
PLANUL COMUN DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL AL REGIUNII
TRANSFRONTALIERE BALCIC – MANGALIA

CONTEXTUL PROIECTULUI, OBIECTIVE ȘI METODOLOGIE

Obiectivele proiectului

Acest  plan  de  publicitate  comună  este  dezvoltat  ca  parte  a  proiectului  "Publicitatea
patrimoniului  cultural  regional  în  3D -Arch 3D",  care răspunde nevoilor  a  două municipalități  din
regiunea transfrontalieră Bulgaria-România.
Proiectul  își  propune  să  sprijine  promovarea  și  stimularea  dezvoltării  turismului  cultural  în  zona
comună Balcic și Mangalia.

Proiectul ARCH 3D abordează problema menționată prin îmbunătățirea utilizării obiectivelor de
patrimoniu cultural din zonă.

Obiectivul principal al proiectului este de a fi realizat prin dezvoltarea unui instrument inovator
de  promovare  a  patrimoniului  cultural  și  istoric  al  regiunii  -  20 de videoclipuri  3D promoționale.
Utilizarea  ulterioară  a  instrumentelor  inovatoare  se  face  prin  demonstrarea  clipurilor  video  3D pe
fațadele siturilor de patrimoniu cultural de pe ambele maluri ale graniței.

Ca  parte  a  proiectelor,  trebuie  elaborat  planul  comun actual  de  promovare a  patrimoniului
cultural în regiunea transfrontalieră a celor două municipalități.

Vor  fi  amenajate două  săli  de  expoziție  în  Mangalia  și  Balchik,  în  care  videoclipurile
promoționale vor fi prezentate pe o bază anuală.

Se preconizează că implementarea proiectului va duce la creșterea numărului de nopți turistice
în regiunea transfrontalieră și a vizitelor turistice către situri de patrimoniu cultural și la elaborarea unui
plan  comun  de  publicitate  a  patrimoniului  cultural  pentru  o  economie  durabilă  utilizează  astfel,
contribuind astfel la indicatorul de program "Creșterea numărului așteptat de vizite pe siturile sprijinite
de patrimoniu cultural și natural și atracție".

Cadrul metodologic

Planul comun de publicitate se bazează pe analiza informațiilor obținute prin intermediul a două
metode de cercetare:
-  cercetări  de birou -  din toate  sursele  disponibile -  site-uri  ale  municipalităților,  alte site-uri  web,
documente strategice, statistici colectate de către centrele lor informaționale, broșuri informative și de
publicitate  în  profunzime se așteaptă  interviuri  cu specialiștii  implicați  în  luarea  deciziilor  privind
dezvoltarea  turismului,  PR  și  publicitate  -  aceștia  au  fost  primari,  viceprimari,  manageri  de
departamente care se ocupă de turism, PR și cooperare internațională și specialiști în departamentul
informațional, și activități de proiecte.

Avertisment

Următoarele  specificități  și  cerințe  preliminare  trebuie  luate  în  considerare  atunci  când  se
analizează conținutul actualului Plan strategic comun de promovare:

Crearea  unui  plan  comun de  promovare  a  patrimoniului  cultural  al  regiunii  transfrontaliere



Balcic - Mangalia este o sarcină foarte complicată, deoarece:

• Este o noutate - nu există o experiență anterioară semnificativă de elaborare și aplicare a unui
astfel de document strategic;
• trebuie să combine abordările promovării anumitor formațiuni sociale și teritorii mari (cum ar fi
regiunile, districtele, regiunea transfrontalieră în ansamblul său), pe de o parte și în alta, să identifice și
să propună abordări, produse și servicii specifice - dezvoltate sau potențial, care sunt similare pentru
regiuni și care pot fi introduse pe anumite piețe.

De asemenea,  planul  actual  a  trebuit  să  compenseze lipsa strategiei  de marketing în cadrul
căreia este de obicei dezvoltat un plan de publicitate.

Obiectivele  și  activitățile  strategice  propuse  se  bazează,  pe  de  o  parte,  pe  strategiile  de
dezvoltare pentru perioada până în 2030 și, pe de altă parte, ele reflectă opinia specialiștilor-cheie și a
managerilor de top din municipii. 

Cu toate acestea, ele au un caracter ne-obligatoriu, iar realizarea lor ar depinde de decizii și de
alte măsuri practice luate de factorii de decizie din cele două municipalități. Prin urmare, planul nu este
asociat cu rezultatele și rezultatele așteptate.

Introducere

Conform Convenției Europene privind cooperarea transfrontalieră între Comunitățile teritoriale
sau  autoritățile  (așa-numita  Convenție  de  la  Madrid),  o  cooperare  transfrontalieră  reprezintă  orice
acțiune  concertată  menită  să  sprijine  și  să  încurajeze  relațiile  de  vecinătate  dintre  comunitățile
teritoriale sau autoritățile din regiunile care au o frontieră. 

Cooperarea transfrontalieră este văzută ca un factor de reducere a efectelor adverse induse de
granițe prin:

• îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin schimburi mai intense de bunuri și servicii
- într-una sau mai multe domenii ale vieții (culturale, sociale, economice etc.);
• includerea zonelor naționale izolate sau izolate;
• îmbunătățirea protecției transfrontaliere a mediului și gestionarea resurselor naturale partajate.

