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Introducere
Acest document este realizat în cadrul proiectului Your Local Guide, un proiect Erasmus+, și are ca
scop crearea unui set de instrumente pentru dezvoltarea competențelor digitale în rândul
experților din managementul destinației turistice. De asemenea, documentul își propune o analiză a
cadrului actual din țările partenere, referitor la:
1. Aptitudinile digitale necesare în managementul destinației
2. Nevoile digitale din sectorul turismului
3. Situația actuală a locurilor de muncă și ocuparea forței de muncă în turism
4. Furnizarea de cursuri digitale și de formare profesională
5. Strategiile și inițiativele UE în domeniul digital și al persoanelor în vârstă
6. Mecanismele de validare

Acest chestionar ne ajută să înțelegem ce abilități digitale există în prezent și care sunt abilitățile
digitale pe care intervievații doresc să le aprofundeze. De asemenea, acest proiect își propune să
creeze un set de instrumente pentru competențe digitale dedicat persoanelor în vârstă care doresc
să lucreze în domeniul turismului.
Principalul grup țintă sunt adulții, persoanele în vârstă care lucrează în sectorul turismului sau
persoanele pensionate și dornice să găsească o nouă carieră în acest sector, ca experți în
managementul și promovarea destinației. Aceasta poate fi o oportunitate excelentă pentru
persoanele în vârstă de a rămâne activ în comunitate.
Rezultatul scontat este creșterea competențelor digitale ale resurselor umane în marketingul și
managementul destinației turismului, atât din medii digitale, cât și non-digitale.
Obiectivul nostru este să dezvoltăm un kit de instruire - EXPERT ÎN MANAGEMENTUL ȘI
MARKETINGUL DESTINAȚIEI TURISTICE, care va include un manual practic și aplicabil asociațiilor din
turism, consultanță și organizații de sprijin pentru întreprinderi (grup intermediar țintă) care le
facilitează implementarea unei instruiri complete pentru persoanele în vârstă pe tema gestionării
destinațiilor turistice. Setul de instruire va include patru manuale, cu articole despre abilități
digitale în sectorul turismului, strategii și bune practici, promovarea destinației turismului și a
comunităților de social media pentru destinația turistică.
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Concluzii ale chestionarelor grupului țintă în fiecare țară parteneră
Romania

Participanți
Au fost 21 de participanți în total, 5 bărbați și 16 femei, toți acești participanți fiind români. Peste
95% dintre respondenți au studii universitare, sunt în prezent angajați și au deja experiență de
muncă.
Franceza și engleza sunt cele mai vorbite limbi străine, iar spaniola și italiana au o pondere de
aproape 10%.
Când vine vorba de cele mai importante trei atribute personale pe care ar trebui să le aibă un
angajat din turism, există o puternică înclinație către atitudinea față de turiști și organizarea
personală a angajaților din turism. În ceea ce privește cele mai importante atribute personale pe
care trebuie să aibă un reprezentant în sectorul turismului, ordinea a fost următoarea:


