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CAP. 1: Competențe digitale necesare în turism
Pregătiți-vă!
Rolul tehnologiei digitale în turism se schimbă cu rapiditate, de la un rol marginal la principalul motor
de inovare în turism. Care sunt cele mai noi tendințe tehnologice în sectorul turismului? V-ați gândit
vreodată ce competențe digitale sunt necesare în turism?
În acest capitol vom învăța despre noile tendințe tehnologice din turism și despre competențele
digitale necesare pentru a profesa în acest sector.

Începeți!
Abordarea sectorului turistic în ce privește trecerea către utilizarea tehnologiei digitale
Odată cu migrarea clienților din turism spre mediul online, site-urile web, rețelele sociale și dispozitivele
mobile au început să ia treptat locul agenților de turism și materialelor tipărite, iar competențele
digitale necesare a fi folosite în mod curent în domeniul turismului au început să fie o provocare
continuă pentru operatorii de turism și managerii
destinațiilor turistice din toată lumea.
Operatorii din turism, precum și micile afaceri din
multe domenii, au rămas în mare parte în urma
avansului tehnologic al industriei de consum.
Internetul este acum principala sursă de informare
pentru planificarea vacanțelor sau a călătoriilor de
afaceri: 80% dintre rezervări se fac pe o platformă
online.
Este esențial ca operatorii de turism să țină pasul cu
schimbările tehnologice pentru a fi cât mai competitivi posibil și pentru a atrage cât mai mulți clienți.
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Care sunt principalele 5 tendințe
digitale din industria turistică?
I.

Integrarea Internet of Things
(IoT): Internetul Lucrurilor
(Internet of Things - IoT),
denumit uneori și Internetul
Tuturor Lucrurilor (Internet of
Everything - IoE), constă din toate dispozitivele conectate la internet din întreaga lume, care
procesează și trimit date pe care le colectează din mediile înconjurătoare utilizând senzori,
procesoare și dispozitive de comunicare încorporate. Digitizarea în ritm accelerat a
dispozitivelor, mașinilor, obiectelor pentru a putea fi interconectate prin Internet of Things are
un impact semnificativ asupra ofertei de servicii, modelelor de business și preferințelor
clienților din turism. Cu cât sunt mai multe dispozitive conectate la IoT, cu atât sectorul
ospitalității și călătoriilor poate utiliza informațiile colectate pentru a îmbunătăți semnificativ
experiența clienților.

II.

Inteligența artificială (Artificial Intelligence - AI) și chatboții: În ziua de astăzi turiștii pot face
foarte multe lucruri, de la a verifica pe smartphone dacă avionul lor nu are întârziere, la a primi
răspunsurile dorite de la un chatbot. Acest lucru este posibil datorită dezvoltării inteligenței
artificiale. Furnizorii de servicii turistice pot oferi informații cu ajutorul aplicațiilor și
tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Îmbinând informații statistice cu algoritmi
sofisticați de învățare, companiile de turism pot acum să prezică unde și când ar dori turiștii să
călătorească și pot să creeze reclame
personalizate, crescând astfel vânzările.

III.

Realitatea virtuală (Virtual Reality – VR):
Tehnologia realității virtuale este instrumentul
ideal pentru marketingul destinațiilor turistice și
campaniile de promovare turistică. Prin
intermediul experiențelor imersive din realitatea
virtuală, ce sunt imediat disponibile, companiile
de turism pot oferi clienților oportunitatea de a
vedea destinații turistice noi sau de a
experimenta aventuri exotice fără a părăsi zona
lor de confort. Posibilitățile de utilizare ale realității
virtuale în turism sunt nelimitate, astfel încât
realitatea virtuală poate transforma industria
turismului ca niciodată până acum.
Redefinirea turismului cu ajutorul datelor de volum
mare (Big Data): În urma utilizării diverselor
dispozitive și canale de comunicare în diverse
etape precum: planificarea călătoriei, căutarea

IV.
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destinațiilor, compararea prețurilor, rezervarea, anularea rezervării, feedback, turistul lasă în
urmă o cantitate mare de date. Mulți jucători din sectorul turismului au abordat deja analizarea
datelor de volum mare (big data) pentru a furniza în timp real experiențe turistice personalizate.
V.

Tehnologii portabile (Wearable Technology): Dispozitivele portabile sunt create astfel încât să
fie accesibile pentru consumator, iar pentru un călător rolul lor principal este de a îmbunătăți
experiența de ansamblu. Dispozitivele purtabile se comportă ca un mini-ecran ce poate realiza
multe dintre funcțiile unui telefon inteligent (smartphone). Memento-uri despre biletele de
călătorie, informații despre rezervare, actualizări despre poarta de îmbarcare, coduri QR sau
orice alte informații relevante despre călătorie pot fi disponibile chiar la încheietura mâinii.

Care sunt competențele digitale necesare operatorilor din domeniul turistic?
 Folosirea dispozitivelor mobile  Mai mult de 87% dintre turiști își folosesc telefoanele mobile
inteligente pentru a-și rezerva hotelurile/zborurile/
serviciile. Utilizatorii de smartphone descoperă noi
destinații de călătorie navigând pe telefon în timpul liber,
călătorind cu mijloacele de transport în comun sau în
momentele de pauză de peste zi. De aceea, agențiile de
turism, companiile aeriene, hotelurile trebuie să-și
optimizeze website-urile pentru dispozitive mobile
(smartphone, tabletă) sau să creeze aplicații dedicate
pentru dispozitive mobile care îmbunătățesc experiența utilizatorului.




Actualizarea datelor în Google  Importanța
evidențierii locației în motoarele de căutare este
în creștere. 85% dintre turiștii aflați în vacanță se
bazează pe smartphone pentru a căuta informații
relevante despre destinația în care se află. A
devenit o prioritate de maximă importanță pentru
afacerile din turism să aibă un site indexat în
motoarele de căutare Google și o descriere
profesională, completă și actuală în Google Map.

Folosirea rețelelor sociale (Social Media)  Mai mult
de 50% dintre consumatori accesează rețelele sociale
în fiecare zi, 56% dintre turiști sunt puternic influențați
de informațiile distribuite de familie și prieteni iar 83%
consideră rețelele sociale ca principala sursă de
informare despre destinațiile turistice. Este crucial
pentru lucrătorii din turism să fie foarte activi în
rețelele sociale și să-și interconecteze paginile web cu
paginile din rețelele sociale.
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 Recenzii (Reviews)  În fiecare minut, 90 de recenzii sunt scrise pe Trip Advisor, iar consumatorii
sunt mai puțin sensibili la prețuri ridicate dacă ratingurile sunt mari. 53% dintre consumatori nu ar
rezerva un hotel cu 0 recenzii, iar 33% dintre consumatori și-ar schimba opțiunea în funcție de
recenzii. Se recomandă cu tărie ca operatorii de turism să aibă o prezență puternică și activă pe
site-urile de review-uri, precum Trip Advisor.
 Conținut Video  Consumatorii sunt puternic influențați de reclamele video, ceea ce poate fi
crucial pentru decizia lor finală. Afacerile din domeniul turismului trebuie să apeleze la videoclipuri
cât mai atractive și prietenoase, ca o modalitate de a prezenta un traseu sau un hotel, pentru a
atrage cât mai mulți călători posibil.
 Cultură organizațională bazată pe valori  Liderii din industria turismului și agenții de inovare
digitală trebuie să colaboreze pentru a menține sectorul turismului la zi în raport cu ultimele
tendințe ale tehnologiei digitale. Există trei valori cheie pe care operatorul din turism ar trebui să le
adopte:
1. Cultura învățării continue: să fie permanent
la curent cu cele mai noi abilități digitale.
2. Cultura bunelor intenții: să interacționeze
mai mult cu clienții lor online.
3. Cultura testării și evaluării: să nu se teamă
să testeze noi moduri de comunicare
digitală și să se reinventeze continuu în
funcție de opiniile clienților.