În ultimii ani a existat un proces intensiv de integrare și cooperare regională în Europa (care
poate fi văzut pe harta europeană a regiunilor frontaliere și transfrontaliere), care se datorează parțial
politicilor și programelor UE de stimulare a acestui proces.

În Bulgaria există, de asemenea, o activare a procesului, inclusiv în regiunea transfrontalieră
care face obiectul acestui plan și al proiectului. De asemenea, există mai multe regiuni Euro, care sunt
membre ale Asociației Regiunilor de Frontieră Europene (AEBR): Euroregiunea Danubius (Rousse -
Guyrgevo), Nišava (Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad, Bela Palanka, Kostinbrod, Bozhurești, Dragoman,
Slivnitza,  Godech,  Svoge),  "Sofia-Niš-Skopje",  "Morava-Pčinja-Struma";  "Stara  Planina"
(Belogradchik,  Berkovitza,  Chiprovtzi,  Chuprene,  Georgi  Damyanovo,  Godech,  Varshetz,
Dimitrovgrad, Zaječar, Knjaževac și Pirot).

În  termenii  generali,  colaborarea  și  cooperarea  sunt  de  obicei  asociate  cu  intensificarea
interacțiunii  dintre  oamenii  din regiunile  de frontieră,  în  primul rând prin schimburi  mai  activi  de
bunuri și servicii și, în cazuri mai rare, prin activități comune în înființarea unei afaceri, dar până în
prezent, nu în faza de marketing.

Comercializarea de produse și servicii  similare este de obicei asociată cu concurența lor pe
piață.  Îmbinarea  eforturilor  concurenților  regionali  pentru  a  oferi  bunuri  și  servicii  pe  piețele



internaționale  este  un  concept  relativ  nou,  care  treptat,  cu  manifestarea  efectului  sinergetic  al
procesului, devine din ce în ce mai mult adoptat în atitudinile "vecinilor" din TBR Bulgaria- România.

 Ideea unui efort comun în domeniul promovarii turismului cultural al celor două municipalități
dintr-o regiune transfrontalieră - Balcic și Mangalia este nucleul acestui Plan de promovare comună. 

TURISMUL ÎN BALCHIK ȘI MANGALIA: ANALIZA SITUAȚIEI

Cele mai recente tendințe ale turismului contemporan

În  ultimele  decenii,  turismul  mondial  pare  a  fi  un  sector  fără  precedent.  În  ciuda  crizei
economice și a amenințării teroriste recente de șase ani consecutivi, aceasta arată o creștere constantă -
conform Organizației Mondiale a Turismului numărul turiștilor internaționali în 2015 a crescut cu 4,4%
atingând un număr impresionant de 1,18 miliarde pe an.

Creșterea  rolului  activelor  istorice  și  culturale  este  una  dintre  tendințele  foarte  vizibile  din
ultimii ani. Turismul cultural (CT) este unul dintre cele mai de succes tipuri de călătorii moderne, iar
cota sa din toate călătoriile este puțin peste o treime - 37%. Acesta crește rapid - cu 15% anual și
acoperă mai multe domenii și domenii ale vieții sociale și economice. Potrivit Organizației Mondiale a
Turismului (OMC), aceasta reprezintă între 18% și 25% din fluxul turistic existent, așteptările fiind
pentru creșterea ponderii acestora. Prognozele OMC sunt că în 2020 va avea un rol de lider în lume.

Există mai mulți factori care au contribuit la intensificarea turismului contemporan:
• Utilizarea sporită a serviciilor de transport aerian - cota de piață a companiilor aeriene low-cost
• Utilizarea internetului și boom-ul surselor informaționale despre călătorii și turism: nu
• Profilul schimbat al turismului contemporan

Profilul socio-psihologic al turismului contemporan

• Publicitatea, deoarece toate celelalte activități de marketing trebuie să fie bine orientate
în funcție de schimbările grupurilor țintă vizate. Există unele caracteristici psihologice universale ale
turismului contemporan, valabile și pentru cei care sunt vizitatori actuali sau potențiali ai Bulgariei și ai
României. Prin urmare, este important să le luăm în considerare în toate conceptele, documentele și
activitățile  legate  de marketing.  Profilul  consumatorului  de turism de astăzi  este  caracteristic  după
următoarele trăsături:
• Este bine informat și experimentat, care rezultă
• este foarte orientată spre preț și informată cu privire la diferențele de preț: din cauza internetului
și a experienței personale mult mai bogate, turistul din prezent este foarte conștient și evaluează în mod
adecvat valoarea-bani a serviciilor turistice.
• Decizia privind vacanța sa se bazează aproape întotdeauna pe compararea diferitelor variante de
preț;
• Are așteptări mai mari, deoarece are mai multe informații despre produs și despre destinația
turistică respectivă;
• El este mai conștient de drepturile consumatorilor.
• El / ea utilizează surse mai diverse pentru a lua o decizie cu privire la călătoriile sale turistice.
Sursa predominantă pentru străini de pe piețele dezvoltate este agenția de turism; totuși, internetul oferă
oportunitatea inițiativei de a iniția și a începe să-și organizeze călătoria mai bine și pentru o mai bună



