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CAPITOLUL 1: Marketing online și social media 
 

Pregătiți-vă 
 

În ultimii 20 de ani internetul a schimbat modul în care comunicăm, ne promovăm afacerile, facem 

cumpărături sau chiar modul în care ne planificăm vacanțele. 

În acest capitol, vom afla mai multe despre diferitele instrumente și practici online care ne pot ajuta în 

promovarea produselor și serviciilor noastre. 

 

Începeți 
 

Marketing Online 

În esența sa, marketingul online este o strategie care 

ajută la construirea reputației și prezentării 

companiei online folosind o varietate de instrumente 

și soluții disponible pe internet. Atât în marketingul 

clasic, cât și în marketing-ul online, trebuie să 

construim un brand care să atragă vizitatorii și să-i 

câștigăm ca și clienți. 

Multe companii utilizează diverse strategii pentru a-și 

atrage grupurile țintă, iar canalele online oferă 

mijloace pentru a realiza acest lucru cu mesaje subtile 

și distractive, în loc de reclame neplăcute și directe. 

Campaniile online neobișnuite și uneori excentrice pot fi utilizate pentru promovarea brandului,  acesta 

fiind o caracteristică foarte importantă pentru fiecare destinație turistică. 

Instrumentele standard pentru promovarea serviciilor (sau bunurilor) online includ: 

- Site-ul web. Nici o afacere care se respectă nu poate exista fără o formă de reprezentare online, 

iar site-urile web sunt de obicei primul pas către această lume. Ele pot oferi o cantitate mare de 

informații, sortate și afișate într-un mod convenabil și atractiv. 

- Blogurile sunt o altă modalitate de a fi prezenți online. Blogurile sunt de obicei o modalitate mai 

informală de a vă adresa vizitatorilor și de a prezenta informații într-un mod distractiv. 

-  
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- SEO and SEM. Search Engine Optimisation and Search Engine Marketing are complicated 

methods by which the content of a given website is “optimized” in a way to appear in top places 

in search engines.  

- Online advertisement. Nowadays you can spend a small amount of money for promoting your 

website on various platforms. Google (via its Google Ads service), for example, gives you the 

opportunity to reach large target groups with great precision. 

- Email marketing. Also known as Spam, email marketing is not very popular nowadays, since it’s 

considered unwanted advertisement and many countries have passed legislation against such 

practices. However, you can create mailing lists people can voluntarily sign up for.  

- SEO și SEM. Optimizarea motorului de căutare (Search Engine Optimisation) și marketingul 

motorului de căutare (Search Engine Marketing) sunt metode mai complicate prin care 

conținutul unui anumit site este „optimizat” pentru a fi vizualizat în top în motoarele de căutare. 

- Reclama online. În prezent, puteți cheltui o sumă mică de bani pentru promovarea site-ului dvs. 

web pe diverse platforme. Google (prin intermediul serviciului său Google Ads), de exemplu, vă 

oferă posibilitatea de a ajunge la grupuri țintă mari, cu precizie. 

- Marketing prin e-mail. Cunoscut și sub numele de Spam, marketingul prin email nu este foarte 

popular în prezent, deoarece este considerată reclamă nedorită și multe țări au adoptat legislație 

împotriva unor astfel de practici. Cu toate acestea, puteți crea liste de e-mail la care se pot înscrie 

voluntar.  

Puteți găsi câteva sfaturi utile despre marketingul online în acest videoclip: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI 

 

Rețele social media 

Platformele de social media sunt site-uri web și aplicații care 

permit utilizatorilor să creeze și să partajeze conținut sau să 

participe la rețelele de socializare. Aceste rețele sau dezvoltat de 

la începutul secolului XXI, iar în ultimul timp sunt considerate 

mijloacele cele mai răspândite pentru comunicarea ideilor între 

indivizi și grupuri cu interese similare. 

Rețelele sociale (Facebook, Instagram, Snapchat etc.) sunt, de 

asemenea, instrumente puternice de marketing, care pot permite 

dezvoltarea unei reputații solide și profesionale. De asemenea, 

puteți face reclamă companiei, site-ului și serviciilor dvs. prin intermediul paginilor dvs. de rețele sociale. 

Unul dintre principalele motive pentru care anunțurile și conținutul de pe rețelele de socializare vă vor 

ajuta să vă promovați afacerea constă în discuțiile deschise între membrii. Acest lucru vă permite să 

utilizați strategii de gestionare a reputației, să interacționați cu clienții și să răspundeți la întrebări. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI
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Implicându-vă în discuții cu diverși clienți, îi puteți încuraja să împărtășească experiența lor cu cei din 

rețeaua lor de contacte. 

Este important să știm că diferite  rețele social media sunt mai potrivite pentru diferite grupuri țintă.  

Rețelele social media pot fi rezumate după cum urmează:  

● PINTEREST 

o Este un buletin virtual care nu respectă în totalitate configurarea 

rețelelor sociale convenționale 

○ Se pune mai puțin accent pe comunicare și interacțiune 

○ Oferă cele mai mari oportunități în industria casnică, parenting, 

frumusețe, stil, călătorii și produse alimentare 

○ Pinterest are 250 de milioane de utilizatori activi lunar 

○ Este un instrument excelent pentru creșterea loialității clienților și consolidarea mărcii 

dvs. 

● TWITTER 

○ Este un site de micro-blogging care limitează postarea la 280 

de caractere 

○ Un canal de marketing fiabil, majoritatea companiilor mari 

având cel puțin un cont 

○ Una dintre cele mai mari provocări în transmiterea mesajului 

dvs. pe platformă 

○ Twitter are 326 de milioane de utilizatori activi lunar 

 

● FACEBOOK 

○ La acest moment este cea mai populară platformă de rețele 

sociale 

○  93% dintre toți specialiștii în marketing aleg Facebook 

pentru cel puțin unul dintre canalele lor de publicitate 

○ Pe această rețea socială au loc cele mai multe laude, critici și 

rapoarte despre experiențele utilizatorului, referitoare la 

anumite produse sau servicii 

○ Facebook are 2,23 miliarde de utilizatori lunari activi 

 

● INSTAGRAM 

○ Este o aplicaie dedicată n special imaginilor și a videoclipuri 

de aproximativ 60 de secunde 

○ Dinamica platformei este bazată pe imagini 

○ Multe brand-uri utilizează hashtag-urilor  

○ Cel mai urmărit brand de pe Instagram (în afara mărcii 

Instagram în sine) este National Geographic 

○ Instagram are 1 miliard de utilizatori activi lunar 
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● SNAPCHAT 

○ Este o aplicație utilizată pentru transmiterea videoclipurilor și 

a imaginilor care dispar după vizualizare 

○ Este exclusiv pentru dispozitive mobile 

○ Un domeniu relativ nou pentru multe companii 

○ Companiile lucrează adesea împreună cu influencers pentru a 

face clienții potențiali mai conștienți de ofertele lor 

○ Snapchat este cea mai utilizată platformă în rândul tinerilor de 

12-24 ani 

○ Snapchat are peste 300 de milioane de utilizatori activi lunar 

● LINKEDIN 

○ Este o rețea socială orientată spre mediul profesional 

○ Brandurile care participă sunt preponderent corporații care 

oferă asociaților potențiali și actuali posibilitatea de a crea 

legături 

○ Nevoie mică pentru utilizatori să partajeze informații 

personale, în schimb se pot concentra exclusiv pe probleme 

legate de afaceri 

○ LinkedIn are 260 de milioane de utilizatori activi lunar 

 

Verificați 
 

1. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Marketingul tradițional este mai eficient decât omologul său online. 