Verificați!
1. Este această afirmație adevărată sau falsă?
Internetul Lucrurilor constă din toate dispozitivele conectate la internet din întreaga lume, care
procesează și trimit date pe care le colectează din mediile înconjurătoare utilizând senzori,
procesoare și dispozitive de comunicare încorporate.
a) Adevărat
b) Fals
2. Este această afirmație adevărată sau falsă?
Mulți turiști încă fac rezervări prin intermediul agențiilor de turism deoarece nu au încredere în
tranzacțiile online.
c) Adevărat
d) Fals

3. Este această afirmație adevărată sau falsă?
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Turiștii sunt în mare măsură influențați de rețelele sociale atunci când decid unde să
călătorească.
e) Adevărat
f) Fals

Exersați!
Activitate (aplicație practică pentru conținutul capitolului 1):
Organizați-vă studenții în 4 grupuri. Desemnați fiecărui grup câte un instrument tehnologic: rețele
sociale; recenzii; căutare în Google; prezentări video. Fiecare grup ar trebui să utilizeze un dispozitiv
digital pentru a căuta online un exemplu al tehnologiei desemnate utilizate în turism, de exemplu:
 Rețele sociale  Ce fel de reclame, ce fel de video-uri utilizează o afacere din domeniul
turismului pe rețelele sociale? Ce strategii sunt utilizate?
 Recenzii  Care site de recenzii este cel mai utilizat? Cum poate o recenzie proastă să afecteze
afacerea? Cum să contracarezi o recenzie proastă?
 Căutare în Google  Luați ca exemplu o destinație de vacanță faimoasă și cereți-le să o
găsească pe harta Google Map, să verifice dacă toate punctele principale de atracție sunt
înregistrate. În acest fel ei pot înțelege și exersa căutarea în Google Search și hărțile Google
Map.
 Prezentări video  Cereți grupului să caute videoclipuri care promovează destinații de vacanță.
Cum sunt aceste videouri structurate? Ce este pus în evidență? Cărui tip de consumatori i se
adresează videoul?
La finalul activității, permiteți fiecărui grup să-și prezinte rezultatele cercetării, pentru a împărtăși
informațiile și celorlalți studenți.
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Referințe

https://pixabay.com/it/photos/mano-pulsante-monitor-dito-tocco-2111445/ (foto)
https://pixabay.com/it/photos/social-media-icona-mano-mantenere-2489595/ (foto)
https://pixabay.com/it/photos/iphone-smartphone-apps-apple-inc-410324/ (foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/google-motore-di-ricerca-76522/ (foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/sociale-social-media-comunicazione-3064515/ (foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/retroazione-stelle-2800867/ (foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/film-foto-diapositive-cinema-1668918/ (foto)
https://pixabay.com/it/photos/squadra-team-building-successo-3373638/ (foto)
https://pixabay.com/it/photos/smart-home-casa-tecnologia-3395996/ (foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/web-rete-programmazione-3706562/ (foto)
https://pixabay.com/it/photos/nuvole-realt%C3%A0-virtuale-gioco-ar-1845517/ (foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/dati-big-data-internet-on-line-www-4132580/ (foto)
https://pixabay.com/it/photos/smartwatch-gadget-tecnologia-smart-828786/ (foto)
https://www.tourismtribe.com/tourism-digital-skills/
https://blog.technavio.com/blog/top-5-digital-transformation-trends-travel-tourism-industry
https://jobsintourism.eu/offering-a-career-in-tourism/top-skills-needed-in-tourism
http://trainedfortourism.org.mt/news.aspx?nid=44
https://europe.unwto.org/event/high-level-dialogue-digital-skills-tourism
http://www.insidemoray.com/digital-skills-for-tourism/
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CAP. 2: Utilizarea datelor de volum mare în turism
Pregătiți-vă!
Știți ce semnifică “date de volum mare” (big data)? Știți
că pot fi folosite în domeniul turismului? Care sunt
beneficiile pe care le aduce utilizarea datelor de volum
mare în turism?

În acest capitol vom învăța ce înseamnă “date de volum
mare”, cum sunt utilizate și care sunt beneficiile aduse
afacerilor din sectorul turismului.

Începeți!
Ce înseamnă date de volum mare?
În primul rând, este important de stabilit ce semnifică
termenul date de volum mare. În esență, este un termen
folosit pentru a face referire la seturi mari de date, care
sunt prea mari pentru a fi procesate prin algoritmi
software de procesare tradiționali. Acest tip de date pot
proveni din surse interne sau externe și se referă de
obicei la vizualizările, obiceiurile și comportamentul
utilizatorilor în mediul online.
Iată un link unde puteți găsi un video ce explică clar și ușor de înțeles ce înseamnă date de volum
mare.

Cum sunt utilizate în turism datele de volum
mare?
Dezvoltarea industriei turismului se bazează
pe informație. Datele de volum mare pot
furniza deducții actuale și extrem de
informate
privind
comportamentul
utilizatorilor,
ceea
ce
îmbunătățește
activitatea din industria turismului. Turiștii
lasă în urmă multiple urme digitale atunci când navighează pe internet. Pentru fiecare turist, se
9
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creează cantități enorme de date despre tot ceea ce este relevant în diferite etape ale călătoriei –
înainte, în timpul și după călătorie. Multă informație este de natură externă, cum ar fi rețelele sociale.
Datorită cantităților mari de date disponibile, analizarea lor a devenit o necesitate, pentru a înțelege
semnificația informațiilor relevante prezente în aceste date. Dacă ești un client nou ce planifică o
călătorie, atunci cel mai probabil vei căuta mai multe surse de informare pe internet pentru a te
informa despre diverse destinații de călătorie, a decide cumpărarea biletelor sau a rezerva cazarea .
Afacerile din industria turistică se orientează treptat spre datele de volum mare pentru a găsi noi
modalități de a îmbunătăți oportunitățile, luarea deciziilor și performanța globală a afacerii. De exemplu,
interconectarea unor informații distribuite pe mai multe medii digitale poate fi posibilă cu ajutorul
datelor de volum mare.
Mai mult, date interne precum rate anterioare de ocupare a locurilor de cazare, venitul pe cameră sau
rezervările curente pot fi combinate cu date externe precum informații despre evenimente locale,
zboruri, vacanțe școlare, cu scopul de a anticipa cu mai multă acuratețe cererea de cazare și servicii
turistice. Ca urmare, hotelurile sunt capabile să gestioneze mai bine prețurile per cameră, să le crească
chiar în perioadele de cerere maximă, pentru a maximiza profitul.