valoare pentru bani decât o poate face agenția de turism. Cu toate acestea, experiența anterioară și
experiența anterioară rămân factori foarte importanți pentru luarea deciziilor.
• Acest lucru îl face foarte flexibil și instabil, în ceea ce privește criteriile de consum, atunci când
ia decizii turistice.
• El are nevoie de o abordare inovatoare și de un "produs turistic integrat" - o combinație de
servicii standard care este concepută în mod obișnuit pentru a satisface anumite interese - în sport,
muzică și cultură, deoarece:
• El / își caută realizarea de sine prin divertisment și confirmarea activă a individualității sale.
Prin urmare, el / ea dorește nu numai să participe la experiență, ci și să-și aleagă singuri elementele.
• Are mai multe interese, pentru că este mai bine educat - Pe lângă produsul principal, el este, de
asemenea, interesat de disponibilitatea unor oferte suplimentare.
• Timpul său de vacanță este mai scurt și se împarte în mai multe vacanțe pe tot parcursul anului,
prin urmare ar trebui să fie mai intens
• El / ea caută mai multe elemente combinate într-una:
• Setul tipic pentru un turist de vârstă mijlocie ar trebui să combine odihna, natura, cultura și
culinare, condiții pentru activități fizice moderate - înot, fitness
• Setul tipic pentru tineri ar trebui să includă aventură, distracție, muzică intensă, sporturi extreme
• Noul tip de natură a clienților orientați spiritual, practici liniștite, spirituale, cum ar fi yoga,
meditația, atelierele de artă.

O parte din turiști, cam 32% dintre ei, sunt tentați de călătorii aventuroase (dar încă sigure) pe
distanțe lungi cu diverse rute zilnice. Cu toate acestea, o parte semnificativă - 43% preferă destinații
tradiționale și relativ apropiate - în acest sens Mangalia și Balchik oferă oferte atractive pentru europeni
precum și pentru cetățenii ex-sovietici.
 Nu toți turistii de acum o zi doresc să stabilească contacte cu oamenii locali. Ei ar putea fi
interesați de bucătăria locală și de tradițiile, dar nu neapărat căutând comunicare personală. Ofertele all-
inclusive oferă posibilitatea acelor  turiști  de a prefera să se bucure de o vacanță relativ  izolată de
mediul înconjurător social. Turismul  cultural  și  alternativ  -  opusul  -  oferă  ocazia  de  a  cunoaște
cultura, tradiția, mentalitatea locală și de a crea o comunicare personală cu oamenii locali.

Turistul din zilele noastre este pentru toate vârstele. Turiștii în vârstă își pot permite și tind să
cheltuiască mai mult decât cei mai tineri și de aceea multe dintre produsele turistice devin orientate
spre vârstă treia.

 Segmentele de turiști în ceea ce privește interesul față de turismul cultural

Aceste segmente merită o atenție deosebită, deoarece turismul cultural se află în centrul acestui
plan publicitar. Pentru a identifica utilizatorii turismului cultural, este posibil să se folosească diferitele
abordări: socio-demografice, comportamentale și motivaționale:

Vizitatorii  -  pentru  ei  atracțiile  principale  sunt  atracțiile  istorice,  arhitecturale  și  de  artă  -
monumente, galerii, clădiri etc. Acestea sunt de două tipuri:
• Pasiv - adesea se alătură unei excursii organizate cu ghid și program programat
• Active  -  își  proiectează  și  organizează  călătoriile  și  vizitarea  obiectivelor  turistice,  inclusiv
rezervarea hotelurilor, zborurilor etc.

Iubitorii de evenimente - sunt turiști cu pasiuni culturale, pentru care motivatia  principală sunt
evenimentele culturale - festivaluri,  concerte, ateliere de lucru etc. Unii dintre turiști sunt atrași nu
numai  de  posibilitatea  de  a  vizona  un eveniment  cultural,  ci  și  de  participarea  activă  și  pentru  a
îmbunătăți propriile abilități. Mai poate fi luată în considerare și varietate de turism de eveniment, sau



așa-numitul turism creativ. 
Turiștii culturali ocazionali sau accidentali - scopul lor principal este un alt tip de turism - având

parte de odihnă sau o afacere, iar vizitarea obiectivelor turistice sau vizitarea unui festival ar putea fi o
activitate concomitentă.

Turiștii  care  evită  cultura  -  acest  tip  de  călători  nu  este  atras  de  evenimentele  turistice  și
culturale, ci preferă să se concentreze pe activități de recreere, activități sportive, extreme, aventuroase
sau eco-turism.

Cele mai recente tendințe în turismul din Bulgaria și România

Bulgaria  și  România  sunt  noile  destinații  din  Europa care,  în  ultimii  ani,  au  înregistrat  un
progres real pe piața turistică internațională. Creșterea numarului de  turiști în ambele țări este aproape
dublă față de media pentru lume și pentru Europa - în medie, aproximativ 10% și de câțiva parametri,
chiar și de aproximativ 15-17% pentru fiecare țară.

