unei afaceri și a destinațiilor 
de turism rural și stimularea economiei locale;  
- Platforma oferă o modalitate inovatoare de creștere a fluxului turistic către provincie, oferind astfel 

venituri suplimentare și condiții de creare a locurilor de muncă pentru dezvoltarea zonelor rurale și a 
comunităților; 

http://www.ruralbalkans.com/english/
http://www.facebook.com/bulgarianvillages/
http://www.opoznai.bg/
http://www.facebook.com/opoznai
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- Sprijină schimbul de informații, experiență, idei, rezolvarea problemelor zilnice precum: căutarea 
unui loc de muncă, realizarea potențialului lor în diverse zone publice, stabilirea de legături între 
diferite zone și regiuni rurale; 

- Crește prestigiul provinciei, nu numai din punct de vedere turistic, ci și ca loc de rezidență 
permanentă și ca o oportunitate de dezvoltare a unui mediu profitabil afaceri în mediul rural bulgar. 
 

Hops na kolo - O pagină web care conectează ciclismul cu Valea Aurului Verde 
www.hopsnakolo.si/en/  
 
Hops na kolo este o pagină web care promovează mersul pe bicicletă și familiarizarea cu orașul Žalec și 
cu multe din satele din jur (cunoscută și sub numele de Valea aurului verde - hamei). Slovenia este o 
țară destul de ciclistă pentru că avem atât de multe locuri frumoase, oamenii sunt entuziasmați de 
succesul cicliștilor noștri profesioniști și ei doresc, de asemenea, să aibă un stil de viață sănătos. 
Experiențe frumoase sunt la îndemâna noastră în Valea Savinja, unde Žalec și împrejurimile sale.  
O altă opțiune, atunci când cineva dorește să viziteze câmpurile de hamei și alte locuri din apropiere, cu 
o bicicletă - fie că este vorba de o bicicletă electrică, normală sau de șosea, Žalec este prietenos pentru 
toată lumea - familii de bicicliști, bicicliști serioși de agrement, fanii evenimentelor de ciclism de masă 
(cum ar fi Ciclism în valea Savinja în fiecare an la sfârșitul lunii iunie), sau cicliștii montani și de 
turism, și devine una dintre cele mai cuprinzătoare zone de destinații de ciclism din Slovenia. 
Sunt disponibile 7 tururi de ciclism în această zonă, și anume: - Tururi de cicloturism în Slovenia: 
- turul rutier, 
- câmpuri de hamei, 
- turul Hom, 
- turul Šmohor, 
- turul Kal, 
- turul Mrzlica și 
- Hmeljko. 
În total, există 21 de trasee de biciclete, cu o lungime de până la 50 de kilometri. Hărțile fiecărui circuit 
de ciclism menționat anterior pot fi găsite pe site-ul web Hops na kolo sau în versiune tipărită la Centrul 
local de informare turistică (TIC). Traseele sunt dotate cu marcaje, indicatoare și semne de avertizare 
pentru a asigura siguranța și îndrumarea. Lucrările sunt încă în desfășurare; prin urmare, toate traseele 
nu sunt încă marcate, dar sunt stabilite și pot fi deja vizitate de către 
localnici sau turiști. 
Ciclismul "ghidat" în acest fel oferă o experiență minunată prin țara aurului verde și este asociat cu 
descoperiri culinare locale și degustări de bere. Localnicii și turiștii se pot bucura de alimente cultivate 
organic sau de produse de casă 
mâncare de la fermele turistice locale. În cadrul tururilor de ciclism, un magazin de ciocolată de calitate 
superioară din Žalec îi așteaptă pe turiști și localnicii dornici de dulciuri. Pagina web oferă, de 
asemenea, câteva opțiuni de cazare locală, ceea ce înseamnă, că comunitatea dorește să lucreze 
împreună și să promoveze reciproc și producția locală de alimente. Aplicația Hmeljko Hops pentru 
telefoane este încă în curs de realizare. Ideea este de a găsi mai multe mese de informare de-a lungul 
traseului Hmeljko unde puteți găsi mai multe informații despre hamei, câmpurile de hamei și valea 
Savinja. Cu ajutorul celor 7 mese de informare, puteți răspunde la întrebările din aplicație. Tot ce aveți 
nevoie este o bicicletă și un smartphone. În acest moment, este posibil să răspundeți la chestionar pe 
site-ul web Hops na kolo și să învățați ceva nou.  
- Promovarea afacerilor locale prin intermediul unui tur ghidat cu bicicleta (opriri pe drum, unde 