 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

2. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Social media ne poate ajuta să ajungem la clienți din toate grupele de vârstă. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

3. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Snapchat este un canal bine stabilit și tradițional, unde putem aștepta rezultate fiabile. 

 

a) Adevărat 

b) Fals 
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Exersați 
 

Activitate: (aplicații practice în cadrul capitolului 1) 

Încercați să găsiți exemple online pentru marketing online in cazul destinațiilor turistice din regiunea 

sau țara dvs., inclusiv în rețelele de socializare (cele mai multe platforme nu vor necesita înregistrare 

activă în acest scop). Luați în considerare următoarele întrebări: 

1. Care este mesajul principal al reclamei/promoției? 

2. Reclama/promoția încearcă să mențină narațiunea de afaceri sau este mai distractivă, cu elemente 

vizuale și sonore antrenante? Ce funcționează cel mai bine pentru dvs.? 

3. Ați fi dispus să afișați această reclamă prietenilor sau cunoscuților, care locuiesc în străinătate, 

pentru a vă promova regiunea sau țara? 

 

Referințe: 

 

https://www.leveragestl.com/social-media-infographic/ 

https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-media-

platforms/ 

https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-

research/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI 

 

 

 

  

https://www.leveragestl.com/social-media-infographic/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-media-platforms/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-media-platforms/
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI
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CAPITOLUL 2: Utilizarea rețelelor de socializare în turism 
 

 

Pregătiți-vă 
 

Sunt utilizate rețelele sociale în turism? Știți cum se 

utilizează acestea? Cum considerați ca au influențat 

utilizarea rețelelor de socializare domeniul turismului?  

În această unitate, vom afla modul în care rețelele de 

socializare modelează și reinventează turismul. 

 

 

Începeți 
 

Utilizarea rețelelor de socializare în diferite perioade 

De-a lungul anilor, rețelele de socializare au devenit un fenomen. 

În prezent, nu mai sunt folosite doar de către „Millenniali” 

(persoane născute între 1980-1994), ci și de „Boomers” (persoane 

născute între 1944-1964). După cum știți, există o mulțime de 

rețele de socializare, însă Facebook și Twitter rămân cele mai 

influente rețele atunci când ne dorim promovarea unor atracții 

turistice, așa că nu treceți cu vederea importanța rețelelor de 

socializare în turism. 

Câteva informații referitoare la utilizarea rețelelor de socializare 

Facebook este cea mai populară rețea de socializare cu 1,55 miliarde 

de utilizatori lunari și peste 450 de milioane de utilizatori zilnici. 89% 

dintre utilizatorii Facebook sunt „Millenniali”. 42% dintre utilizatorii 

Facebook publică mai multe postări referitoare la călătorii decât 

orice alt subiect. Este considerat regele social media în special în 

industria turismului. 

Twitter numără aproape 320 de milioane de utilizatori, 32% dintre 
aceștia fiind „Millenniali”. Se estimează că 37% dintre utilizatorii 
Twitter vor achiziționa de la o marcă pe care o urmăresc. Rețelele 
Facebook și Twitter vă permit să fiți pe platforme sociale unde există o mulțime de clienți potențiali. În 
plus, este foarte ușor să le utilizați și vă puteți crea un cont foarte rapid. Prin aceste două rețele de 
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socializare, hotelurile pot furniza cu ușurință informații relevante și coerente și pot răspunde, de 
asemenea, la solicitările utilizatorilor. Facebook și Twitter sunt instrumente excelente pentru a 
interacționa cu utilizatorii care își caută un hotel. 

Facebook și Twitter sunt cele mai bune oportunități pentru a crea relații cu oaspeții și pentru a crea o 
comunitate. După ce ați creat o comunitate, veți găsi cu ușurință utilizatori care vă vor împărtăși 
conținutul cu proprii prieteni sau comunități și vor deveni promotorii hotelului dvs. 

În zilele noastre, oamenii folosesc din ce în ce mai mult rețelele de socializare. Aproape 38% dintre 
europeni și 60% dintre americani folosesc social media pe telefonul lor. Aceste rețele le permit să fie 
online tot timpul și le permit să comunice cu cei interesați oricând doresc și de oriunde. 
 
 
5 moduri în care rețelele de socializare au transformat 
marketingul turistic 
 
Rețelele de socializare au schimbat fundamental modul în 
care multe companii comunică cu clienții lor. Pentru 
sectorul turismului și al ospitalității, în special, 
dezvoltarea internetului și popularitatea crescută a 
canalelor sociale au influențat marketingul turistic. De la 
modul în care călătorii analizează destinațiile potențiale 
până la activitățile la care participă odată ce ajung la 
destinație, noile modalități prin care consumatorii 
folosesc rețelele de socializare pentru a lua decizii de 
cumpărare au influențat marketingul turistic. Iată cinci 
moduri în care turismul a fost influențat: 
 

1. Analiza destinațiilor turistice: În prezent, călătorii 
apelează la mediul online pentru a-și căuta 
destinațiile și pentru a-și rezerva biletele. La 
rezervarea călătoriilor, 89% dintre milenari 
planifică activități de călătorie pe baza 
conținutului postat de prietenii lor online. 
Oamenii navighează pe internet pentru idei de 
călătorie și validare de la prietenii lor. Astfel, pot 
găsi cu ușurință fotografii, check-in-uri, evaluăril 
și multe altele. Feedback-ul real al clienților este 
foarte util pentru a previzualiza experiența 
personală pe care o poate oferi destinația, dintr-
un punct de vedere diferit de cel al mărcii. Acest 
conținut de social media este extrem de accesibil 
și de influent și poate servi fie pentru a-și câștiga 
oaspeții potențiali, fie pentru a-i inspira. 