În ultimii 8 ani, turismul din Bulgaria arată o tendință stabilă de creștere, la toți parametrii. În
2016, Bulgaria este vizitată de 8 251 995 de străini (excluse din tranzit). Acestea  sunt  cu  16,2%  mai
mult, comparativ cu 2015. Creșterea cu 19,9% se observă în rândul turiștilor care vin pentru odihnă și
vacanță și cu o creștere de 27,9% printre cei care au venit să viziteze prieteni / rude. Vizitele de afaceri
au crescut cu 19,4%

În 2016, cele mai mari grupuri de vizitatori străini au fost români (1,7 milioane), urmate de
greci (1,2 milioane), germani (1,2 milioane) și turci (1,3 milioane). 3,8 milioane de cetățeni bulgari au
efectuat  călătorii  -  83,4%  dintre  aceștia  au  călătorit  numai  în  interiorul  țării,  12,9%  -  numai  în
străinătate si 3,7% - în Bulgaria.

Numărul total de turiști din Bulgaria este de aproximativ 12 milioane. 
Numărul total de nopți în toate locurile de cazare pentru anul 2016 a fost de 25,2 milioane sau

cu 17,7% mai mult decât în anul precedent. Există o tendință clară de reducere a numărului de nopți la
hoteluri scumpe. În 2016, 66% din toate nopțile petrecute în Bulgaria de către turiștii străini au fost în
hoteluri de 4-5 stele și 31,5% din bulgari. 25,1% din nopțile petrecute de străini au fost la 3 hoteluri de
start și 29,1% la bulgari.

Pentru perioada 2009-2016, veniturile naționale generate de turism au crescut de la 1,4 miliarde
leva la 1,9 miliarde.

Gradul de ocupare a crescut semnificativ - de la 25 la 40%. În 2016 în Bulgaria au funcționat
3331 de locuri de cazare cu peste 10 paturi. Numărul camerelor din acestea este puțin peste 140 000, iar
în camere - 328 000. Comparativ cu anul 2015 numărul de locuri de cazare în astfel de unități a crescut
cu 4%, iar numărul de paturi cu 1,8%

Turismul din România pentru anul 2016 urmărește aceeași tendință ca și în Bulgaria - sectorul
turistic a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an - chiar puțin mai mare decât în Bulgaria, dar
numărul de sosiri  în România este de aproximativ 10 milioane, iar numărul de străinii este de 2,2
milioane (care se poate observa în tabelele de mai jos). 

Aceasta este principala diferență dintre cele două țări în structura fluxului turistic - în Bulgaria
se compune, în mod categoric, predominant străini - bulgarii sunt mai puțin de jumătate (46,3%), în
timp ce în România - proporția este opusul - Românii sunt mai mult de două treimi (77,4%) dintre toți
turiștii.  Cu toate acestea,  odată cu tendința și  ritmul actual al  intrării  turiștilor străini  în  România,
structura sosirilor turistice va deveni, cel mai probabil, aceeași ca în Bulgaria. În primele 3 luni ale
anului 2017, s-au înregistrat 2.06 milioane de sosiri străine. Comparativ cu aceleași 3 luni ale anului
precedent, sosirile au crescut cu 10,9%, iar nopțile în structurile de cazare au crescut cu 7,1%.

Numărul mediu de nopți pe sosire este de 2,7 în Bulgaria față de 2,4 în România.



Contribuția turistică la PIB - în România - 2.09 miliarde EUR, în timp ce în economia bulgară a
fost de aproximativ 5 miliarde EUR.

Number of tourists accommodated in Romania in 2015 and 2016

Numar de sosiri Crestere
2016 2015 2016/2014

N % N % %
Total 9930496 100% 8465909 100% 17,3%
Romanians 7690518 77.4 6551339 66.0 17,4%
Foreigners 2239978 29.1 1914570 24.9 17,0%

Numar innoptari in Romania  in 2015 and 2016
Numar innoptari Crestere

2016 2015 2016/2014
N % N % %

Total 23519340 100% 20280041 100% 18,8%
Romanians 19047701 77.4 16119372 66.0 19,1%
Foreigners 4471639 29.1 3768104 24.9 18,6%

În sezonul turistic activ pentru destinațiile din Bulgaria și România, cea mai mare parte a 
turiștilor se află în grupul de vârstă activă în vârstă de 25-46 de ani. Ponderea persoanelor care ocupă 
poziții de conducere în rândul străinilor este de două ori mai mare decât cea a bulgarilor (24-28% față 
de 13-16%). În țara noastră, străinii care au o vacanță sunt în principal cu studii superioare - 52-57%.

Statisticile celui mai mare operator turistic al vacanțelor charter din România arată că tinerii 
români au în mod normal trei sărbători pe an - două pauze scurte ca o săptămână în Europa și o vacanță
de vară între 7 și 10 zile petrecute în Bulgaria, Grecia, Turcia sau Spania.

Potrivit unui studiu al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, în România, în ultimii 10 
ani, călătoriile efectuate de tineri (între 26 și 35 de ani) în țară au crescut cu 21%. Cu toate acestea, cea 
mai mare crestere a calatoriilor turistice poate fi vazuta la romani de peste 55 de ani - cu 35% mai mult 
decat in 2005. 

Aproximativ 17% dintre romani vor cheltui mai mult de 4000 lei / 900 EUR / pentru vacanta lor
in 2017. In 2005, procentul din populația vecinilor noștri din nordul țării a pus o sumă atât de mare 
pentru vacanță. În acest an, doar 11% dintre români au pus deoparte sub 1000 lei / 220 EUR / pentru 
vacanța lor, în timp ce acum zece ani 34% dintre aceștia au fost în vacanță pentru o astfel de sumă. 
Există, de asemenea, o reducere a numărului de persoane care nu merg deloc în vacanță, în timp ce în 
2004 au fost 44% și 2016 - această cotă a scăzut la 22%. 