5 moduri prin care datele de volum mare pot ajuta domeniul turismului:
1. Managementul Veniturilor: maximizează rezultatele financiare. Hotelurile și alte companii din
turism au nevoie să fie capabile să vândă
produsul corect, la momentul potrivit, la
cel mai bun preț, prin intermediul canalului
de vânzare cel mai adecvat, iar datele de
volum mare pot fi de neprețuit în acest
scop.
2. Managementul
Reputației:
În
era
internetului, consumatorii pot lăsa recenzii
pe o gamă largă de platforme online,
incluzând rețelele sociale. Aceste date,
combinate cu feedback-urile colectate intern pot fi utilizate pentru a determina principalele
puncte slabe sau tari ale companiei și ce dezamăgește sau impresionează pozitiv clienții.
3. Marketing Strategic: Datele de volum mare pot ajuta companiile să identifice principalele
tendințe ce există printre consumatorii lor, ce similarități apar și care sunt cele mai bune
oportunități de marketing.
4. Experiența clientului: Hotelurile și alte afaceri din industria turismului au o gamă vastă de
interacțiuni cu clienții și fiecare dintre aceste interacțiuni pot furniza date valoroase. Folosite
eficient, aceste informații pot dezvălui ce servicii utilizează cel mai mult clienții, pe care nu le
folosesc deloc, care servicii sunt cel mai probabil a fi solicitate în viitor sau despre care e
probabil să discute cu alte persoane.
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5. Cercetare de piață: companiile din domeniul turismului pot utiliza datele de volum mare și
pentru a compila și analiza informații despre principalii lor competitori, cu scopul de a obține o
înțelegere mai clară despre serviciile oferite clienților de aceștia.

Care sunt beneficiile utilizării datelor de volum mare în turism?
 Un nou flux de informaţii  Datele de volum mare din
turism sunt în mod tipic date produse chiar de turişti.
Ele îmbunătăţesc procesele de planificare a afacerilor
din turism prin analizarea cererii de servicii şi produse.
 Fiabilitate  Datele de volum mare nu sunt bazate pe
prospecţii de piaţă ci pe acţiuni reale ale clienţilor din
turism.
 Eficienţă şi calitate  Pe baza preferinţelor clienţilor,
operatorii din turism îşi pot adapta serviciile astfel încât
să fie cât mai eficiente şi de cât mai bună calitate.
 Oferte personalizate  Datorită informaţiilor furnizate de datele de volum mare este posibil să
se creeze oferte adaptate pentru un anumit tip de persoană sau pentru un grup de persoane.
 Răspuns în timp real la cerinţele clienţilor  Datele de volum mare pot fi utilizate nu doar
pentru a anticipa viitoarele tendinţe din turism, ci şi pentru a anticipa în timp real cererile
clienţilor.

Ce poate fi îmbunătăţit?
 Partajarea informaţiilor de la o sursă la alta  Datele de volum mare se găsesc adesea în bazele
de date ale mai multor organizaţii, care nu-şi pun în comun aceste baze de date, de aceea ele
sunt uneori accesate cu dificultate.
 Standardele de colectare a datelor  Nu există încă un standard de accesare a datelor de
volum mare, de aceea ele nu sunt încă folosite la potenţial maxim.
 Datele de volum mare sunt foarte complexe şi greu de gestionat  Unele organizaţii pot avea
dificultăţi în gestionarea unui volum mare de date. O modalitate de vizualizare facilă a lor ar fi
un instrument cheie necesar.
 Datele de volum mare trebuie să nu fie prea invazive  Ele trebuie să se concentreze pe
colectarea de informaţii despre experienţa turistică parcursă de client, dar să nu fie prea
invazive. Protecția vieții private a consumatorului este esenţială.
În următorul video puteţi găsi o descriere a modului cum funcţionează colectarea în interes turistic a
datelor: www.youtube.com/watch?v=WFbWgnWWuwc
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Verificați!
1. Este această afirmație adevărată sau falsă?
Datele de volum mare nu se referă la comportamentul online al persoanelor.
a) Adevărat
b) Fals
2. Este această afirmație adevărată sau falsă?
Este posibil să personalizezi o ofertă pentru un anumit tip de persoană sau pentru un grup de
persoane.
a) Adevărat
b) Fals

3. Este această afirmație adevărată sau falsă?
Este foarte uşor să transferi şi să partajezi informaţii de la o sursă la alta chiar dacă organizaţiile
utilizează baze de date diferite.
a) Adevărat
b) Fals

Exersați!
Activitate (aplicație practică pentru conținutul capitolului 2):
Organizaţi studenţii în grupuri de câte patru şi împărţiţi fiecare grup în două sub-grupuri: turişti şi
angajaţi ai unei agenţii de turism. Turiştii tocmai ce s-au întors dintr-o vacanţă în care au avut o
experienţă foarte neplăcută (prea scump, servicii incomplete, mâncare de slabă calitate). Cereţi
turiştilor să simuleze scrierea unui feedback online detaliat despre experienţa avută, adresat agenţiei
de turism unde au făcut rezervarea. Angajaţii agenţiei de turism trebuie să conceapă imediat o nouă
ofertă personalizată, cu o nouă locaţie turistică, ţinând cont de toate plângerile formulare de turişti, şi
să le-o prezinte. Apoi schimbaţi rolurile în grup şi repetaţi exerciţiul.
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Referințe
https://pixabay.com/it/illustrations/dati-big-data-internet-on-line-www-3808483/(foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/palla-http-www-crash-63527/ (foto)
https://pixabay.com/it/photos/sul-posto-di-lavoro-squadra-1245776/ (foto)
https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-commercialista-620822/ (foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/ (foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/vincitore-successo-mano-scrivere-1575839/ (foto)
https://pixabay.com/it/illustrations/stato-di-avanzamento-crescita-3936332/ (foto)
https://www.smartdatacollective.com/envisioning-tourist-demand-big-data/
https://www.fusionex-international.com/Latest-News-Announcements/Unlocking-the-puzzle-of-Big-Datawithin-the-travel-industry
https://www.revfine.com/big-data-travel-industry/
https://blog.bismart.com/en/big-data-technologies-tourism
https://www.iby.it/turismo/papers/rb-enter2015-RasPi.pdf
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CAP. 3: Securitatea cibernetică și protecția datelor
Pregătiți-vă!
Cum poate fi concepută o strategie validă de protecţie a
datelor? Ce paşi trebuie urmaţi pentru a dezvolta un plan
eficient de securitate cibernetică? Protecţia datelor şi
securitatea cibernetică trebuie să meargă mână în mână. În
acest capitol vom învăţa despre atacuri cibernetice, despre
cum se concepe un plan de securitate cibernetică şi despre
protecţia datelor în concordanţă cu legislaţia europeană.