2. Dezvoltarea distibuirii postărilor pe rețelele de 
socializare: Oamenilor le place să împărtășească 
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fotografii și videoclipuri făcute în călătoriile lor. Rețelele de socializare facilitează și extinde 
capacitatea oamenilor de a împărtăși experiențe de călătorie cu o audiență mai largă ca 
niciodată. Peste 97% din mileniali împărtășesc fotografii și videoclipuri ale călătoriilor lor online, 
construind un material influent care servește la inspirația potențialilor oaspeți. Multe hoteluri și 
stațiuni au decis să organizeze concursuri sociale și campanii pentru a se asigura că obțin un 
anumit credit pentru activitatea socială a oaspeților. 

3. Creșterea calității serviciilor oferite: Serviciile oferite și satisfacția clienților au fost, de asemenea, 
influențate de câtre rețelele sociale. Majoritatea brandurilor sunt prezente pe rețelele de 
socializare cu scopul de a conștientiza și, atunci când este necesar, pentru a oferi ajutor clienților 
nemulțumiți sau confuzi. Companiile care răspund la reclamații sincer și autentic își dezvoltă o 
reputație puternică în rândul clienților actuali și potențiali. Când utilizatorii Twitter contactează 
o companie, mai mult de jumătate se așteaptă la un răspuns. Dacă se adresează cu o reclamație, 
acest număr crește până la aproape 75%. Răspunsul la reclamații și întrebări vă ajută să vă 
umanizați marca și să indicați clienților actuali și viitori că sunt apreciați. În plus, reprezentanții 
succesului clienților ar trebui să fie intenționat cu interacțiunile social media ale companiei lor. 
Rețelele de socializare pot servi drept instrument de ascultare socială pentru a afla informații de 
la clienții dvs. Ascultarea clienților prin intermediul rețelelor de socializare vă poate ajuta 
compania să creeze o experiență excepțională, care cu siguranță îi va încânta pe clienți. 

4. Remodelarea agențiilor de turism: Rețelele de socializare au avut, de asemenea, un impact major 
asupra remodelării agențiilor de turism. Disponibilitatea informațiilor și ușurința rezervării au 
obligat agențiile de turism să se adapteze unei abordări mai digitale. Agențiile de turism nu sunt 
învechite, ele sunt în continuare responsabile pentru 55% 
din toate rezervările aeriene, 77% din rezervările de 
croaziere și 73% din rezervările de pachete. Dar multe 
agenții și-au schimbat atenția de la personal la 
experiențele online, pe măsură ce se adaptează la noile 
tehnologii și la tendințele pieței. Agenții care lucrează cu 
călători de mileniali ar trebui să țină seama de 
preferințele generației pentru „experiențe memorabile, și 
nu cele materiale”. În loc să oferiți zboruri și cazării 
scumpe, luați în considerare prezentarea de experiențe 
unice pentru a crea o amintire de durată (și pentru a 
inspira o postare excelentă pe Instagram). 

5. Modificarea programelor de loialitate: După cum se știe, 
achiziția de noi clienți este mult mai scumpă decât 
păstrarea celor existenți. Programele de fidelitate au 
devenit o piesă de bază a modelului de afaceri pentru călătorii, iar rețelele sociale au avut un 
impact masiv asupra modului în care sunt construite programele de loialitate hotelieră. Mulți 
clienți înțeleg că opiniile pe care le împărtășesc cu rețelele lor individuale au o influență 
extraordinară. În consecință, acești clienți se simt îndreptățiți să primească o compensație pentru 
marketingul pozitiv pe care îl realizează pentru un brand. Mai mult de 25% din milenialii care 
participă la programele de loialitate sunt foarte interesați să posteze despre o marcă în schimbul 
punctelor de loialitate. Cu disponibilitatea tehnologiilor care permit menționarea și urmărirea 
hashtag-ului pe canalele de social media, este mai ușor ca niciodată ca hotelurile să descopere 
oaspeți pasionați și să îi recompenseze în consecință. Integrarea partajării și postării pe rețelele 
de socializare poate fi transformată în programe de fidelizare pentru a încuraja promovarea 
mărcii pe platformele de social media. Atunci când oaspeții fideli împărtășesc avantajele oferite 



   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2017-1-RO01-KA202-0374 

  

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei 

de programele de fidelitate ale unei mărci pe 
social media, ceilalți potențiali clienți remarcă 
obținerea beneficiilor și vor fi încrezători să 
participe. 

 

Verificați 
 

1. Stabiliți dacă următoarea afirmație este 

adevărată sau falsă? 

Rețelele de socializare au schimbat fundamental 

modul în care multe companii comunică cu 

clienții. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

2. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

În prezent, turiștii nu accesează mediul online pentru a-și căuta destinațiile și cazările viitoare. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

3. Stabiliți dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă? 

Părerile clienților postate prin intermediul social media vă pot ajuta compania. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 
 

 

Exersați 
 

Organizați elevii în grupuri de trei. Alocați fiecărui grup o rețea de socializare diferită: Facebook, Twitter 

sau Instagram. Solicitați fiecărui grup să verifice online care sunt strategiile pentru fiecare rețea socială 

utilizată, cum se face publicitatea turistică pe cele trei platforme și apoi cereți-le să prezinte rezultatele 

cercetării lor celorlalte două grupuri. 
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Referințe: 

 

https://pixabay.com/it/photos/media-social-media-apps-998990/(image) 

https://pixabay.com/it/photos/app-millenials-giovent%C3%B9-lettura-3454387/ (image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/icona-social-media-linkedin-2083456/ (image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/sociale-media-pensione-struttura-1148035/(image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/ (image) 

https://pixabay.com/it/photos/aeroporto-trasporti-donna-ragazza-2373727/ (image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/share-icon-3305669/ (image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/servizio-clienti-servizio-auricolare-1460518/ (image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/agenzia-di-viaggio-in-tutto-il-mondo-2960196/ (image) 

https://pixabay.com/it/photos/wordpress-blogging-blogger-editor-265132/ (image) 

https://www.amara-marketing.com/travel-blog/social-media-tourism-facebook-twitter 

https://communityrising.kasasa.com/gen-x-gen-y-gen-z/ 

https://www.entrepreneur.com/article/286408 

https://uhurunetwork.com/social-media-and-tourism-marketing/ 

https://www.tourismtribe.com/offers/social-media-tourism/ 

 