Atitudine pozitivă



Amabilitate



Managementul timpului și organizare



Creativitate



Empatie



Capacitate de inovare



Leadership

Aptitudini digitale necesare în managementul destinației
În ceea ce privește managementul destinației, 19 respondenți sunt familiarizați cu acest termen, iar
2 persoane nu au cunoștințe în acest domeniu. 14 persoane au avut un loc de muncă care necesită
abilități digitale anterioare și doar 5 persoane au participat la instruire specială, inclusiv formare
informală care avea drept scop îmbunătățirea abilităților digitale. Acest lucru arată că sunt necesare
abilități digitale pentru angajare. Totuși doar un număr mic de oameni participă la traininguri
pentru a dobândi astfel de abilități.
Nivelul participanților la următoarele activități digitale este următorul:
• Informarea și alfabetizarea datelor (Accesarea internetului, Găsirea informațiilor online,
Învățarea / studierea online, Tipărirea / scanarea documentelor, Completarea formularelor
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online, Descărcarea / încărcarea documentelor) - media ponderată 4,40, 65% dintre
respondenți având un nivel ridicat.
• Crearea conținutului digital (Crearea / ștergerea / redenumirea unui folder sau a unui fișier,
Configurarea unui text în Microsoft (sau Mac) Word, Configurarea unei foi de calcul în Microsoft
(sau Mac) Excel, Configurarea unei prezentări în Microsoft (sau Mac) PowerPoint , Redactarea,
trimiterea / primirea de e-mailuri) - media ponderată 4,20, 60% dintre respondenți având un
nivel ridicat și 5% având un nivel foarte scăzut.
• Comunicare și colaborare (Utilizare social media, Partajare media (imagini, video, fișiere),
efectuarea unui apel telefonic sau video pe computer sau orice dispozitiv digital) - media
ponderată 4,20, 45% dintre respondenți având un nivel ridicat nivel și 35% având un nivel foarte
bun.
• Siguranță (Crearea de parole puternice și unice, Navigarea în siguranță online, Identificarea emailuri spam potențial dăunătoare, Conectare în siguranță la o rețea WIFI, posibilitatea de a
găsi ajutor pentru rezolvarea problemelor) - media ponderată 3, 32, doar 16% dintre
respondenți au un nivel ridicat, 26% au un nivel foarte bun și 37% au un nivel bun.
În general, cea mai mică medie ponderată este în categoria „siguranță”, aspect care ar avea cea
mai mare nevoie de îmbunătățiri. Cel mai bun punctaj este în categoria Informare și alfabetizare
a datelor.
Referindu-ne la instrumentele pe care le-au folosit pentru a crea / edita conținut, cel mai utilizat
este Photoshop, urmat de Illustrator și Audacity; în schimb nicio persoană nu folosește
Camtasia.
În ceea ce privește celelalte abordări ale competențelor digitale pe care doresc să le
dobândească respondenții, lista arăta astfel:


Programare de bază IT și dezvoltare de software IT



Editare grafică și foto



Editare video



Utilizarea platformelor de comunicare



Crearea materialelor promotionale, crearea paginilor web



Web design



Protejarea datelor



SEO



Abilitatea de a identifica, evalua, utiliza, distribui și crea conținut pe calculator



Munca online
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Orice noutăți digitale.

În concluzie, competențele digitale sunt necesare în România în zona turismului și nu numai, iar
respondenții dețin cunoștințe de bază în acest domeniu. Cu toate acestea, sunt necesare
îmbunătățiri, în special în domeniul securității cibernetice și al protecției datelor. Participanții sunt
interesați de dezvoltarea abilităților de programare și editare grafică, dar sunt deschiși să învețe
lucruri noi în fiecare aspect al educației digitale.
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Italia

Participanți
Au fost 22 de participanți în total: 7 bărbați și 15 femei, toți având reședință în Italia. Distribuția în
funcție de studii este: i) 1 școală de bază ii) 6 liceu iii) 2 școală profesională și iv) 13 universitate; în
ceea ce privește angajarea curentă a participanților, doar 2 din 22 erau șomeri la momentul
completării chestionarului.
Franceza și engleza sunt cele mai vorbite limbi străine de respondenții din Italia.
Când vine vorba de cele mai importante trei atribute personale pe care ar trebui să le aibă un
angajat din turism, există o puternică înclinație către atitudinea față de managementul și
organizarea timpului, urmată imediat de amabilitate și atitudine pozitivă. În ceea ce privește cele
mai importante atribute personale pe care trebuie să le aibă un angajat în sectorul turismului,
ordinea a fost următoarea::


Managementul și organizarea timpului (17)



Amabilitate (15)



Atitudine pozitivă (11)



Catacitate de inovare (8)



Creativitate și Empatie (6)



Leadership (4)

Aptitudini digitale necesare în managementul destinației
În ceea ce privește managementul destinației, doar 4 respondenți sunt familiarizați cu acest
termen, iar 18 persoane nu au cunoștință în acest domeniu. 13 persoane au un loc de muncă ce
necesita abilități digitale anterioare, iar numai 7 persoane au participat la instruire specială, inclusiv
formare informală care are drept scop îmbunătățirea abilităților digitale. Acest lucru arată că aceste
abilități digitale sunt necesare pentru a profesa în acest domeniu, dar momentan doar un număr
mic de persoane participă la traininguri pentru a dobândi astfel de abilități.
Nivelul participanților la următoarele activități digitale este următorul:
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Informare și alfabetizare a datelor (accesarea internetului, găsirea informațiilor online,
învățarea / studierea online, tipărirea / scanarea documentelor, completarea formularelor
online, descărcarea / încărcarea documentelor) - aproape 34% dintre respondenți au un
nivel ridicat.