oaspeții pot mânca produse locale, gusta bere locală, își pot rezerva cazarea etc.).  
- Întreprinderile locale se promovează reciproc. 
- Centrul de informare turistică din Žalec promovează vizitarea satelor din apropiere prin promovarea 

paginii web (sau mișcarea de ciclism) pe una dintre hărțile sale bilingve tipărite (slovenă și engleză) 
pe care turiștii o pot lua pentru gratuit. 
 
 
 

http://www.hopsnakolo.si/en/
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Joncțiunea online - Naše podeželje 
www.nasepodezelje.si/   
www.facebook.com/MrezaZaPodezelje  
 
Naše podeželje, este o joncțiune online slovenă în care sunt prezentate practici rurale și soluții 
inovatoare pentru zonele rurale ce sunt prezentate. Acesta a fost creat în colaborare cu Mreža za 
podeželje (Rețeaua pentru mediul rural) și Asociația slovenă pentru dezvoltare rurală. 
Punctele cheie ale acestei joncțiuni online, disponibile pentru public, sunt următoarele: 
● mediul rural al viitorului, 
● practici bune și exemplare, 
● soluții inovatoare, 
● sate inteligente și autosuficiente, 
● piața și magazinul e-video "Naša dežela" (în limba engleză "Țara noastră"), 
● știri și evenimente 
● sponsorizări și donații. 
Exemplele menționate pe site prezintă mai multe soluții "inteligente" pentru protecția mediului, sociale, 
economice și alte provocări ale spațiului rural sloven. Datorită faptului că aceste zone rurale și 
provocările lor diferă fiecare între ele, soluțiile și abordările pentru acestea trebuie să fie, de asemenea, 
diferite. Site-ul Naše podeželje prezintă mediul rural viitorului prin diferite practici, propuneri și 
modele. Acestea prezintă diferite posibilități în cadrul conceptului de sate inteligente. Digitalizarea și 
noile tehnologii trebuie să fie integrate cu înțelepciune în stilul de viață și tradițiile rurale iar rezultatele 
noilor abordări trebuie să permită crearea de noi locuri de muncă ecologice, autosuficiență alimentară și 
energetică, precum și o conștientizare ecologică. Noile concepte permit o perspectivă mai luminoasă 
pentru populația tânără și întoarcerea acesteia în mediul rural. 
Spațiul rural sloven este încă subdezvoltat și nu și-a atins potențialul maxim. Este "comoara" noastră și 
abordările creative ar putea aduce armonie între orașe și mediul rural. Nimic nu poate fi făcut de unul 
singur, iar dezvoltarea zonelor rurale necesită o participare activă din partea sătenilor. Soluțiile trebuie 
să fie adaptate la specificul local, nevoilor locale, să fie simple și să se bazeze pe o strategie de 
dezvoltare. 
 