  

https://pixabay.com/it/photos/media-social-media-apps-998990/
https://pixabay.com/it/photos/app-millenials-giovent%C3%B9-lettura-3454387/
https://pixabay.com/it/illustrations/icona-social-media-linkedin-2083456/
https://pixabay.com/it/illustrations/sociale-media-pensione-struttura-1148035/
https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/
https://pixabay.com/it/photos/aeroporto-trasporti-donna-ragazza-2373727/
https://pixabay.com/it/illustrations/share-icon-3305669/
https://pixabay.com/it/illustrations/servizio-clienti-servizio-auricolare-1460518/
https://pixabay.com/it/illustrations/agenzia-di-viaggio-in-tutto-il-mondo-2960196/
https://pixabay.com/it/photos/wordpress-blogging-blogger-editor-265132/
https://www.amara-marketing.com/travel-blog/social-media-tourism-facebook-twitter
https://communityrising.kasasa.com/gen-x-gen-y-gen-z/
https://www.entrepreneur.com/article/286408
https://uhurunetwork.com/social-media-and-tourism-marketing/
https://www.tourismtribe.com/offers/social-media-tourism/
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CAPITOLUL 3: Dezvoltarea mecanismului de recenzie în 

turism 
 

Pregătiți-vă 
 

În prezent, puterea recenziilor în sectorul turismului este în 

continuă creștere. Tot mai mulți turiști au încredere în recenziile 

turistice online pentru a-și planifica călătoriile sau pentru a alege 

locurile de cazare. Prin urmare, recenziile reprezintă noua 

modalitate de a comunica și de a face afaceri în sectorul turismului 

între clienții și furnizorii din întreaga lume, iar puterea lor de 

condiționare psihologică poate influența nu numai alegerile 

călătorilor, ci și activitățile furnizorilor de turism. 

În acest capitol, vom învăța diferite tipuri de mecanisme de recenzie în noua eră digitală, cum 

mecanismul de revizuire a turismului poate influența nu numai planificarea turiștilor, ci și opțiunile 

furnizorilor și, în final, modul în care furnizorii pot gestiona recenzilei negative. 

Începeți 
 

Mecanisme moderne de recenzie 

Conținutul unei analize se referă, în general, la două aspecte ale serviciului: serviciul principal și serviciul 

relațional. Care sunt caracteristicile perfecte ale unui mecanism eficient de revizuire online? În prezent, 

sistemul perfect de recenzie trebuie să răspundă la trei întrebări: 

 cantitatea și calitatea recenziilor: câte comentarii au fost postate și cum au fost prezentate? - cu 

cât recenziile sunt mai detaliate, cu atât devin mai credibile pentru cititorul de recenzii; 

 noutatea recenziilor: care este frecvența postării de recenzii? - cu cât recenziile sunt mai recente, 

cu atât sunt mai fiabile! 

 profilul recenzorilor: ce fel de recenzor este? - dacă recenzorul călătorește mult, oferă informații 

detaliate despre locurile pe care le-a vizitat, are mai multe șanse să fie eficient și de încredere în 

ochii cititorilor. 
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Facilitatea și practicitatea de a oferi comentarii online prin intermediul 
instrumentelor digitale (cum ar fi smartphone-urile, tabletele etc.), 
face recenziile mai rapide și mai utile pentru utilizatori. Dacă în trecut 
timpul petrecut pentru a ne oferi opinia noastră a implicat un proces 
de înregistrare foarte lung, solicitând o mulțime de întrebări, 
aplicațiile de recenzii moderne precum TripAdvisor, Foursquare și 
Booking.com, au simplificat procedurile prin înregistrare rapidă sau 
folosind datele de autentificare ale rețelelor de socializare mai 
comune, cum ar fi Facebook sau Twitter. 

De fapt, au fost dezvoltate diferite sisteme de recenzie. Acestea constau în principal în „evaluarea 

stelelor”, adică indicarea pe o scară de la unu la cinci calitatea locului vizitat / hotelului / restaurantului 

ales sau în comentarii direct exprimate cu impresia sau sugestiile 

turistului cu privire la serviciul primit, relația cost- calitate etc.  

Un exemplu modern și rapid de a posta recenzii este Google Local 

Guide. Acest tip de aplicație nouă și inovatoare, realizată de google, 

oferă posibilitatea de a adăuga imagini despre locul vizitat, de a face 

parte dintr-un forum al comunității și, mai ales, de a obține informații 

pe baza mai multor păreri.   

 

 

Cum poate influență mecanismul de evaluare atât utilizatorii, cât și activitățile furnizorilor în sectorul 

turismului 

Cum au devenit recenziile atât de puternice în această nouă eră digitală? Răspunsul este puterea lor de 

condiționare psihologică: călătorii au încredere în recenziile online, în același mod în care ar face o 

recomandare personală. De fapt, potrivit Path to buy, o cercetare făcută de TripAdvisor, peste 70% 

dintre turiști își planifică vacanța pe baza recenziile altor clienți, luând decizii referitoare la hoteluri, 

restaurante și locurile de vizitat. Recenziile nu sunt importante doar pentru utilizatori, ci și pentru 

furnizori, deoarece recenziile utilizatorilor influențează vizibilitatea profilului lor la nivel mondial.  

Care sunt beneficiile atât pentru furnizori cât și pentru clienți?  

Beneficii pentru furnizori:  

1. ajută la dezvoltarea afacerii: un loc cu multe recenzii este un 

loc mai frecventat; 

2. prin analiza recenziilor, furnizorii își pot îmbunătăți serviciile 

din punct de vedere calitativ și al profilului; 

3. recenziile reduc probabilitatea regretului și favorizează 

dobândirea potențialilor clienți; 

4. înțelegeți preferințele utilizatorului și adaptați locul pentru a 

răspunde nevoilor clienților. 
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Beneficii pentru clienți/turiști: 

1. utilizatorii își pot împărtăși experiența într-un mod ușor, inclusiv 

și rapid; 

2. recenziile pot ajuta utilizatorii să își îmbunătățească metodele 

de cercetare pentru hoteluri/restaurante ș.a., evitând posibile 

experiențe neplăcute prin care au trecut deja alți utilizatori; 

3. devin parte a unei comunități mondiale, deoarece comentariile lor sunt publice, 

vizibile și partajate pe web; 

4. sunt predispuși să folosească recenziile ca instrumente pentru planificarea 

călătoriilor: în acest fel, ei evită să petreacă mult timp pentru a-și planifica 

călătoria, deoarece ajung să cunoască rapid calitatea locurilor pe care 

intenționează să le viziteze. 

 Prin urmare, recenziile sunt cheia vizibilității furnizorilor, motiv 

pentru care se depun eforturi pentru obținerea acestora. În 

principiu, putem distinge trei tipuri de activități ale furnizorilor: 

1.  e-mail: imediat după vizită, furnizorii trimit mail-uri către 

clienți, solicitându-i să-și evalueze experiența; 

2. oferirea reducerilor de preț pentru a convinge clienții să 

revină; 

3. comentariile pozitive au o poziție strategică pe lista tuturor comentariilor exprimate. 

Care sunt cele mai bune opțiuni pentru a gestiona recenziile negative?  