Începeți!
Securitatea cibernetică necesită o abordare holistică
Destinaţia turistică, care este produsul turistic real, oferă o varietate de produse şi servicii, cele mai
multe expuse la atacuri cibernetice. Deoarece atacurile cibernetice pot apărea în oricare sector al
industriei, inclusiv al turismului, este necesară dezvoltarea unei noi şi puternice politici de
conştientizare a pericolelor cibernetice de către stakeholderii din toate sectoarele industriei.
Securitatea cibernetică se referă la ansamblul tehnologiilor, proceselor și practicilor concepute a
proteja rețelele, dispozitivele, programele și datele faţă de atacuri cibernetice sau acces neautorizat.
Securitatea cibernetică poate fi, de asemenea, denumită securitatea tehnologiei informației. Pentru o
securitate cibernetică eficientă, o organizație trebuie să-și coordoneze eforturile pentru întregul său
sistem informațional.
Există patru nivele principale în cadrul unei organizații
unde trebuie luate măsuri de securitate cibernetică:
• E-mail – cel mai probabil o mulțime de date vor
intra în organizaţie prin intermediul e-mail-ului.
Infractorii cibernetici cel mai adesea încearcă să spargă
adresele de e-mail sau să imite adrese de e-mail valide
(ale angajaţilor companiei sau ale clienţilor sau
colaboratorilor), pentru a putea lansa un atac
cibernetic.
• Terminale (endpoints) – sunt dispozitivele folosite de angajații unei firme pentru a accesa
rețeaua de internet, de exemplu: laptopuri, telefoane mobile. Fiecare terminal reprezintă o
oportunitate pentru un hacker de a obține acces neautorizat la sistem.
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•
Reţeaua – este cea care interconectează dispozitivele digitale ale companiei (calculatoare,
imprimante, laptopuri etc.), permiţând personalului firmei să comunice unul cu celălalt şi să acceseze
resursele partajate (imprimante, servere de stocare a datelor etc.). Dacă un infractor cibernetic ar
reuşi instalarea unui program malware pe unul dintre calculatoarele reţelei, atunci toată reţeaua ar
pica şi este posibil ca resursele informatice ale companiei să nu mai poată fi accesibile, poate chiar
distruse iremediabil.
•
Serverele – sunt alcătuite din componente software și hardware şi au rolul de a stoca toate
resursele și datele importante ale unei companii. Serverele ar trebui să fie cea mai protejată resursă a
oricărui sistem informatic.
Pentru a studia câteva exemple de bune practici în privinţa securităţii cibernetice în industria
ospitalităţii, puteţi accesa următorul link.
Conceperea unui plan de securitate cibernetică a unei companiei

Companiile ar trebui să ia în considerare implementarea următoarelor practici atunci când evaluează
modalităţile de îmbunătăţire a nivelului de securitate cibernetică:


Instalarea unui soft de criptare şi implementarea unor proceduri interne pentru a preveni
atacurile de tip email phishing (o practică recentă ce constă în trimiterea de e-mail-uri ce se
pretind a veni de la companii importante, cu scopul de a fura datele personale ale
destinatarului).





Efectuarea regulată a operaţiilor de backup a sistemelor informatice ale companiei astfel încât
să poată fi rapid restaurate în cazul unui atac cibernetic. Este recomandat a avea backup-uri
multiple, iar unul să fie stocat în afara reţelei de calculatoare a companiei.
Instalarea la zi a tuturor actualizărilor pentru aplicaţiile software ale companiei, pentru a
minimiza riscul ca hackerii să exploateze vulnerabilităţile unui software neactualizat.



Instalarea unui software de securitate pe toate dispozitivele şi asigurarea că angajaţii nu
utilizează dispozitive personale pentru a accesa sistemele informatice ale companiei.



Implementarea unui sistem de securitate pe serverul companiei. Aceasta poate presupune
utilizarea de protecţie prin firewall, parole puternice, limitarea accesului la datele critice ale
companiei şi păstrarea secretă a locaţiei serverului. Există de asemenea multe organizaţii
profesionale ce oferă soluţii de securitate cibernetică, care pot fi personalizate pentru fiecare
companie.



Asigurarea unui training periodic de securitate cibernetică pentru angajaţii companiei, pentru a
creşte nivelul lor de conştientizare a pericolelor, educarea lor în privinţa bunelor practici din
15
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domeniul securităţii, astfel încât să poată evita, de exemplu, să fie înşelaţi prin e-mail phishing.
Se pot chiar organiza în cadrul companiei simulări de atacuri cibernetice, pentru a vedea cum
reacţionează angajaţii în aceste situaţii.

O strategie de securitate cibernetică în 12 pași
Sursa: https://www.ncsc.gov.ie/pdfs/Cybersecurity_12_steps.pdf

Securitatea cibernetică și Protecția datelor: două fețe ale aceleiași monede
O protecție a datelor slabă duce la o slabă securitate cibernetică și vice-versa. Există o strânsă legătură
între protecția datelor și securitatea cibernetică, iar dacă companiile dau greș în a adopta o abordare
robustă în raport cu securitatea cibernetică, aceasta poate crește semnificativ riscul de a comite o
gravă încălcare a legii protecției datelor personale.
Regulamentul GDPR (Global Data Protection Regulation / Regulamentul general privind protecția
datelor) – o oportunitate de a regândi securitatea datelor
Stabilirea unor proceduri și politici robuste de securitate cibernetică va duce nu doar la reducerea
riscului ca o companie să fie expusă la atacuri cibernetice, ci va ajuta și la reducerea riscului ca
securitatea datelor personale să fie compromisă, ajutând astfel compania să se conformeze obligațiilor
specificate în regulamentul GDPR.
Deoarece atacurile cibernetice continuă să crească ca frecvență și să devină din ce în ce mai
periculoase, este foarte probabil ca breșele de securitate să devină din ce în ce mai frecvente.
Regulamentul GDPR introduce penalități severe pentru nerespectarea dispoziţiilor sale, dar va forța
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astfel organizațiile să acorde mai multă atenție securității datelor, tinând cont de amenințările
cibernetice viitoare.
Aplicarea Regulamentului GDPR la nivelul Uniunii Europene (UE) a început la 25 mai 2018 și a dus la
schimbări majore în politicile de confidențialitate și securitate a datelor pentru marea majoritate a
companiilor și instituțiilor care operează nu numai în UE, ci pe tot globul. Acest lucru a avut loc
deoarece GDPR se aplică tuturor organizațiilor, indiferent de locația acestora, ce procesează date
personale ale rezidenților Uniunii Europene, și deoarece GDPR reglementează modul cum sunt
gestionate și partajate datele personale de către aceste organizații.
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este cea mai semnificativă revizuire a legislației
Uniunii Europene (UE) privind protecția datelor din ultimii 20 de ani. Printre altele, el urmărește să
ofere o protecție mai bună persoanelor și o mai mare siguranță organizațiilor în privința standardelor
de procesare a datelor personale în toate statele membre ale UE. Regulamentul GDPR înlocuiește
diferitele interpretări legale ale anterioarei directive a UE privind protecția datelor cu un set
standardizat pan-european de cerințe despre modul în care organizațiile trebuie să gestioneze datele
privind angajații, clienții și alte părți interesate relevante.