 
Pagina web Glamping.si - O modalitate ușoară de a va rezerva următoarea tabără cu stil 
www.glamping.si/en/   
www.instagram.com/glampingslovenia/  
 
Pagina web Glamping.si este primul și singurul BOOKGLAMP din Slovenia, folosit pentru a face 
campinguri pline de farmec (a.k.a. glamping) rezervări. Acesta adună toate locațiile pentru vacanțe 
glamping într-un singur loc. Accentul cu locațiile și furnizorii de cazare promovați pe acest site este că 
aceștia oferă servicii de top, o cantitate mare de intimitate și o bucătărie excepțională. Locurile de 
glamping de pe acest site oferă relaxare în natură și o deconectare completă de la toată agitația din viața 
noastră cotidiană aglomerată. Am putea spune că această pagină web funcționează în mod similar cu 
Booking.com, cu excepția faptului că oferă doar locuri de glamping (ceea ce este menționat și în numele 
lor). Glamping.si le permite vizitatorilor paginii să găsească cu ușurință și să 
să-și rezerve vacanța glamping de vis. Furnizorii de cazare oferă mai multe tipuri de corturi glamour, 
căsuțe în copaci, case din lemn și case ecologice de calitate superioară și chiar cazare în hoteluri sau 
apartamente de elită. Atunci când se hotărăsc asupra cazării pe care să o aleagă, persoanele fizice pot lua 
mai multe opțiuni atunci când caută pe site-ul Glamping.si: 
- să aleagă dintre opțiunile glamping evidențiate, prezentate în fila principală, 
- să arunce o privire printre opțiunile "last minute" și să rezerve una (sau mai multe) dintre ele, 
- să facă clic pe fila "regiune" și să selecteze cazarea în funcție de regiunea pe care doresc să o viziteze, 
- deschideți fila "hartă" și decideți între diferite filtre (regiune, patrimoniu cultural, atracții naturale, 
transport, magazine, wellness, culinar și timp liber/activități sportive). O parte din planul lor de afaceri 
constă, de asemenea, în vânzarea de vouchere cadou pentru diferite pachete cadou. Acestea sunt 
excelente pentru zilele de naștere, aniversări sau pentru o simplă escapadă de weekend. Comandarea lor 

http://www.nasepodezelje.si/
http://www.facebook.com/MrezaZaPodezelje
http://www.glamping.si/en/
http://www.instagram.com/glampingslovenia/
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este foarte simplă, iar voucherele sunt trimise la adresa dorită în aceeași zi, după primirea confirmării 
plății. Toate opțiunile de vouchere au o descriere a ceea ce este inclus în preț și cât costă fiecare dintre 
ele. De asemenea, imaginile de pe site sunt alese cu grijă; ele prezintă locurile de glamping în cele mai 
bune moduri și sunt atrăgătoare.  
- Promovarea zonelor rurale prin intermediul structurilor de cazare glamping. 
- Un site web sub o sintagmă bine cunoscută (glamping) pentru a găsi și rezerva acest tip de 
cazare - este mai organizat și mai ușor de utilizat, deoarece oferă totul într-un singur loc. 
-Oaspeții pot promova aceste locuri și pe alte rețele sociale, de exemplu, Instagram, plasând 
#glampingsLOVEnia lângă descrierea fotografiei. În zilele noastre, canalele de socializare joacă un rol 
important în promovare. Cu cât ajunge la mai mulți oameni, cu atât mai bine. Toate locurile de cazare 
din acest site oferă servicii de top și sunt glamour (de unde provine și denumirea de glamping) ceea ce 
reprezintă un alt avantaj pentru strategia de promovare prin social media. Este un fapt că oamenilor le 
place să facă fotografii în timpul vacanțelor și să le împărtășească cu ceilalți. 
 
Marketingul pe internet pentru o dezvoltare durabilă, dezvoltarea durabilă și turismul rural 
https://www.researchgate.net/publication/264817921_Internet_marketing_for_sustainable_development
_and_rural_tourism  
 