Crearea conținutului digital (Crearea / ștergerea / redenumirea unui folder sau a unui
fișier, Configurarea unui text în Microsoft (sau Mac) Word, Configurarea unei foi de calcul în
Microsoft (sau Mac) Excel, Configurarea unei prezentări în Microsoft (sau Mac) PowerPoint ,
Compunerea, trimiterea / primirea de e-mailuri) - 33% dintre respondenți au un nivel ridicat
și aproximativ 12% au un nivel foarte scăzut (foarte crescut doar pentru configurarea unei
foi de calcul și prezentare).
Comunicare și colaborare (Utilizarea social media, Partajare media (imagini, video, fișiere),
efectuare apeluri telefonice sau video pe computer sau orice dispozitiv digital) - aproximativ
23% dintre respondenți au un nivel ridicat și aproape 9% au un nivel foarte scăzut.
Securitate (Crearea de parole puternice și unice, determinarea lucrurilor care pot fi
partajate sau nu online, Navigare în siguranță online, Identificarea e-mailuri spam potențial
dăunătoare, Conectarea în siguranță la o rețea WIFI, gasirea soluțiilor pentru rezolvarea
problemelor) - aproximativ 21% dintre respondenți au un nivel ridicat și 12% au un nivel
foarte scăzut.





În general, cel mai scăzut nivel este în cazul categoriei Siguranță, împreună cu cel de Creare a
conținutului digital. Cel mai bun punctaj este în categoria Informare și alfabetizare a datelor.
În ceea ce privește instrumentele folosite pentru a crea / edita conținut, cel mai utilizat este
Photoshop, urmat de Illustrator și Audacity.
În concluzie, competențele digitale sunt necesare în Italia în zona turismului și nu numai,
respondenții deținând cunoștințe de bază în acest domeniu. Cu toate acestea, sunt necesare
îmbunătățiri, în special în domeniul securității cibernetice și al protecției datelor. Oamenii sunt
interesați de dezvoltarea abilităților de programare și editare grafică, fiind deschiși să învețe lucruri
noi în fiecare aspect al educației digitale. Putem concluziona că există un decalaj între nivelul cel
mai scăzut și cel mai ridicat în fiecare categorie. Acest decalaj evidențiază necesitatea unei de a
oferi instruire cu privire la anumite abilități digitale, mai multe cunoștințe și încredere în sine atunci
când vine vorba de utilizarea instrumentelor IT.
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Spania
Participanți
Au fost 23 de respondenți, dintre care 15 femei și 8 bărbați, toți rezidenți în Spania. Dintre aceștia,
peste 56% au studii universitare, peste 30% au studii profesionale și peste 13% au terminat
gimnaziul. În prezent, peste 81% dintre participanți sunt angajați și doar un 8% dintre participanți
nu au experiență de lucru.
Spaniola și engleza sunt cele mai vorbite limbi din Spania, urmate de limba franceză cu 30% dintre
vorbitori.
Despre cele mai importante trei atribute din sectorul turistic, participanții au decis managementul
timpului și organizarea ca fiind cea mai importantă calitate, urmată îndeaproape de atitudine
pozitivă și empatie. Ordinea preferințelor va fi următoarea:
-