Sursa: https://boyanov.com/wp-content/uploads/2019/02/regulation-3246979_1280.jpg

Recomandări cheie ale GDPR în sectorul turismului:
1. Obțineți acordul explicit pentru fiecare caz specific de utilizare a datelor personale;
2. Verificați! datele personale curente și scopul acestora;
3. Revizuiți contractele cu privire la schimbul de date personale cu alți parteneri;
4. Fiți pregătiți să prezentați datele personale stocate, să explicați scopul colectării lor și să le
ștergeți în orice moment;
5. Desemnați un responsabil cu protecția datelor personale, cu prelucrarea și securitatea lor.
6. Implementați notificări automate în cazul breșelor de securitate pentru a asigura o reacție
rapidă și eficientă
7. Asigurați dreptul la portabilitatea datelor.
Ca o concluzie, în următorul video puteți găsi informații suplimentare despre implementarea GDPR în
sectorul turismului  https://www.youtube.com/watch?v=lEp5FoFkuus .
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Verificați!
Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
1. În securitate cibernetică și protecția datelor este important să existe o abordare proactivă și
holistică.
a. Adevărat
b. Fals
2. Confidențialitatea slabă a datelor duce la o securitate cibernetică puternică.
a. Adevărat
b. Fals
3. Conform legislației GDPR, o companie poate reține datele personale pentru o perioadă limitată
necesară și apoi trebuie să le șteargă.
a. Adevărat
b. Fals

Exersați!
SCENARIU: Un angajat utilizează în interes de serviciu un aparat foto digital al companiei dvs. Cu
această ocazie, el fotografiază și niște peisaje, pe care le transferă pe calculatorul personal prin
inserarea cardului SD al aparatului foto. Astfel, cardul SD este infectat cu un virus de pe calculatorul
personal al angajatului. Când este conectat apoi la un calculator al companiei, cardul SD al aparatului
foto infectează întreaga rețea de calculatoare a companiei.
Întrebări de discutat:
• Cine ar trebui notificat din cadrul companiei?
• Cum ar trebui compania să identifice atacul și să reacționeze într-un astfel de caz (infectarea cu viruși
și programe malware a computerelor companiei prin intermediul unui card SD)?
• Care e procedura pentru identificarea vectorului de infectare?
• Care alte dispozitive ar putea reprezenta amenințări similare?
• Ce ar trebui să facă departamentul management în acest caz?
• Cum se poate preîntâmpina un astfel de caz să apară din nou?
• Compania dvs. are prevăzute politici de prevenție și training al angajaților pentru a preîntâmpina
astfel de cazuri? Aceste politici de prevenție se aplică tuturor tipurilor de dispozitive de stocare?
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Referințe

https://healthitsecurity.com/images/site/article_headers/_normal/2017-01-12-data-protection.gif (foto)
https://slator.com/assets/2017/04/dataprivacy-asia.jpg (foto)
https://www.wrighthassall.co.uk/knowledge/legal-articles/2018/04/12/cyber-security-and-data-protectiontwo-sides-same-/
https://www.financierworldwide.com/data-privacy-and-cyber-security-the-importance-of-a-proactiveapproach#.XQM994gzY2w
https://www.varonis.com/blog/cybersecurity-statistics/
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-security
https://digitalguardian.com/blog/51-useful-data-protection-resources-blogs-videos-guides-infographics-toolsmore
https://content.sciendo.com/view/journals/ejthr/7/2/article-p128.xml
https://www.amara-marketing.com/travel-blog/7-principles-of-the-gdpr-and-what-they-mean
https://www.cisecurity.org/wp-content/uploads/2018/10/Six-tabletop-exercises-FINAL.pdf
http://www.businesstravel-iq.com/docs/librariesprovider3/btiq-material-for-emails/ten-things-travel-needsto-know---marty-dunphy-molier.pdf?sfvrsn=2
https://www.altexsoft.com/blog/business/how-to-comply-with-gdpr-recommendations-for-travel-industry/
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CAP. 4: Crearea de conținut digital
Pregătiți-vă!
Dacă sunteți familiarizat cu marketingul digital, se poate să
fi auzit expresia “Content is king” (“Conținutul este rege“).
Dar ce înseamnă aceasta? Ce anume semnifică “conținutul
digital“ și cum îl poți utiliza pentru a-ți promova cu succes
afacerea?
Ce înseamnă crearea de conținut digital?
Crearea de conținut digital înseamnă crearea de conținut
scris sau vizual pentru media digitală. Este procesul de
generare a acelor idei de subiecte care pot fi atrăgătoare
pentru clienții potențiali sau existenți. Exemple de conținut digital: postări pe blog, texte pentru un site
web, postări pe social media, creație video, comentarii online.
De ce este important conținutul digital?
Prin intermediul conținutului digital, compania furnizează informații gratuite și utile unui număr mare
de utilizatori, cu scopul de a atrage clienți noi, cât și pentru a-i păstra pe cei existenți printr-o implicare
de calitate.