Jumătate din populație merge în vacanță în România, aproape la fel ca acum zece ani, dar 
sărbătorile în străinătate s-au aproape triplu - de la 9% în 2004 la 28% în 2015.

În ansamblu, în 2016, turismul din Bulgaria și România a atins un vârf nevăzut până acum. 
Turismul de vară continuă să fie cel mai important, deși turismul de iarnă este, de asemenea, în 
creștere. Factorii majori care au determinat această creștere sunt:

Ambele țări sunt destinații pașnice și sigure, ceea ce reprezintă un avantaj semnificativ în ceea 
ce privește tulburările recente din unele dintre cele mai populare țări turistice

Turcia ca destinație turistică și-a pierdut atractivitatea datorită instabilității politice.
Ambele țări sunt poziționate ca destinații bune pentru bani - care concurează direct cu Turcia, 

Croația și Grecia.



Produsele și serviciile turistice și-au mărit calitatea și diversitatea
Multe oferte inovatoare oferă combinații interesante între recreere și turism cultural, 

divertisment aventuros, sport, studierea limbilor străine, seminarii de auto-dezvoltare, servicii medicale
și dentare etc.

Intensificarea schimbului de turiști între Bulgaria și România este, de asemenea, unul dintre 
factorii pentru creșterea semnificativă a turismului în ambele țări: România este țara care a generat cea 
mai mare creștere în rândul turiștilor internaționali din Bulgaria în 2016. - aproape 1,1 milioane de 
vizite - cu o creștere de 11% față de 2015. Această tendință continuă în 2017 - în primele 6 luni se 
înregistrează o creștere de 17% față de aceeași perioadă a anului 2016. În același timp, în această 
perioadă numărul de vizite ale bulgarilor în România a crescut cu 27%, comparativ cu 400 000 de 
vizite în 2016.

Țările devin din ce în ce mai renumite pentru bucătăria și pentru ospitalitate;
Infrastructura din ambele țări a fost îmbunătățită semnificativ datorită finanțării UE pentru dezvoltarea 
regională

Rețelele mobile și WIFI bine dezvoltate sunt, de asemenea, unul dintre factorii importanți 
pentru turiști, în special pentru cei tineri.

Toți acești factori au dus la schimbarea preferințelor unor cetățeni UE orientați către valoare 
către destinații diferite pentru bani, pe primul loc, aceștia fiind turiștii germani. După cum a aflat 
Comisia Europeană de Turism în primul trimestru al anului 2017, 40% mai mulți turiști germani au 
vizitat Bulgaria și 18% mai mult - România comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016.

 În același timp, Croația a raportat o scădere semnificativă a numărului de sosiri din Germania. 
Bulgaria și România se pare că au devenit și noile destinații de iarnă - multe familii germane au înlocuit
stațiunile de iarnă din Austria și Elveția cu cele mai ieftine din Balcani.

Turismul în localitățile Balcic și Mangalia

Municipiul Balcic

Capacitatea de recreere a plajelor din municipiul Balcic este de 31200 persoane.
Capacitatea de cazare în anul 2016 a fost de peste două ori mai mare decât în 2012, când au fost

11 856 de paturi, în timp ce în 2016 au fost autorizate oficial 24 315.
Cea mai mare parte din camere și paturi sunt în hoteluri - 82% din camere și paturi.
În ultimii 15 ani a existat o tendință clară de diminuare a numărului de camere de oaspeți în 

detrimentul celor din hoteluri, hotelurile de familie, case de oaspeți și apartamente.
Din 4660 în 2004 numărul de camere de oaspeți a scăzut cu 81% până la 868 în 2012, apoi a 

crescut la 967 în 2015 și a scăzut ușor la 695 în 2016.

Tipuri de spatii de cazare în Municipiul Balchik 
№ Tipuri de spatii de cazare 2015 2016

places rooms bеds places rooms beds

1. Hoteluri 81 10 142 20 421 76 9 849 19 609
2. Sate de vacanta 2 77 106 2 77 150
4. Vile 2 30 60 2 30 60



1. Hoteluri familiale 31 479 1027 32 484 1 020
2. Bungalow-uri 11 364 811 11 351 731
3. Camping 1 196 392 1 196 392
4. Case de odihna 9 292 668 8 254 588
5. Case de oaspeti 66 395 844 39 266 564
6. Camere de oaspeti 147 445 967 136 429 898
7. Apartamente de oaspeti 2 4 10 57 119 695
 Total 352 12 424 25 350 363 11 859 24 315

            Source: Statistics provided by Balchik municipality Informational Center

Așa cum am văzut în tabelul de pe pagina următoare:
În ansamblu, numărul turiștilor cazați la municipiul Balchik în anul 2016 a fost de 345 777, iar numărul
de nopți -1 801 243, care reprezintă în medie 6,45 nopți pe turist - mai mare decât media pentru țară - 
2,4;
Fluxul turistic în municipiul Balcic în 2015 și 2016 depășește chiar tendința națională de creștere 
semnificativă - numărul de sosiri a crescut cu 14,5%, iar înnoptările - cu 11%;
Cota majoră a turiștilor și nopți în municipiul Balcic (93,8%) este generată de turiștii din 16 țări. În 
rândul turiștilor din aceste țări, numărul de nopți este de peste 20 000, iar numărul turiștilor - peste 3 
000;
Structura fluxului de turisti este alcatuita dintr-o treime din bulgari (33%) si din doua treimi din straini;
Turiștii români sunt puțin peste un sfert (27%), iar celelalte două grupuri importante sunt germanii 
(11%) și rușii (6%).