Managementul și organizarea timpului

-

Atitudine pozitivă

-

Empatie

-

Creativitate

-

Amabilitate

-

Capacitate de inovare

-

Leadership

Aptitudini digitale necesare în managementul destinației
În ceea ce privește termenul de managementul destinației, 9 din respondenți sunt familiarizați cu
acesta, în timp ce 14 persoane nu sunt. Doar 7 persoane au avut nevoie de abilități digitale
anterioare pentru a se angaja la actualul loc de muncă și 8 persoane au participat la o pregătire
specială pentru a-și îmbunătăți abilitățile. Statisticile arată că abilitățile digitale nu sunt la fel de
necesare ca alte calități pentru un loc de muncă. Doar un număr redus de persoane participă la
cursuri pentru a-și îmbunătăți abilitățile.
În ceea ce privește activitățile digitale, nivelul participanților este următorul:
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• Informare și alfabetizare a datelor (Accesarea internetului, Identificarea informațiilor online,
Învățarea / studierea online, Tipărirea / scanarea documentelor, Completarea formularelor online,
Descărcarea / încărcarea documentelor) - medie ponderată 3,70, cu peste 34% dintre respondenți
având un nivel bun și același procent având un nivel foarte bun.
• Comunicare și colaborare (Utilizarea social media, Partajare media (imagini, video, fișiere),
efectuarea unui apel telefonic sau video pe computer sau orice dispozitiv digital) - media ponderată
3,48, cu peste 52% dintre respondenți având un nivel bun.
• Crearea conținutului digital (Crearea / ștergerea / redenumirea unui folder sau a unui fișier,
Configurarea unui text în Microsoft (sau Mac) Word, Configurarea unei foi de calcul în Microsoft
(sau Mac) Excel, Configurarea unei prezentări în Microsoft (sau Mac) PowerPoint , Redactarea,
trimiterea / primirea de e-mailuri) - media ponderată 3,26, 47% dintre respondenți având un nivel
bun și doar 8% un nivel ridicat.
• Siguranță (Crearea de parole puternice și unice, cunoașterea lucrurilor care pot fi partajate sau nu
online, Navigarea în siguranță online, Identificarea e-mailurilor spam potențial dăunătoare,
Conectarea în siguranță la o rețea WIFI, Capabilitatea de a găsi ajutor pentru rezolvarea
problemelor) - media ponderată 3, 13, peste 56% dintre respondenți având un nivel bun, un 8%
având un nivel ridicat și un 4% având un nivel foarte scăzut,
Rezumând rezultatele, categoria Siguranță are media cea mai mică ponderată, ceea ce indică faptul
că trebuie consolidată. Pe de altă parte, informația și alfabetizarea datelor au obținut cea mai bună
medie.
Citând cele patru instrumente propuse în sondaj pentru a edita sau crea conținut, Photoshop este
de departe cel mai utilizat, urmat de Ilustrator și cu aceleași rezultate Audacity și Camtasia.
În concluzie, abilitățile digitale nu sunt solicitate pe scară largă în Spania în domeniul turismului,
participanții având cunoștințe de bază în acest domeniu. Cu toate acestea, respondenții își doresc
îmbunătățirea abilităților digitale, în special în sectorul siguranței.
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Irlanda
Chestionarul a fost distribuit online prin intermediul social media și prin e-mail. 21 de utilizatori au
răspuns la chestionar, majoritatea locuind în Irlanda (90%), iar 10% în Spania. Majoritatea
participanților la sondaj (57%) sunt femei și 33% bărbați. 10% au ales să nu menționeze sexul. În
ceea ce privește vârsta, majoritatea respondenților au avut între 60 și 70 de ani (45%) și 35% între
50 și 60 de ani. În ceea ce privește educația, majoritatea respondenților au o diplomă universitară
(43%) și 29% că au urmat o școală profesională. În plus, majoritatea utilizatorilor sunt angajați în
prezent (68%) și toți au experiență de muncă. În cele din urmă, toți respondenții vorbesc engleza,
iar mulți vorbesc și o a doua limbă, precum spaniola (24%), franceza (19%) și germana (14%),
printre altele.
Când au fost întrebați despre cele mai importante atribute cerute în sectorul turismului,
majoritatea (52%) au menționat atitudinea pozitivă. Restul atributelor au fost selectate în
următoarea ordine:
-

Managementul timpului (48%)

-

Leadership (43%)

-

Amabilitate (43%)

-

Creativitate (38%)

-

Capacitate de inovare (33%)

-

Empatie (29%)

Interesant este că 67% dintre respondenți au declarat că sunt familiarizați cu termenul
„Managementul destinației”. De asemenea, majoritatea (57%) au spus că, la un moment dat, li s-a
cerut să aibă abilități digitale pentru un loc de muncă. Cu toate acestea, 52% nu au avut pregătire
pentru a-și dezvolta abilitățile digitale. Când au fost întrebați despre competențele lor în cadrul
diferitelor activități digitale, majoritatea respondenților și-au evaluat cunoștințele și abilitățile la un
nivel bun. Acest rezultat arată că persoanele în vârstă din Irlanda au un nivel bun de competențe
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digitale în multe activități diferite. Cu toate acestea, siguranța online a obținut cel mai mic punctaj
(30% au menționat că nivelul lor de competență este scăzut și 19% că este foarte scăzut).
În ceea ce privește instrumentele digitale pe care le-au folosit, doar 4 din 21 au răspuns acestei
întrebări. Toți au menționat că au folosit Photoshop, 2 dintre ei au folosit Audacitate și Camtasia și
1 respondent au folosit Illustrator.
În concluzie, deși persoanele în vârstă din Irlanda par să aibă un nivel satisfăcător de abilități
digitale, există încă loc pentru îmbunătățiri, în special în competențele digitale legate de joburi și în
problemele de cibersecuritate. În general, abilitățile digitale sunt foarte importante pe piața muncii,
cu toate acestea, angajații mai în vârstă nu beneficiază de suficientă pregătire.