Începeți!
Pentru început, să explorăm câteva sfaturi de bază pentru crearea de conținut digital.
Stabiliți obiectivele
Nu există o metodă universală de creare de
conținut digital, de aceea este important să stabiliți
obiectivele înainte de a începe procesul de creație.
Având clar în minte obiectivele finale, va crește
probabilitatea de a obține rezultatele dorite și vă
va ajuta să adaptați conținutul în concordanță cu
acestea, pentru a maximiza rezultatele.
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Mai exact, înainte de a începe crearea de conținut digital, puneți-vă următoarele întrebări:
 Doriți să educați audiența?
 Doriți să atrageți trafic pe siteul dvs.?
 Doriți să creșteți interacțiunile pe social media?
 Doriți să măriți vizibilitatea brandului?
Cunoașteți-vă audiența
Este foarte important să înțelegeți cine este publicul țintă
și cum puteți crea conținut de calitate care le va atrage interesul și vă va ajuta să atingeți obiectivele
propuse. În funcție de profilul audienței dvs., este posibil să fie nevoie să aplicați diverse strategii, să
folosiți diverse medii de comunicare sau să abordați subiecte diferite. Crearea de personaje tipice
pentru clienți / utilizatori v-ar putea ajuta să înțelegeți cui vă adresați și unde să-i găsiți. De exemplu,
sunt ei prezenți pe social media și pe care dintre ele? Utilizează telefoanele mobile sau laptopul?
Citesc postările de pe bloguri? Pentru a afla toate acestea este nevoie de cercetare și efort din partea
dvs., dar cu siguranță merită efortul. Ați putea folosi acest instrument creat de Hubspot, care vă poate
ajuta să creați aceste personaje.
Creați conținut util și de calitate
Regula generală în crearea de conținut digital este aceea că fiecare fragment de conținut pe care-l
publicați trebuie să fie util audienței dvs., dar și de bună calitate. Dacă conținutul digital oferă
informații valoroase publicului țintă, atunci este mai probabil ca acesta să interacționeze cu afacerea
dvs., să-și creeze o percepție pozitivă despre ea și să o împărtășească cu prietenii și familia. Fiecare
informație publicată reprezintă brandul dvs., prin urmare, trebuie să fie de înaltă calitate. Întotdeauna
Verificați! cu atenție conținutul, să nu existe greșeli de ortografie sau gramatică, asigurați-vă că este
plăcut din punct de vedere vizual și că orice imagine utilizată este de înaltă calitate.
Utilizați conținut multimedia și imagini
Internetul este în primul rând o platformă vizuală, prin urmare, utilizarea de fotografii, videoclipuri,
infograficei etc. este cea mai bună modalitate de a face conținutul scris mai atrăgător pentru publicul
țintă. În general, e mult mai probabil ca utilizatorii să interacționeze cu conținutul vizual și să-l
partajeze, decât cu conținutul scris. Doar asigurați-vă că nu exagerați în crearea conținutului vizual.
Rețineți că un conținut digital de calitate trebuie să fie ușor de citit, clar și plăcut pentru ochi.
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Promovați conținutul online
În prezent există o mare varietate de platforme online ce pot fi folosite pentru a ajunge la clienții
actuali sau potențiali, dar ele nu sunt folosite de toți în aceeași măsură. Unii preferă social media, alții
bloguri, siteuri, alții platforme de conținut video.
Social media este un loc bun pentru a vă promova activitatea. De exemplu, dacă ați scris un articol, nu
îl publicați doar pe blog sau pe site, ci distribuiți-l și în conturile de socializare, pentru a crește impactul
său și a aduce trafic către blogul / siteul web. Implicit, un trafic bun pe site va duce și la noi urmăritori
pe social media.
Urmăriți și analizați conținutul
Nu e suficient doar să produceți conținut digital și să-l lăsați apoi să existe pur și simplu pe internet, ci
trebuie să-l urmăriți și să-i analizați evoluția. Aceasta este una dintre cele mai importante etape,
deoarece vă va ajuta să înțelegeți ce să îmbunătățiți data viitoare când veți crea conținut digital.
În funcție de platforma media folosită și de obiectivele urmărite, există diferite date ce pot fi evaluate,
de exemplu: numărul de aprecieri pe Facebook, numărul de accesări pentru postările de pe Facebook,
numărul de vizualizări pentru paginile web, interacțiunile cu o postare pe blog (comentarii, aprecieri,
partajări).
Amintiți-vă întotdeauna să analizați rezultatele, să faceți modificările necesare pentru a ține pasul cu
clienții digitali care sunt într-o continuă evoluție.
Sfat suplimentar: implementați un program SEO
După cum probabil știți deja, există o cantitate uriașă și diversificată de conținut digital pe toate
platformele media și este foarte ușor ca cel creat de dumneavoastră să devină nesemnificativ și să nuși atingă scopul. Pentru a face conținutul digital mai vizibil, încercați să-l optimizați pentru motoarele
de căutare pe baza celor mai recente strategii de conținut SEO (Search Engine Optimization –
Optimizare pentru Motoarele de Căutare). Aceasta presupune modificări și adaptări ce pot fi făcute
asupra conținutului și structurii site-ului web, care vor duce la creșterea clasificării lui în motoarele de
căutare și, astfel, site-ul va deveni mai vizibil pentru utilizatorii potențiali. Consultați acest ghid pentru
a afla mai multe despre SEO.
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Verificați!
Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
1. Același conținut este potrivit pentru oricine.
a. Adevărat
b. Fals
2. O postare pe Facebook nu este considerată conținut digital.
a. Adevărat
b. Fals
3. După ce ați publicat conținutul online, nu mai trebuie să faceți nimic.
a. Adevărat
b. Fals

Exersați!
Creați o scurtă postare pe blog (aproximativ 400 de cuvinte) pentru a vă promova organizația.
Înainte de a începe, notați-vă toate aspectele importante care trebuie luate în considerare: scopul
postării, cine este publicul țintă, dacă ai putea folosi conținut multimedia și de care tip, pe ce rețele de
socializare (social media) poți promova postarea de pe blog etc.
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CAP. 5: Digitalizarea strategiilor din domeniul turismului
Pregătiți-vă!
Știți ce semnifică digitalizarea? Știți care sunt principalele tendințe în digitalizare ce sunt importante
pentru strategiile din sectorul turismului? Ce trebuie făcut pentru a te adapta transformărilor digitale?
În acest capitol vom afla mai multe despre digitalizare și despre cum afectează strategiile din sectorul
turismului.

Începeți!
Comisia Europeană a luat măsuri pentru a facilita un răspuns la nivelul politicilor europene referitor la
crearea unei piețe digitale unice și competitive. Cu toate acestea, aceste inițiative legislative trebuie să
fie completate la nivel local de creativitate, inovație și consolidarea întreprinderilor locale și a mediului
de afaceri. Strategia pieței unice digitale pentru Europa (Single Digital Market Strategy for Europe)
furnizează direcțiile cheie pentru transformarea digitală a economiei europene prin deblocarea
întregului potențial al pieței unice europene și prin susținerea liberei circulații a mărfurilor și serviciilor
în interiorul granițelor Europei. Sectorul turismului a arătat o capacitate ridicată de adaptare la
cerințele și modificările piețelor internaționale, contribuind activ la dezvoltarea de noi locuri de muncă
și fiind un factor economic important la nivel global.
Digitalizarea este procesul care este cauzat de
adoptarea tehnologiilor digitale și a sistemelor de
aplicații care se bazează pe aceste tehnologii.
Digitalizarea poate fi definită în funcție de gradul
de informatizare: de la simpla prezentare a
informațiilor (site web), canal de vânzări online (ecommerce / comerț electronic), integrarea
proceselor de afaceri (E-Business / afaceri online),
până la noi modele de afaceri cu produse sau
servicii virtuale. Digitalizarea oferă multe
oportunități noi care pot fi exploatate de furnizorii
din industria turistică.
Digitalizarea oferă instrumentele, mediul și tehnologiile pentru a crea și/sau a adăuga valoare
produselor și experiențelor turistice, dar succesul digitalizării depinde de capacitatea sectorului turistic
de a partaja, învăța și colabora.
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Digitalizarea ‒ motorul transformării pentru industria turismului în epoca internetului
Digitalizarea turismului duce la performanțe mai bune în ceea ce privește eficiența și eficacitatea .
Aceasta presupune transformări importante, incluzând sisteme de rezervare online, utilizarea rețelelor
de socializare, recenzii online, precum și concentrarea pe date, reputație și realitate virtuală.
Datorită digitalizării, sunteți capabil să învățați și să înțelegeți nevoile, dorințele, preferințele și
comportamentele clienților, aveți mai multe opțiuni de a oferi servicii și produse consumatorilor, în
timp ce aveți, de asemenea, capacitate crescută de a face publicitate și de a vă promova afacerea.
O digitalizare de nivel scăzut este caracterizată de instrumente și practici digitale care ajută la
managementul intern și la derularea operațiunilor zilnice ale companiilor de turism. Schimbul de
informații și comunicarea tind să fie unilaterale.
O digitalizare la nivel mediu este caracterizată de instrumente și practici digitale care îmbunătățesc atât
eficiența managementului companiilor de turism, cât și conexiunea acestora cu consumatorii,
furnizorii, rețelele industriale etc. Schimbul de informații și comunicarea sunt multi-direcționale.