Un număr mare de recenzii implică, de asemenea, o mare capacitate de gestionare a acestora, în special 

pe cele negative. Este important prin urmare, să înțelegeți cum să 

înfruntați recenziile negative în mod corect:  

1. ia în considerare recenziile negative: dacă furnizorul lasă recenzii 

fără răspuns, înseamnă că el / ea nu acordă atenție clientului și astfel 

se creează neîncredere între clienți și furnizori; 

2. oferiți un răspuns profesional: dacă răspunsul dat de furnizor nu 

este profesional, efectul ar putea fi mai rău decât evaluarea 

negativă în sine. Aceasta înseamnă că este important să răspunzi 

într-un mod politicos și respectuos, fără critici excesive, chiar dacă comentariile primite sunt rele sau 

ridicole; 

3. este important să nu ștergeți recenziile negative! Ștergerea recenziilor negative este spontană în ceea 

ce privește protejarea reputației, dar furnizorii trebuie să se gândească la faptul că recenziile negative 

pot ajuta la îmbunătățirea serviciului și a profilului lor.  
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Verificați 
 

Stabiliți dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false? 

1- Cu cât recenziile sunt mai detaliate, cu atât încrederea cliențiilor crește, putând determina 

alegerea acelei destinații turistice. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

2- Tonul, stilul și criticile aduse clienților nemulțumiți nu sunt atât de importante pentru furnizor: 

acesta poate ignora comentarii negative. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

3- Recenziile produc beneficii doar pentru turiști. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

4- Cele mai populare instrumente folosite pentru a încuraja turiștii să scrie recenzii sunt e-mail-

urile, comentariile pozitive și reducerile la produsele și serviciile oferite. 

a) Adevărat 

b) Fals 

 

Exersați 
 

Lucrați în grupuri de șase persoane. Se vor juca trei roluri: doi furnizori, doi recenzori și doi turiști care 

planifică o călătorie. Alegeți o destinație de călătorie (hotel / restaurant) pe internet. Acum, analizând 

imaginile și caracteristicile locului ales, furnizorii trebuie să își prezinte hotelul / restaurantul în formă 

scrisă. Odată ce au încheiat prezentarea, doi recenzori trebuie să își redacteze impresiile despre cele 

două prezentări ale furnizorilor, imaginându-și că scriu recenzii. După aceea, turiștii trebuie să își 

exprime impresiile despre recenziile scrise și trebuie să comunice grupului de ce ar alege unul sau altul 

serviciu oferit de furnizori. La sfârșitul activității, cei doi furnizori, ținând cont de comentariile pozitive și 

negative exprimate atât de recenzori, cât și de turiști, aleg cea mai bună modalitate în funcție de aceștia 

pentru a obține recenzii și pentru a răspunde eventualelor recenzii negative. 

 

 

 



   
   

                                                         Erasmus+ Strategic Partnership - 2017-1-RO01-KA202-0374 

  

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei 

 

Referințe: 

https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisor-

before-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study 

https://www.yotpo.com/blog/how-to-harness-the-positive-power-of-negative-reviews/ 

https://keymediasolutions.com/news/travel-and-tourism/the-power-of-the-traveler-review/ 

https://core.ac.uk/download/pdf/143860076.pdf 

https://www.bark.com/blog/getting-great-reviews-on-your-bark-profile-is-now-easier-than-ever/ (image) 

  

https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisor-before-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study
https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisor-before-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study
https://www.yotpo.com/blog/how-to-harness-the-positive-power-of-negative-reviews/
https://keymediasolutions.com/news/travel-and-tourism/the-power-of-the-traveler-review/
https://core.ac.uk/download/pdf/143860076.pdf
https://www.bark.com/blog/getting-great-reviews-on-your-bark-profile-is-now-easier-than-ever/
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CAPITOLUL 4: Strategiile de implicare a consumatorilor 
 

 

Pregătiți-vă 
 

Am analizat deja diferitele rețele de socializare pe care le puteți 

utiliza în afacerea dvs.; în acest capitol, vă vom prezenta câteva 

strategii utile pentru a face consumatorii dvs. mai implicați și 

pentru a vă ajuta să creșteți conștientizarea și loialitatea mărcii. 

Nu uitați că, cu cât consumatorii sunt mai implicați, cu atât sunt 

mai mari șansele să reapeleze la serviciile dvs.!  

 

Începeți  
 

Personalizați mesajele 

Dacă vă personalizați comunicarea cu consumatorii dvs., afacerea dvs. va fi mai relevantă pentru ei. Prin 

urmare, ei vor avea mai multe șanse să asculte ceea ce spuneți. Există multe modalități de a personaliza 

mesajul pentru consumatorii dvs. Un exemplu este să le trimiteți e-mailuri în funcție de activitatea lor 

de pe site-ul dvs. web și de istoricul achizițiilor lor. De asemenea, dacă utilizați anunțuri de socializare, 

puteți crea segmente pe baza intereselor, locației sau demografiei publicului și puteți crea copii de 

anunțuri diferite pentru fiecare segment. 

În plus, puteți chiar să le trimiteți e-mailuri personalizate la zilele de naștere, aniversările etc. 

Recompensează-ți utilizatorii 

Puteți face ca adepții voștri să se angajeze cu marca dvs. dacă vor primi ceva în schimb. De exemplu, 

dacă clienții dvs. scriu o recenzie, le puteți acorda puncte. În plus, puteți oferi reduceri speciale sau 

cupoane dacă vă recomandă unui prieten sau dacă creează conținut generat de utilizator pe care îl puteți 

posta pe media. În sfârșit, puteți organiza concursuri de fotografii în care încurajați clienții să posteze 

imagini cu afacerea dvs. în timpul vacanțelor și o veți răsplăti pe cea mai bună. 

Partajați povești pe social media 

O nouă caracteristică interesantă a social media sunt poveștile și le puteți utiliza în favoarea afacerii dvs. 

Împărtășirea unor fotografii sincere, din viața reală, va face să pară mai atrăgătoare, mai familiară 
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perspectivei clienților. Vei construi încredere și loialitate arătându-ți afacerea în viața reală. De 

asemenea, poveștile sunt un instrument excelent pentru a împărtăși mărturii pozitive și recenzii 

entuziaste sau a reposti imagini ale afacerii tale pe care un client le-a postat. 

 Partajează conținut generat de utilizator 

Probabil consumatorii dvs. vorbesc deja despre voi, 

indiferent dacă vă place sau nu. Intră în conversație! Cereți 

clienților să scrie recenzii, povești, articole scurte despre 

afacerea dvs. și să le postați pe rețelele de socializare. 

După cum am menționat mai sus, le puteți recompensa cu 

oferte speciale sau reduceri atunci când vă oferă ceva. 

Împărtășirea conținutului clienților dvs. vă va ajuta să vă 

creați încrederea altor potențiali clienți, folosind dovada socială. 