Tourists and overnights in Balchik municipality in 2015 and 2016 – by country of origin

2016 г. 2015 г.
Tourists Overnights Tourists Overnights

Countries of tourists origin N % N % N % N %
Total 34577
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BULGARIA 11351
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32,8% 415264 23,1% 10764
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35,7% 435677 26,9%

ROMANIA 93870 27,1% 379234 21,1% 79581 26,4% 321083 19,8%
GERMANY 37915 11,0% 304241 16,9% 28563 9,5% 234658 14,5%
RUSSIA 20448 5,9% 185541 10,3% 17543 5,8% 166822 10,3%
NORWEY 9113 2,6% 70384 3,9% 10011 3,3% 72682 4,5%
POLAND 10064 2,9% 63958 3,6% 7245 2,4% 50130 3,1%
BELORUSSIA 5575 1,6% 50899 2,8% 7007 2,3% 64020 4,0%
FRANCE 6674 1,9% 42386 2,4% 5536 1,8% 36692 2,3%
UCRAINE 5904 1,7% 37440 2,1% 4668 1,5% 31941 2,0%
MOLDOVA 6182 1,8% 36018 2,0% 6756 2,2% 41445 2,6%
CHECK REPUBLIC 4587 1,3% 30032 1,7% 2006 0,7% 12726 0,8%
GB 4531 1,3% 29162 1,6% 2892 1,0% 17368 1,1%
SWEDEN 3869 1,1% 25110 1,4% 3317 1,1% 20886 1,3%

OTHER 23533 6,81% 131574 7,30% 19045 6,31% 112373 6,94%



Source: Statistics provided by Balchik municipality Informational Center

Tabelul de mai jos arată că:

Germană, poloneză, ucraineană și cele din Cehia a crescut în 2015 și 2016 în mod semnificativ;

Cea mai mare ieșire drastică poate fi observată în grupul turiștilor belarusi - doi ani consecutivi 
numărul lor scade;

În turiștii din Rusia, GB, Ucraina, tendința negativă, observată în 2015, este deja pozitivă în 2016.

Growth in the number of tourists and overnights in Balchik municipality 

Countries Growth in the number of tourists Growth in number of 
overnights 

2016/2015 2015/2014 2016/2015 2015/2014
Total 14,6% 1,6% 11,3% -6,1%

BULGARIA 5,4% 6,1% -4,7% 3,7%

ROMANIA 18,0% 19,7% 18,1% 14,0%

GERMANY 32,7% 15,7% 29,7% 13,4%

RUSSIA 16,6% -52,1% 11,2% -50,1%

NORWEY -9,0% 8,3% -3,2% 1,4%

POLAND 38,9% 37,7% 27,6% 40,7%

BELORUSSIA -20,4% -38,6% -20,5% -39,1%

FRANCE 20,6% -5,5% 15,5% -7,0%

UCRAINE 26,5% -17,0% 17,2% -20,3%

MOLDOVA -8,5% -0,4% -13,1% -6,1%

CHECK REPUBLIC 128,7% 26,4% 136,0% 39,2%

GB 56,7% -26,3% 67,9% -35,0%

SWEDEN 16,6% 105,8% 20,2% 100,6%

OTHER

*The colored fields indicate growth of above 15% 



Average number of overnights in Balchik municipality
2016 г. 2015 г. 2014 г.

BULGARIA 3,66 4,05 4,14
ROMANIA 4,04 4,03 4,24
GERMANY 8,02 8,22 8,38
RUSSIA 9,07 9,51 9,12
NORWEY 7,72 7,26 7,75
POLAND 6,36 6,92 6,77
BELORUSSIA 9,13 9,14 9,22
FRANCE 6,35 6,63 6,74
UCRAINE 6,34 6,84 7,13
MOLDOVA 5,83 6,13 6,51
CHECK REPUBLIC 6,55 6,34 5,76
GB 6,44 6,01 6,81
SWEDEN 6,49 6,30 6,46
Other 5,59 5,90 5,98
Mean 6,45 6,58 6,72

Source: Statistics provided by Balchik municipality Informational Center 

Municipiul Mangalia

        Informațiile statistice furnizate de administrația municipiului Mangalia sunt rezumate în tabelele
de mai jos. Pe baza acestui fapt, se pot face următoarele concluzii:

Numărul turiștilor din municipiul Mangalia (332 mii) este aproape același cu cel al municipiului Balcic
(345 mii)

Ponderea turiștilor străini în municipiul Mangalia este mai mică decât media țării din România - 15,5%
față de 22%. Numărul mediu de nopți în municipiul Mangalia a fost de 4,8, dublu față de media țării,
dar mai mic decât în municipiul Balcic - 6,4. Asta explică faptul că numărul de nopți în Mangalia a fost
cu 200 mii mai puțin decât în Balcic.