Sursă imagine: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33163/attachments/1/translations/en/renditions/native
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5 Tendințe digitale în strategiile de turism
Când se dorește crearea unei strategii turistice, trebuie luate în considerare câteva aspecte ale
evoluției digitalizării:
1.
Multimodalitatea
(comunicarea
multimodală) ‒ Viteza și utilitatea
schimbului
de
informații
crește
exponențial.
Utilizăm
și
partajăm
informații folosind mai multe modalități:
cuvinte, imagini, sunet și video. Este
instantaneu, intuitiv și util. Căutăm rapid,
urmărim, ascultăm, citim, tastăm și vorbim
‒ toate în același timp. Modul de gândire
de tip multimodal este despre viteză,
alegere și „factorul cool”.
2. Internetul Lucrurilor (Internet of Things ‒ IoT) ‒ „Lucruri” înseamnă dispozitivele electronice
domestice, de la încheietura mâinii, din mașină, orice fel de dispozitiv ce poate genera interacțiuni
automate și în timp real cu utilizatorii. Se crede că IoT va schimba lumea, dar deocamdată este abia la
început prin apariția pe piață a senzorilor inteligenți, ceea ce face posibilă utilizarea lor pe mașini și
diverse dispozitive. Ecosistemele de calculatoare, telefoanele inteligente, vehiculele de transport,
dispozitivele purtabile, îmbrăcămintea inteligentă, rafturile inteligente etc. vor revoluționa comerțul cu
amănuntul, vor crea „case inteligente” și „orașe inteligente”, aplicații orientate către infrastructură, cu
scopul de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Destinațiile inteligente transformă infrastructura IoT
a orașelor inteligente într-un proiect de servicii pentru vizitatori.
3. Analiza datelor (Data Science) ‒ Utilizarea eficientă a analizelor de date va determina cine
supraviețuiește în această nouă eră a iluminării digitale. Câștigătorii vor operațional iza informații cheie
derivate din analizarea matematică a datelor de volum mare (big data), pentru a furniza clienților
servicii care sunt mult mai proactive, în timp util și cognitive.
4. Roboți software (Bots) ‒ Un bot este un software care execută o sarcină automată pe internet.
Roboții software erau în mod curent destinați a efectua operațiuni repetitive, banale, dar descoperirile
din domeniul inteligenței artificiale și al machine learning (abilitatea mașinăriilor de a învăța pe cont
propriu) transformă roboții software în instrumente digitale evoluate. Se preconizează că
automatizarea proceselor de afaceri cu roboți software va deveni o mare oportunitate pentru aproape
fiecare întreprindere.
5. Microservicii ‒ Majoritatea aplicațiilor cloud mai vechi sunt de tip monolitic, oferind inovație,
scalabilitate și fiabilitate limitate. Arhitectura modernă de tip cloud bazată pe microservicii, în care
aplicațiile sunt împărțite în sute de microservicii independente, introduce inovație, robustețe și
simplitate. Un eșec al unui microserviciu nu are impact asupra celorlalte, oferind o fiabilitate de
neegalat, în care „dacă unul eșuează, altul așteaptă la rând să intervină”.
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În zilele noastre, o strategie de turism digitalizată trebuie să includă comunicații prin minim 7
platforme, precum:












iOS (sistem de operare destinat dispozitivelor mobile de tip iPhone, iPod Touch);
Internet pentru dispozitive mobile;
Android (sistem de operare destinat dispozitivelor mobile cu touchscreen);
Facebook – Live Stream, Stories, Follower rewards (recompensarea urmăritorilor);
YouTube;
Instagram – Live Stream, Stories, Pictures;
Wi-Fi hotspot – acces la internet prin puncte de acces Wi-Fi;
VR360 – realitate virtuală 360 grade;
Multimedia cu o gamă cuprinzătoare de formate video acceptate;
Trasee GPX (GPS Exchange Format) – hărți ce pot fi încărcate pe dispozitive mobile;
GPS – sisteme de navigație prin satelit;

Transformarea digitală în sectorul turismului este continuă și dinamică
Revoluția digitală nu se află în spatele nostru, ci se află înaintea noastră. Pe măsură ce web 3.0 se
dezvoltă tot mai puternic și se transformă treptat în web 4.0, iar tehnologiile digitale cum ar fi
Internetul Lucrurilor, analiza predictivă a datelor de volum mare, automatizarea utilizării cunoștințelor,
realitatea mixtă, călătoriile în realitatea virtuală și mobilitatea crescută a dispozitivelor purtabile vor fi
din ce în ce mai utilizate, vom vedea o transformare drastică a industriei turismului. Toate acestea pun
o presiune puternică asupra oricărei afaceri și organizații din turism pentru a ține pasul cu dezvoltarea
digitală, pentru a rămâne în competiția crescândă din cadrul acestei industrii.
Concluzie: evoluția digitalizării și perspectivele ei în sectorul turismului

Sursă: http://www.lme.fi/media/vae-outcomes/rd-results/report-visit-arctic-europe-mission-3-summary-2.pdf
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Verificați!
1. Este această afirmație adevărată sau falsă?
În turismul inteligent, nivelul de inovație și conexiunile în timp real sunt foarte scăzute.
a) Adevărat
b) Fals
2. Este această afirmație adevărată sau falsă?
Datorită digitalizării, puteți descoperi și înțelege mai bine nevoile clienților și aveți, de
asemenea, o capacitate sporită de a face publicitate și de a vă promova afacerea turistică.
a) Adevărat
b) Fals
3. Este această afirmație adevărată sau falsă?
O strategie turistică digitalizată trebuie să includă comunicații prin minim 7 platforme.
a) Adevărat
b) Fals

Exersați!
SCENARIU: Organizați studenții în două grupuri. Prezentați-le scenariul: un sat turistic situat într-o zonă
tradițională a Munților Apuseni trebuie să creeze o strategie turistică pentru zona lor. Fiecare grup
trebuie să își dezvolte propria strategie, cu o viziune proprie, pentru identificarea partenerilor digitali
potriviți și pentru alegerea platformelor de comunicare potrivite. De asemenea, fiecare grup trebuie
să identifice cel puțin trei teme digitale favorabile pentru promovarea zonei turistice.
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CAP. 6: Strategii de comunicare și utilizarea social media
Pregătiți-vă!
Evoluția rapidă a industriei actuale a turismului și ospitalității și nevoia crescândă de a răspunde
exigențelor clienților a schimbat modul de comunicare în turism și a pus un accent tot mai mare pe
strategiile de comunicare. În acest capitol, vom explora câteva strategii de comunicare utile pentru
creșterea vizibilității brandului și pentru creșterea impactului pe rețelele de socializare.