Continuați conversația 

Așa cum am menționat mai sus, clienții vorbesc 

deja despre tine cu rețelele lor de influență, 

astfel încât să le fie mai ușor să ajungă direct la 

tine. Dacă afacerea dvs. este ușor de accesat, 

veți crește rata de implicare și vă veți 

îmbunătăți imaginea. Un alt beneficiu este că 

veți avea șansa de a rezolva problemele pe care 

le-ar putea avea un client cu marca dvs. și de a 

preveni răspândirea unui cuvânt rău despre 

dvs. Lucrul bun este că media socială face foarte 

ușoară comunicarea directă cu urmașii tăi. În afară de încurajarea acestora să vă trimită un mesaj privat, 

puteți organiza sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Facebook sau puteți face videoclipuri live pe 

Instagram și solicitați-i să vă pună întrebări la care veți răspunde în timp real.  
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Verificati 
 

1. Clienții sunt mai susceptibili să aibă încredere în marca dvs. dacă postați conținut generat de utilizator. 

a. Adevarat 

b. Fals 

2. Nu este profesionist să postați poze cu anumite personae, fara acordul acestora 

a. Adevarat 

b. Fals 

3. Nu ar trebui să încurajați clienții potențiali să vă contacteze. 

a. Adevarat 

b. Fals 

 

 

 

Exersați 
 

Imaginați-vă că sunteți proprietarul unui hotel și doriți să vă adresați clienților dvs. și să creșteți 

implicarea. 

Pregătiți o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru afacerea dvs. Decideți în avans următoarele 

probleme: canalul, timpul, persoana responsabilă pentru a facilita sesiunea, ce subiecte veți aborda, 

cum veți primi întrebările (în avans sau în timp real). 

Apoi, derulați sesiunea de întrebări și răspunsuri și faceți ca unii dintre cursanți să fie personalul 

hotelului și restul, utilizatorii punând întrebări.  
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referinte 

#creator, and #identity. “5 Ways to Authentically Engage Your Customers.” Kellogg Insight, 10 May 2019, 

insight.kellogg.northwestern.edu/article/five-ways-to-authentically-engage-your-customers. 

Council, Forbes Communications. “11 Ways To Engage Customers In Your Marketing Strategy.” Forbes, Forbes 

Magazine, 12 June 2018, www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/12/11-ways-to-

engage-customers-in-your-marketing-strategy/#447492b42450. 

Noel, Jackson. “10 User and Customer Engagement Strategies for 2019.” RSS, www.appcues.com/blog/user-

customer-engagement-strategies. 

 

Imagini 

https://www.pexels.com/photo/access-blur-close-up-colorful-238480/  

https://www.pexels.com/photo/men-s-black-and-white-striped-polo-shirt-1798852/  

https://www.pexels.com/photo/notes-macbook-study-conference-7102/  
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UNITATEA 5: Comunitățile de conținut 

 

Pregătiți-vă 
 

Comunitățile de conținut sunt, în esență, baze de date online de conținut multimedia care permit 

utilizatorilor să partajeze materiale multimedia online. 

În această unitate, vom afla mai multe despre diferitele comunități de conținut online și cum pot fi 

acestea utile. 

Începeți 
 

Comunități de conținut 

O comunitate de conținut este, în esență, o rețea de oameni care discută o anumită industrie, subiect, 

domeniu de interes sau probleme cheie. Orice afacere sau 

marcă care rezolva și împărtășește în mod constant propriul 

conținut devine membru al unei comunități de conținut atunci 

când promovează implicarea cu conținutul în rândul clienților. 

Caracteristica distinctivă a unei comunități de conținut este 

aceea că există o experiență participativă pentru client și 

compania care publică conținutul, fie sub formă de comentarii la postări și videoclipuri pe blog, fie 

forumuri active care promovează discuții despre subiecte cheie. Crearea de conținut multimedia (de 

exemplu, videoclipuri, podcast-uri) necesită abilități de comunicare eficiente. Autorii învață să 

transmită informații prin utilizarea eficientă a imaginilor, videoclipurilor, muzicii și dialogului. 

 

Beneficiile principale ale comunităților de conținut 

Construirea unei comunități de conținut poate fi încorporată ca parte a strategiei de marketing de 

conținut a mărcii dvs. Implementată eficient, o comunitate de conținut aduce o serie de beneficii 

potențiale strategiilor dvs. de marketing și brandului dvs. în ansamblu. Conceptul de cercetare de piață 

se învârte în jurul firmelor și mărcilor care încearcă să analizeze informațiile despre nevoile și 

preferințele clienților existenți și potențiali. Un beneficiu vital pe care îl poate aduce o comunitate de 

conținut pentru marca dvs. este nivelul de informații furnizate cu privire la nevoile clienților. 

Principalul beneficiu al construirii unei comunități se învârte în jurul implicării clienților cu conținutul 

dvs., în plus, obțineți informații valoroase despre ceea ce își doresc clienții dvs. fără a fi nevoie să 

efectueze cercetări suplimentare. De exemplu, puteți construi o comunitate de conținut publicând 

conținut regulat pe site-ul dvs. sau pe pagina de socializare, permițând clienților să comenteze 
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conținutul și interacționând cu clienții în secțiunile de comentarii. Când citiți comentariile lăsate de 

participanții din comunitatea dvs. de conținut, obțineți informații valoroase cu privire la nevoile 

clienților dvs., ceea ce vă ajută să generați idei pentru produse sau servicii noi și vă ajută marca să vă 

perfecționeze produsele existente. 

În cazul în care o rețea socială, care sprijină o comunitate, ar fi închisă sau a devenit indisponibilă, 

comunitățile de conținut ar putea să se adune cu ușurință pe o altă platformă până la restaurarea 

platformei indisponibile sau pot localiza un nou punct de adunare. Această metodă omniprezentă de 

interacțiune comunitară a permis comunităților chiar să creeze subcomunități în cadrul grupului mai 

mare, făcând astfel comunitățile de social media să fie mai apropiate si să reprezinte aranjamente 

reale din lume. 

De exemplu: Există o comunitate largă de marketeri sociali consacrați. În cadrul acestei comunități de 

marketeri se află o comunitate de marketing cu „barbă” Social Media cunoscută sub numele de Social 

Beards. Posibilitatea de a avea o comunitate în cadrul unei comunități a extins modul în care 

funcționează comunitățile online. 

Expunerea și încrederea îmbunătățită a mărcii 

 O parte uriașă a marketingului cu succes a unui produs sau serviciu creează încredere în rândul 

potențialilor clienți. Comunitățile de conținut sunt utile în construirea încrederii necesare pentru un 

marketing eficient, deoarece elimină noțiunea convențională a unei mărci ca entitate distinctă 

separată de clienții săi. 

Participând în mod regulat la discuții despre conținutul 

dvs., începeți să eliminati limita tipică care există între 

afaceri și client. În schimb, relația dintre brandul dvs. și 

clienții dvs. devine mai mult o relație „noi”, ceea ce face 

ca marca dvs. să fie mai de încredere și vă permite să vă 

comercializați mai bine produsul sau serviciul. 