Cele mai semnificative după numărul de turiști și nopți sunt acțiunile a două stațiuni Neptun și Venus -
ele cuprind aproximativ jumătate din numărul total de ambii parametri.

Cea mai semnificativă creștere în 2016 față de 2015 pare să fie numărul de vizitatori și de nopți în
Venus - 4-5%, urmat de Neptun - aproximativ jumătate din acestea.

Tourists accommodated in Mangalia Municipality 
2016 г. 2015 г.

Tourists Overnights Tourists Overnights
N % N % N % N %

Total 33243
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Share of tourists and overnights by resorts in Mangalia Municipality 
2016 г. 2015 г.

Tourists Overnights Tourists Overnights
MANGALIA 6,6% 9,2% 7,7% 11,1%

OLIMP 7,3% 6,5% 6,1% 5,7%
NEPTUN 27,9% 26,1% 26,5% 23,8%
JUPITER 13,4% 12,7% 15,2% 13,7%

CAP AURORA 6,5% 6,8% 6,8% 6,2%
VENUS 23,8% 18,1% 18,1% 14,5%

SATURN 14,6% 20,5% 19,6% 24,9%
Source: Statistics provided by Mangalia municipality 

Turismul cultural

Turismul cultural este definit de Organizația Mondială a Turismului (Raportul OMC, 2012) drept
"excursii,  al căror scop principal sau concomitent este vizitarea siturilor și a evenimentelor a căror
valoare culturală și istorică le transformă într-o parte a patrimoniului cultural al unei comunități".

"Patrimoniul cultural", care include moștenirea imaterială și materială mobilă și imobiliară ca 
"un set de valori culturale care sunt purtători ai memoriei istorice, identității naționale și au o valoare 
științifică sau culturală" (Legea patrimoniului cultural, articolul 2, paragraful 1).

Turismul cultural este un instrument de dezvoltare economică durabilă, în cazul în care este
organizat în mod favorabil  pentru populația locală.  Afacerile din turism caută modalități  de a crea
produse  turistice  comercializabile,  dar,  deseori,  interesele  private  distrug  oportunitățile  oferite  de
mediul  natural  și  istoric.  Suprastructura  cu  clădiri  moderne,  condusă  de  luarea  în  considerare  a
profitului  rapid din turismul  de masă,  este  în  detrimentul  turismului  cultural,  deoarece majoritatea
turiștilor preferă să scape din mediul lor modern obișnuit până la cel cu o istorie antică.
 Turismul  cultural-cognitiv  este  un  punct  de  intersecție  al  interacțiunii  dintre  componentele
culturale, etnice și istorice ale societății sau ale locului care urmează să fie utilizate ca resurse pentru
atragerea turiștilor și dezvoltarea turismului.

Socializarea patrimoniului cultural și istoric și valorificarea lor în active comerciale sunt doi
factori  și  procese  foarte  importante  pentru  aducerea  realizărilor  culturii  în  uz  general  și  pentru
transformarea acestora într-o sursă de afaceri. 

Realizarea  lor  practică  este  legată  de  implementarea  anumitor  activități  tehnice.  Pentru
majoritatea  siturilor  cultural-istorice  sunt  inevitabile  activități  cum ar  fi  cercetarea,  dezvoltarea  și
conservarea, construcția infrastructurii de transport, facilitățile de cazare și reglementarea modului de
utilizare, întreținere și control.

Conform analizei prognozate a Organizației Mondiale a Turismului, în 2020 turismul cultural va
fi  lider  mondial.  Această  tendință  ar  aduce  un plus  de avantaje  Bulgariei  și  României  -  țărilor  cu
patrimoniu cultural-istoric bogat și, în special, celor două municipalități de interes, având deja tradiții
în dezvoltarea diferitelor tipuri de turism cultural.

Turismul cultural în România și Mangalia:

Economiile Balcicului și Mangaliei depind semnificativ de fluxul turistic sezonier. Autoritățile



locale au realizat necesitatea de a diversifica turismul natural cu alte tipuri de turism și de ani de zile au
depus eforturi semnificative pentru a face acest lucru.

Patrimoniul istoric și cultural din ambele localități, bogăția tradițiilor și obiceiurilor create de
locația zonei transfrontaliere, care se află la intersecția a numeroase civilizații și națiuni (civilizația
europeană și orientală, creștinii și musulmanii, grecii și Romani, slavii și latinii) pare a fi potrivit pentru
dezvoltarea turismului cultural și rural pe tot parcursul anului.

Pe  teritoriile  ambelor  localități  există  obiective  istorice  bine  păstrate,  care  merită  să  fie
promovate ca atracții turistice de clasă mondială.

Analiza  arată  că  Balcic  sa  concentrat  în  primul  rând  pe  turismul  cultural-cognitiv  și  pe
evenimentele culturale, în timp ce Mangalia a fost poziționată de ani de zile ca o destinație pentru
turismul  de  recreere  și  de  vindecare  care  promovează  centrele  sale  balneo-spa  și  intenționează  să
devină una dintre destinațiile principale pentru atragerea pensionarilor oameni -  cum sunt Malta și
Spania. 