Începeți!
Creați și partajați conținut
-

Recenzii

Călătorii caută detalii despre destinații înainte de a
decide plecarea și dau o mare credibilitate recenziilor de
pe Facebook sau TripAdvisor, blogurilor de călătorie sau
articolelor din ziarele online. Utilizatorii tind să caute
informații despre spațiile de cazare, locurile de servit masa, ce pot să facă și ce să vadă în destinația pe
care intenționează să o viziteze. Citesc articole și recenzii despre “de făcut” și “de văzut”.
Ce puteți face? Fiți prezent peste tot. Adăugați afacerea dvs. pe site-urile de recenzii turistice, pe
hărțile Google Maps, creați o pagină Facebook, etc. Cereți clienților mulțumiți să vă lase o recenzie sau
chiar să scrie un articol despre experiența lor în locația sau destinația pe care o reprezentați. Recenziile
influențează turiștii în formarea unei percepții despre destinație. Apoi partajați recenziile pe cât mai
multe canale de comunicare și rețele de socializare.
-

Advertoriale și articole informative

Advertorialele sunt reclame care folosesc formatul, stilul și aspectul editorialelor. Prin urmare, atunci
când un produs sau un serviciu este menționat în clar într-un articol, online sau offline, acesta este un
articol publicitar.
Puteți lucra cu o revistă sau cu un profesionist în relații publice pentru a scrie un advertorial care să vă
ajute să obțineți expunere și să generați vânzări.
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În plus, puteți scrie articole informative despre o destinație de călătorie, conținând informații ce pot fi
utile clienților potențiali. De exemplu, sfaturi despre gastronomia locală, idei inedite despre destinație,
sfaturi despre siguranța călătoriei etc. În acest fel, vă veți putea promova afacerea și vă veți poziționa
ca un expert în domeniu. De asemenea, veți avea un conținut excelent de distribuit pe rețelele de
socializare.
Partajați conținut generat de utilizator
Determinarea clienților să scrie ceva despre afacerea dvs., pe care apoi să îl puteți publica pe canalele
dvs. de comunicare, este o modalitate excelentă de a crește implicarea clienților actuali și potențiali și
de a îmbunătăți conștientizarea brandului și fidelizarea față de acesta. Puteți să cereți clienților să
creeze conținut în schimbul unui premiu, a unor puncte,

a unor oferte speciale sau reduceri.

Conținutul poate fi orice, un scurt articol, o poveste amuzantă, o recenzie sau chiar un videoclip.
În plus, încurajează-ți clienții să te eticheteze atunci când
postează o poză din vacanța lor. Puteți apoi distribui mai
departe imaginile. Puteți chiar organiza un concurs foto
și răsplăti cele mai bune imagini.

Colaborarea cu parteneri de afaceri
Un alt lucru pe care l-ați putea face pentru a crește nivelul de conștientizare al brandului este să vă
asociați cu alte companii locale din industria turismului și ospitalității. Gândiți-vă la modalitățile prin
care puteți colabora cu alte companii și contactați-le pentru a le propune un parteneriat. Vă puteți
promova reciproc activitatea pe rețelele de socializare, puteți scrie o postare comună pe un blog,
puteți oferi împreună reduceri și oferte speciale.
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Verificați!
Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
1. Advertorialele sunt articole pe care un client le scrie despre afacerea dvs.

a) Adevărat
b) Fals
2. Turiștii au mare încredere în recenziile pe care le citesc online.

a) Adevărat
b) Fals
3. Este indicat să creezi singur tot conținutul pe care îl distribui pe rețelele de socializare.

a) Adevărat
b) Fals

Exersați!
Imaginați-vă că sunteți proprietarul unui hotel și că doriți să vă promovați afacerea, precum și zona, ca
destinație de călătorie. Scrieți un advertorial de aproximativ 600 de cuvinte, care va fi publicat într-o
revistă online importantă.
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Ghid pentru o activitatea practică
Dezvoltarea unei strategii digitale complete pentru un hotel

Această activitate practică poate fi:
 desfășurată ca o activitate bazată pe proiect, în grupuri mici, după finalizarea Handbook 1, în
timpul întâlnirilor directe
sau:
 distribuită pas cu pas de-a lungul capitolelor din Handbook 1, destinată pentru studiu individual,
urmată de o prezentare finală (Pasul 6) la întâlnirile directe.
Activitatea se desfășoară după cum urmează:

Pasul 1. Identificarea cerințelor
De ce anume aveți nevoie în ceea ce privește strategia digitală în raport cu o structură turistică
precum un hotel?
 Gândiți-vă la principalele cerințe și scrieți-le pe puncte;
 Evidențiați ce tip de hotel va fi ținta activității practice (de exemplu hotel de 2 stele, 3 stele etc.,
hotel de pe litoral, hotel montan etc.).

Pasul 2. Analizarea cerințelor existente
De ce ai nevoie pentru dezvoltarea unei strategii digitale complete pentru un hotel?
 Gândiți-vă la dispozitivele de care aveți nevoie;
 Gândiți-vă la diferitele sarcini și roluri ale angajaților;
 Gândiți-vă la cât de multe persoane ar trebui să lucreze la diferitele sarcini identificate.
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Pasul 3. Analizarea cadrului legal al țării / regiunii
Ce trebuie să Verificați! înainte de a începe dezvoltarea strategiei digitale?
 Verificați! dacă există restricții referitoare la dezvoltarea tuturor aspectelor incluse în strategia
digitală pentru hotelul pe care-l aveți în vedere;
 Adaptați-vă ideile la legislația curentă pentru a evita orice probleme.

Pasul 4. Analizarea canalelor de promovare
După ce ați identificat în pașii anteriori dispozitivele fizice de care aveți nevoie, explicați cum ar trebui
pusă în aplicare strategia:
 Menționați care sunt canalele de comunicare cele mai eficiente pentru dezvoltarea strategiei
online;
 Subliniați pe câte canale ar trebui să vă concentrați cel mai mult;
 Dezvoltați sub-strategii pentru fiecare canal pe care l-ați identificat.

Pasul 5. Definirea grupului țintă
Decideți grupurile țintă în funcție de oaspeții tipici pentru hotelul ales:
 Unul sau mai multe grupuri țintă;
 Dezvoltați diferite sub-strategii în funcție de diferitele grupuri țintă cărora v-ați putea adresa.

Pasul 6. Prezentarea strategiei
Prezentați un document care rezumă toate punctele dezvoltate la pașii anteriori, sub forma unei
strategii pas-cu-pas, de la lansarea ei, până la faza finală.
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Rezolvarea exercițiilor
CAP. 1: Competențe digitale necesare în turism
Întrebarea 1: Adevărat
Întrebarea 2: Fals
Întrebarea 3: Adevărat
CAP. 2: Utilizarea datelor de volum mare în turism
Întrebarea 1: Fals
Întrebarea 2: Adevărat
Întrebarea 3: Fals
CAP. 3: Securitatea cibernetică și protecția datelor
Întrebarea 1: Adevărat
Întrebarea 2: Fals
Întrebarea 3: Adevărat
CAP. 4: Crearea de conținut digital
Întrebarea 1: Fals
Întrebarea 2: Fals
Întrebarea 3: Fals
CAP. 5: Digitalizarea strategiilor din domeniul turismului
Întrebarea 1: Fals
Întrebarea 2: Adevărat
Întrebarea 3: Adevărat
CAP. 6: Strategii de comunicare și utilizarea social media
Întrebarea 1: Fals
Întrebarea 2: Adevărat
Întrebarea 3: Fals
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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
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