În plus, o comunitate de conținut adaugă valoare mărcii dvs., deoarece îmbunătățește vizibilitatea 

mărcii. Clienții isi vor aminti mai repede mărcile care interacționează cu ei în mod regulat și au, de 

asemenea, mai multe șanse să recomande astfel de mărci altor persoane, inclusiv prietenilor, colegilor 

și partenerilor. Calitatea interactivă a unei comunități de conținut înseamnă că clienții pot crea 

conținut cum ar fi comentarii detaliate, videoclipuri sau postări pe forum, care amplifică vocea mărcii 

tale. 

Exemple de comunități de conținut: 

- Podcast-uri. Un podcast este o serie episodică de fișiere audio digitale (mai rar video) pe care 

un utilizator le poate descărca pentru a le asculta. Platformele notabile includ: 

- Podbean 

- Buzzsprout 

- Prezentator 

- Podiant 

- Ancoră 
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- Video-uri. În acest moment, cel mai probabil sunteți familiarizați cu cea mai populară 

comunitate video din vremea noastră - YouTube. Platforma video Google găzduiește aproape 

tot felul de conținut imaginabil și este excelentă pentru reclamele vizuale. Are un concurent 

notabil - Vimeo.  

- Fotografii. Deși Instagram poate fi descrisă și ca un social media, este totuși o comunitate foto 

grozavă, în care utilizatorii pot interacționa, forma grupuri și pot găsi subiecte comune prin 

hashtag-uri. Alte platforme notabile includ Flickr, Google Photos, PhotoBlog, Behance, 500x și 

multe altele. 

- Prezentari. Cu toții suntem familiarizați cu software-ul Microsoft Powerpoint. Cu toate acestea, 

multe platforme online oferă servicii similare, cu opțiunea adăugată de diferite forme de 

colaborare, feedback-ul comunității. Exemple bune sunt: SlideShare, Google Slides, 

VoiceThread, Office Sway. 

- Specializari. Există mai multe afaceri, concentrate exclusiv asupra feedback-ului comunității în 

ceea ce privește destinațiile turistice. În ultimii ani, unii dintre ei au început să ofere o mare 

varietate de alte servicii, dar păstrând totuși sentimentul comunității. Cele mai notabile sunt: 

Booking.com, Trivago, Tripadvisor, WikiTravel. 
 

Verificați 
 

1. Este această afirmație adevărată sau falsă? 

Comunitățile de conținut și social media sunt concepte interschimbabile. 

a) Adevarat 

b) Fals 

 

 

2. Este această afirmație adevărată sau falsă? 

Vizibilitatea mărcii poate beneficia de implicarea comunitatilor online. 

a) Adevarat 

b) Fals 

 

3. Este această afirmație adevărată sau falsă? 

O destinație turistică poate beneficia de toate tipurile de comunități de conținut menționate 

anterior. 

a) Adevarat 

b) Fals 
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Exersați 
 

Activitate: (reflecție și aplicare practică a 

conținutului unității 5) 

Încercați să găsiți o comunitate de conținut, 

discutând turismul din regiunea sau țara dvs. 

Urmăriți discuțiile pentru a afla ce fel de 

feedback oferă oamenii. Te poți vedea luand 

parte la discuție? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referinte 

https://www.copypress.com/blog/importance-content-communities/ 

https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/undergraduate_research/community.html 

https://members.aect.org/pdf/Proceedings/proceedings11/2011I/11_21.pdf 

https://research.cs.aalto.fi/dcc/ 

 

 

 

  

https://www.copypress.com/blog/importance-content-communities/
https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/undergraduate_research/community.html
https://members.aect.org/pdf/Proceedings/proceedings11/2011I/11_21.pdf
https://research.cs.aalto.fi/dcc/
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UNITATEA 6: Îngrijirea clienților prin intermediul social 

media 

Pregătiți-vă 
 

Social media este un canal minunat pentru a-ți asculta clienții, a răspunde 

la întrebările lor și a le oferi soluții. În zilele noastre, pur și simplu să fii pe 

social media și să postezi din când în când nu este suficient; trebuie să-ți 

asculți clienții când vorbesc cu tine și când vorbesc între ei. Costumatorii 

caută ajutor și îl caută în cel mai rapid și mai convenabil mod. 

În această unitate, vom vorbi despre îngrijirea clienților prin intermediul 

rețelelor de socializare și despre cum poate avea un impact pozitiv asupra 

vânzărilor și fidelizarea și păstrarea clienților. 

Începeți 
 

Mai jos, veți găsi câteva considerente pe care le aveți de făcut atunci când vă angajați în îngrijirea 

clienților prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a oferi clienților dvs. servicii excelente: 

Răspundeți în timp util 

Momentul este foarte important. Probabil, clienții dvs. apelează la dvs. pe social media, deoarece caută 

un răspuns rapid și prietenos. 

Utilizați chat-uri pentru solicitări commune 

Niciun om nu poate fi disponibil 24 de ore din 24, mai 

ales dacă afacerea dvs. nu dispune de suficiente 

resurse umane pentru a acoperi asistență continuă. În 

schimb, puteți utiliza chatbots pentru solicitări 

comune. Acestea sunt o modalitate excelentă de a 

oferi non-stop suportul de bază pentru clienți: puteți 

da răspunsuri automate la întrebări frecvente simple, 

fără a vă implica echipa de servicii pentru clienți. 
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Fii prietenos și abordabil 

Uneori, s-ar putea să primiți feedback despre care credeți că este nedrept, totuși, provocarea unui client 

care se plânge pe rețelele de socializare este inadmisibilă, deoarece probabil sunt deja frustrați. Chiar și 

în acest caz, încearcă să rămâi calm și să răspunzi într-un mod prietenos și politicos. Amintiți-vă 

întotdeauna că probabil urmează alți clienți; atunci când interacționezi într-o conversație publică cu un 

client, interacționezi și cu oricine asistă la discuție. 

Arătați că vă pasă 

A arăta clienților că vă pasă poate fi o modalitate excelentă de a-i câștiga pe viață. Dacă consideră că nu 

le pasă sau nu ii respectați, nu vor rămâne loiali. Chiar și atunci când cererea lor este în afara controlului 

dvs., este important să le recunoașteți experiența și sentimentele. Apoi, ar trebui să explicați că nu puteți 

rezolva problema lor, oferind în același timp soluții alternative sau redirecționându-le către persoana 

potrivită pentru a le contacta. 

 Fiți acolo unde sunt si clienții dvs: 

Cel mai probabil nu veți avea timp, oameni sau resurse pentru a vă concentra pe 

toate platformele de socializare, astfel, ar fi util să identificați media pe care o 

preferă grupul dvs. țintă. Majoritatea companiilor se concentrează în principal pe 

Facebook și Twitter; cu toate acestea, alte mărci își pot găsi clienții pe Instagram, 

LinkedIn, Pinterest etc. 