Bulgaria

În Bulgaria, sondajul a fost distribuit prin intermediul platformelor web și social media ale Camerei de
Comerț și Industrie Ruse. De asemenea, a fost trimis către părțile interesate ale proiectuluiu, precum
agențiile de turism și cluburile de seniori cu sediul în Ruse.
În total, chestionarul a primit douăzeci de răspunsuri - în mare parte de la persoane cu reședința în Bulgaria
(19 persoane) și o persoană care locuiește în Spania.
Majoritatea respondenților sunt femei (70%), și doar 6 bărbați (30%).
În ceea ce privește vârsta, cel mai mare număr de răspunsuri a venit de la persoane sub 50 de ani (65% din
toate răspunsurile).
Majoritatea respondenților au o diplomă universitară (75%), trei dintre ei (15%) au o calificare profesională și
doi nu au specificat nivelul lor de învățământ.
Aproape 80% din total sunt angajați și aproape toți respondenții (95%) au o experiență profesională.

În ceea ce privește cunoașterea limbilor străine, în mod surprinzător engleza ocupă primul loc - 80%
dintre oameni o vorbesc. Este urmată de rusă - 60% și germană - 25%. Vorbirea limbii ruse poate fi
explicată prin faptul că a fost o limbă străină obligatorie pentru toți studenții până în 1990 și, prin
urmare, generațiile mai în vârstă au o stăpânire foarte bună a acesteia. În ultima perioadă, engleza
și germana s-au stabilit ca fiind cele mai răspândite limbi străine la școală, în conformitate cu
orientarea politică și economică occidentală a Bulgariei.
A doua parte a sondajului a cuprins mai multe întrebări de specialitate despre sectorul turismului și
competențele digitale.
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În acest sens, la întrebarea „Care considerați că sunt cele 3 cele mai importante atribute personale
pe care vi se cere să le aveți într-un loc de muncă în sectorul turismului?”, Majoritatea oamenilor au
ales cele trei răspunsuri: atitudine pozitivă (65%), politețe (60%) și managementul și organizarea
timpului (55%). Cu toate acestea, răspunsurile care subliniază calități precum creativitatea (40%) și
capacitățile inovatoare (25%) nu trebuie subestimate.
Referitor la cunoștințele oamenilor despre termenul Managementul destinației, majoritatea afirmă
că nu sunt familiarizați cu conceptul (60%). Răspunsurile nu sunt surprinzătoare, deoarece este
explicat în capitolul „Scena națională actuală referitoare la organizațiile de management a
destinațiilor turistice” a analizei detaliate despre Bulgaria, înființarea DMO-urilor începută la
începutul anului 2019.
Revenind la întrebările despre abilități digitale, aproape 95% indică faptul că au avut un loc de
muncă care necesită abilități digitale.