Internetul este foarte răspândit în toate sectoarele de activitate și a fost un instrument extrem de 
important de promovare a vânzărilor de afaceri. În plus, internetul este acceptat pe scară largă de către 
întreprinderile din turism. Turismul durabil se referă la dezvoltarea într-o asemenea manieră și la o 
asemenea scară, încât să rămână viabilă pe o perioadă nedeterminată. 
Există o relație specială între conceptul de turism durabil și turismul rural. Această lucrare evoluează pe 
internet și adoptarea e-marketing-ului pentru sustenabilitatea întreprinderilor de turism rural, pentru 
cazul Greciei. Întreprinderile de turism rural sunt analizate și apoi clasificate în funcție de 
caracteristicile lor de e-marketing și funcțiile TIC îndeplinite. Este elaborat un cadru dinamic integrat 
pentru clasificarea întreprinderilor pe baza metodei multicriteriale PROMETHEE II, iar rezultatele sunt 
discutate. În cele din urmă, identificăm și descriem întreprinderile optime pentru a fi utilizate ca model. 
pentru proiectanții de site-uri web care promovează activități de e-marketing pentru durabilitatea rurală. 
 
 
Tehnologie și inovare: Schimbarea conceptului de turismul rural - o analiză sistematică 
https://www.researchgate.net/publication/343958734_Technology_and_innovation_Changing_concept_
of_rural_tourism_-_A_systematic_review  
 
Acest studiu își propune să realizeze o analiză sistematică a literaturii de specialitate cu privire la 
impactul tehnologiei în industria turismului și aplicarea acesteia în cercetarea turismului rural pentru a 
servi obiectivului de dezvoltare socio-economică. Articolele de cercetare au fost selectate din reviste 
indexate în Scopus, Web of Science, sau cele care sunt listate în Australian Business Deans Council sau 
în University Grants Commission - Consortium for Academic & Research Ethics (Consorțiul pentru 
etică academică și de cercetare). Acest studiu oferă o concluzie rezumativă a tendințelor de cercetare în 
curs de desfășurare în mediul rural, zona turismului rural, evidențiind în același timp temele și domeniile 
care ar putea fi abordate prin intermediul industriei turismului. 
Acest studiu încearcă să stabilească o legătură între utilizarea tehnologiei și dezvoltarea industriei 
turismului rural. De asemenea, se concluzionează că utilizarea tehnologiei a evoluat modul în care 
turismul rural ar putea fi desfășurat. Mai mult, aceasta a deschis căi de utilizare a turismului rural ca un 
mijloc de a rezolva provocările socio-economice existente în societate. Acest studiu este nou și, cu 
siguranță, aduce un plus de valoare cercetătorilor și academicienilor care lucrează în acest domeniu, 
oferindu-le domenii de cercetare care necesită o reflecție asupra cărora să mediteze. 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/264817921_Internet_marketing_for_sustainable_development_and_rural_tourism
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Perspective culturale și rurale durabile. Turism rural și durabil într-o regiune inteligentă: Studiu 
de caz de Marmilla în Sardinia (Italia) 
https://www.mdpi.com/2071-1050/7/6/6412  
 
Această lucrare se inserează în dezbaterea actuală pe tema sustenabilității, așa cum se aplică turismului 
rural. În special, acesta abordează necesitatea de a identifica acțiuni strategice care să îmbunătățească 
diseminarea resurselor culturale pentru a facilita planificarea culturală. Echilibrarea dinamicii, tensiune 
care caracterizează relația dintre dezvoltarea turismului și protecția peisajului este esențială pentru a 
finaliza o planificare adecvată, strategii și acțiuni adecvate, în special în contextul zonelor rurale 
marginale. 
În sprijinul reflecțiilor teoretice și metodologice pertinente pentru această relație, această lucrare 
prezintă un studiu de caz al regiunii Maramilla pe insula Sardinia din Italia. Absența atât a unei 
"planificări culturale" și nici a unei abordări strategice pentru o abordare sistemică și durabilă a zonelor 
rurale, turismului rural durabil și sustenabil în această țară a fost recunoscută. 
Lucrarea se încheie prin discutarea rezultatelor care au apărut în timpul studiului de pregătirea acestui 
studiu de caz, în ceea ce privește dezvoltarea unui turism rural inteligent, durabil și dezvoltarea 
turismului rural durabil și sustenabil, acceptând în același timp necesitatea unor compromisuri între forța 
globalizării, natură, turism, locuri și oameni. 
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