Află ce se spune despre tine 

Clientii nu vă vorbesc doar pe rețelele de socializare, ci pot vorbi și despre dvs. în conturile personale 

sau în comunitățile digitale. A fi conștient de ceea ce se spune este o oportunitate excelentă de a 

interacționa cu clienții, de a construi cunoștințe de brand și de a gestiona crizele potențiale. Puteți utiliza 

instrumente de monitorizare a rețelelor de socializare precum Hootsuite, Keyhole și Sprout Social pentru 

a monitoriza și analiza mențiuni de pe diferite platforme de social media. Acest lucru vă va ajuta să 

înțelegeți tipul de probleme care sunt ridicate online și care au legătură cu dvs. În funcție de dimensiunea 

companiei și de prezența dvs. pe rețelele de socializare, este posibil să fie nevoie să colectați mențiunile 

zilnic, săptămânal sau chiar lunar. După colectarea informațiilor, luați-va ceva timp să vă gândiți la tipul 

de feedback pe care îl primiți și cum să răspundeți la acestea. 
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Știi când să iei problema offline 

Nu toate problemele pot fi rezolvate prin chat sau 

comentariile unui tweet. În unele cazuri, poate fi necesar să 

oferiți la început un răspuns rapid prin intermediul social 

media și apoi să mutați discuția pe un alt canal, cum ar fi 

telefonul, e-mailul sau chiar o întâlnire față în față, dacă este 

necesar și posibil.  

 

 

Verificați 
 

1. Dacă un client menționează marca dvs. în conturile de social media, nu trebuie să 

răspundeți  

a. True 

b. Fals 

2. Utilizarea unui bot de chat poate fi o soluție bună pentru a răspunde rapid la întrebările 

frecvente 

a.  Adevarat 

b. Fals 

2. Facebook messenger este singurul canal pe care puteți oferi îngrijire clienților.  

 

a. Adevarat 

b. Fals 

 

 

 

Exersați 
 

Împărțiți grupul în echipe de 5 și discutați scenariile de mai jos: 

1. Sunteți administratorul unui hotel, iar un client dezamăgit a postat pe contul său de twitter o poză cu 

una dintre camerele dvs. de hotel care nu a fost curățată corespunzător. Ce vei face? 

2. Sunteți proprietarul unei agenții de turism, iar un client v-a trimis un mesaj furios pe Facebook în care 

vă spune că zborul pe care l-au rezervat pe site-ul dvs. a avut o întârziere de 4 ore. Ce vei face? 
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Linii directoare pentru o activitate practică 

Planificarea și organizarea unui plan social / rețea de socializare 

pentru o structură turistică 

Această activitate practică poate fi: 

• desfășurata ca activitate bazată pe proiect organizată în grupuri mici după finalizarea Manualului 4 în 

timpul formării față în față 

sau: 

• distribuita pas cu pas în unitatile din manualul 4 și destinat auto-studierii / lucrărilor autonome ale 

cursanților, cu o prezentare finală (pasul 6) la instruirea față în față 

Activitatea se desfășoară după cum urmează: 

Pasul 1. Identificarea structurii turismului 

Identificați structura turistică care se potrivește mai bine planului inițial și pașii pe care sunteți dispuși 

să-i dezvoltați cel mai mult (introducere scurtă, ½ pag. Max.) 

Etapa 2. Identificarea nevoilor 

Ce aveți nevoie în ceea ce privește strategia inițială de social media în relație cu structura turistică 

aleasă? 

- Gândiți-vă la principalele nevoi în ceea ce privește dispozitivele fizice; 

- Gândiți-vă la nevoile principale din punct de vedere al software-ului pe care îl puteți utiliza pentru 

dezvoltarea strategiei dvs. de social media 

Pasul 3. Analiza cererilor existente 

Care este starea actuală a structurii turistice identificate? 

- Gândește-te dacă activitatea este deschisa recent, de câteva luni sau daca are o vechime mai 

mare, iar daca strategia de publicitate trebuie cumva reînnoita etc. 

- Acționați în consecință și notați o strategie de ansamblu tinand cont de punctele cheie; 
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- Pregătiți un e-mail (scurt) introductiv adresat proprietarului structurii turistice la care vă puteți 

referi pentru a include planul dvs. general 

Pasul 4. Analiza cadrului legal al țării / regiunii 

Ce trebuie să verificați înainte de a începe dezvoltarea reală a strategiei de social media pentru 

structura turistică identificată? 

- Verificați dacă există restricții pentru dezvoltarea aspectelor complete incluse în strategia de 

social media pe care o aveți în minte; 

-  Adaptați-vă ideea la legalizarea actuală pentru a evita orice probleme      

Pasul 5. Analiza canalelor de promovare 

Identificați care - și câte - rețelele sociale ar trebui să fie active pentru a implementa o strategie adecvată 

de social media: 

- Definiți de câte rețele sociale ar putea avea nevoie de fapt structura dvs. turistică identificată; 

- Subliniați câte dintre ele ar trebui să fie active sau mai puțin active; 

Definiți pe scurt conceptul de activ (de ex. Câte postări / zi pe Facebook etc.) 

Pasul 6. Definiți grupul țintă 

Decideți grupurile țintă în funcție de oaspeții obișnuiți ai tipului de turism ales: 

- Unul sau mai multe grupuri țintă; 

- Dezvoltați diferite sub-strategii în funcție de diferitele grupuri țintă cărora vă puteți adresa 

Pasul 7. Prezentarea planului 

Prezentați un document care rezumă toate punctele dezvoltate prin etapele anterioare, adăugând o 

strategie pas cu pas de la lansarea acestuia până la faza finală. 

Soluții la exerciții 

UNITATEA 1: Marketing online și social media 

Intrebarea 1: Fals 

Intrebarea 2: Adevarat 

Intrebarea 3: Fals 
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UNIT 2: Use of social network in tourism 

Intrebarea 1: Adevarat 

Intrebarea 2: Fals 

Intrebarea 3: Adevarat 

UNIT 3: The growth of review mechanism in tourism 

Intrebarea 1: Adevarat 

Intrebarea 2: Fals 

Intrebarea 3: Fals 

Intrebarea 4: Adevarat 

UNIT 4:  The consumer engagement strategies  

Intrebarea 1: Adevarat 

Intrebarea 2: Fals 

Intrebarea 3: Fals 

UNIT 5: The Content Communities 

Intrebarea 1: Fals 

Intrebarea 2:  Adevarat 

Intrebarea 3: True  

UNIT 6: Customer care through social media 

Intrebarea 1: Fals 

Intrebarea 2: Adevarat 

Intrebarea 3: Fals 
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