Pe de altă parte, doar 55% au participat vreodată la cursuri de formare care să-și îmbunătățească
abilitățile digitale.
În ceea ce privește nivelul de competențe digitale, răspunsurile variază de la o medie medie de 3,45
în categoria „Siguranță” până la 4,20 din categoria „Informare și alfabetizare a datelor”. Rezultatele
foarte apropiateîntre „Crearea conținutului digital” - bun 4.00 și „Comunicare și colaborare” - bun
3.95.
În ceea ce privește instrumentele pentru a crea / edita conținut, majoritatea respondenților nu au
folosit astfel de instrumente (65%), doar 35% dintre aceștia spunând că sunt familiarizați cu
Photoshop.
În general, răspunsurile sondajului confirmă concluziile din raportul detaliat privind Bulgaria și cele
mai recente date care arată că față de nivelul UE, țara este sub medie în adoptarea tehnologiilor
digitale. Ponderea persoanelor din Bulgaria cu abilități digitale de bază este de aproximativ 29%, în
timp ce nivelul mediu al UE este de 57%. Doar 11% dintre oameni au abilități peste cele de bază,
ceea ce reprezintă mai puțin de 1/3 din media comunității. În cazul persoanelor vârstince, procentul
este și mai mic.
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Raport Comparativ
Persoanele care au completat sondajul sunt în mare parte femei din toate țările participante la
studiu, majoritatea sub 50 de ani și între 50 și 60 de ani, cu excepția Irlandei, unde majoritatea
respondenților au între 60 și 70 de ani.
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Rezultatele au arătat că majoritatea respondenților din toate țările participante sunt angajați la
momentul aplicării chestionarului, iar o majoritate covârșitoare are, de asemenea, experiență de
muncă. Cu toate acestea, cea mai mare rată de șomaj este în Irlanda și Bulgaria.
De asemenea, situații similare avem atunci când vine vorba de nivelul de educație: majoritatea
respondenților sunt absolvenți de facultate sau universitate, locul doi fiind cei care au absolvit liceul
sau o școală profesională.
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După cum era de așteptat, engleza este cea mai răspândită limbă străină în rândul respondenților,
urmată de franceză.
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În ceea ce privește familiarizarea cu termenul de management al destinației turistice, lucrurile stau
puțin diferit. În România și Irlanda există cel mai înalt grad de cunoaștere a conceptului, iar în
Bulgaria și Italia termenul este cel mai puțin cunoscut.
În ceea ce privește cele mai importante atribute personale într-un loc de muncă în sectorul
turismului, primele trei dintre cele mai importante ar fi atitudinea pozitivă, amabilitatea și
managementul timpului, iar cele mai puțin importante au fost considerate capacitatea de inovare și
leadership. Rezultatele arată că atitudinea și organizarea sunt preferate față de inovație sau
leadership.

16

Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516

Cu excepția Spaniei, unde majoritatea respondenților nu au avut un loc de muncă care necesită
abilități digitale, în restul țărilor situația este similară, având locuri de muncă în care s-au solicitat
astfel de abilități.

17

Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516

România are cel mai scăzut nivel atunci când vine vorba de participarea respondenților la pregătirea
pentru îmbunătățirea abilităților digitale. Cei mai mulți respondenți din România nu au participat la
traininguri (16 răspunsuri afirmative), situații similare fiind și în Italia și Spania. 11 respondenți din
Bulgaria și 10 din Irlanda au participat la astfel de instruiri, acestea fiind cele mai mari rate
înregistrate în sondaj.
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În ceea ce privește alfabetizarea informațiilor și a datelor, se poate observa că Italia și Spania sunt
aproape la același nivel, cu un scor de 3, în timp ce România și Bulgaria au scoruri apropiate de 4.
Cu privire la abilitățile digitale pe Crearea de conținut digital, România și Bulgaria au obținut 4
puncte. Italia și Spania au un scor puțin peste 3, iar Irlanda este singura sub acest prag.
Datorită gradului de comunicare socială din ultima perioadă, secțiunea Comunicare și colaborare a
înregistrat scoruri de 4 în România și Bulgaria și peste 3 în Italia, Spania și Irlanda.
Securitatea este categoria cu cele mai mici scoruri, în toate țările partenere. Din nou, România și
Bulgaria au cele mai bune scoruri, puțin peste 3, iar Spania, Italia și Irlanda au scoruri sub sau
aproape de 3.

În ceea ce privește cele mai utilizate instrumente pentru crearea sau editarea de conținut, situația
este similară în toate țările: Photoshop este cel mai folosit instrument, urmat de Illustrator, iar
Camtasia este cel mai puțin cunoscut și utilizat.
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Au fost formulate diferite solicitări în ceea ce privește competențele digitale suplimentare în care
participanții ar fi interesați să fie instruiți, începând de la cele mai simple la cele mai complexe, cum
ar fi: codare, creare de site-uri web, limbaje de programare, design web, managementul Social
Media, protecția datelor , SEO, redactare și design grafic.
În concluzie, este nevoie de instruire pentru dobândirea abilităților digitale în domeniul turismului.
Sunt necesare programe de instruire pentru a ajuta oamenii să câștige experiență și încredere.
Chiar dacă există anumite persoane care au participat la astfel de cursuri sau au o serie de abilități
digitale, sunt necesare permanent îmbunătățiri, în special în domeniul cibersecurității și protecției
datelor. Prin urmare, programele europene, cum ar fi Your Local Guide, sunt mai mult decât
binevenite.
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