Cu toate  acestea,  planificarea  strategică  a  dezvoltării  Mangalia  prevede ca municipiul  să  își
consolideze  pozițiile  în  turismul  cultural,  transformând  Mangalia  într-un  oraș-muzeu  -  ceea  ce
înseamnă dezvoltarea și menținerea unui întreg concept integrat în acest sens. 

Din păcate, nu există statistici pe baza cărora se poate dovedi contribuția turismului cultural la
ambele  municipalități.  Ambele  municipalități  desfășoară  numeroase  activități  de  dezvoltare  a
potențialului turismului cultural la municipiu. 

Acestea sunt în principal în două direcții: Conservarea, socializarea și promovarea patrimoniului
cultural tangibil și intangibil în regiune. În mod tradițional, orașul Balcic a dezvoltat turismul cultural și
a devenit renumit pentru evenimentele culturale remarcabile și pentru siturile istorice. Este unul dintre
locurile notabile de numărul monumentelor UNESCO. 

În prezent, municipalitatea întreține o serie de muzee, centre culturale, galerii de artă și alte
situri  de patrimoniu cultural  din diferite vremuri istorice.  Municipalitatea a finalizat cu succes mai
multe  proiecte  finanțate  de UE. Au fost  abordate,  în principal,  nevoia de conservare,  restaurare și
expunere a proprietăților culturale imobile, dezvăluind astfel patrimoniul cultural și istoric local bogat,
de importanță locală și națională:

• Conservarea și restaurarea ruinelor și a zonei adiacente a Castelului Medieval "Dionysopolis"
din zona rezidențială "Horizont" din Balcic; 

• Conservarea,  restaurarea  și  transformarea  clădirii  "Melnitsata"  din  Balcic  într-un  centru  de
informare convergent pentru vizitatorii orașului și regiune; 

• Conservarea, restaurarea, expunerea și socializarea sitului "Teke Ak Yazala Baba - Sf. Atanasie"
și a zonei adiacente din apropierea satului Obrochishte din municipiul Balcic. 
Municipiul Mangalia are, de asemenea, o serie de monumente, muzee și atracții istorice care

dau ocazia de a dezvolta turismul cultural. De asemenea, municipalitatea Mangalia a finalizat cu succes
câteva  proiecte  finanțate  de  UE pentru  dezvoltarea  acestor  obiective  turistice,  cum ar  fi  proiectul
"Mangalia Walking Tour", promovându-le.

Evenimente culturale

Balcic a fost pronunțat pentru "Capitalul Festivalului Balcanilor" datorită găzduirii mai multor
festivaluri  internaționale  și  naționale  de ani  de zile.  Municipalitatea menține un calendar  bogat  de
evenimente artistice și  culturale  organizate  anual,  care sunt destul  de intense în lunile  de vară din
timpul sezonului turistic.

Mangalia  este,  de asemenea,  activă  în  desfășurarea  de evenimente  culturale  -  festivaluri  cu
participare internațională. Tabelul de mai jos rezumă bunurile culturale ale celor două municipalități
socializate și comercializate turiștilor:



Balchik Mangalia

Historical and architectural sights

Palatul și Grădina Botanică
Balcic își datorează faima ca un loc romantic,
în  principal,  la  reședința  de  vară  a  reginei
Maria de Edinburgh, reprezentând un complex
de  monumente  și  elemente  de  parc
arhitecturale  și  istorice.  Centrul  cultural  este
cea mai populară și atractivă atracție turistică
din oraș și include:
Complexul cultural "Palatul"
Palatul  este  remarcabil  prin arhitectura sa,  în
care  influențele  și  stilurile  religioase  se
împletesc armonic - creștin, islamic și oriental;
elemente  ale  casei  tradiționale  bulgare  și
bazilica  bizantină,  precum și  detalii  gotice  și
maure.

Grădina Botanică
• Grădina Palatului impresionează cu
o mare varietate de specii, culori și compoziții
create cu gust.
• Templul lui Cybele
• Este unul dintre cele mai interesante
și importante locații istorice din Balcic. Acesta
este singurul templu al Zeitei Mamei din partea
de est  a Peninsulei  Balcanice și cel mai bine
conservat  templu  elenic  din  Bulgaria.
Rezultatele  sunt  comparate  în  importanță  cu
cele ale complexului antic din Pompei.
Kanqah lângă Obrochishte
Casa de rugăciune a tipului de înmormântare a
sfântului  musulman  Jak  Bun  Yazala  și
omologul său creștin St. Athanasius este unul
dintre  monumentele  arhitecturale  mai  puțin
cunoscute,  dar  extrem  de  interesante,  cu  un
puternic  sens  religios  și  cultural.  Jak  Yazala
Baba  Khanqah  este  un  loc  misterios  și
fermecător, considerat că este acuzat de energia
divină. 

Muzeul de istorie

Muzeul arheologic "Calatis"
A fost construit în 1925. Într-un loc central
este expus așa-numitul Tomb cu papirus - un
artefact  din  secolele  IV-III  B.C.,  numit  și
mormântul  lui  Skith.  Bogăția  muzeului
arheologic  este  completată  de  o  vastă
bibliotecă  care  conține  peste  1000  de
volume de cărți din arheologie.

Moscheea Esmahan Sultan
Moscheea sultanului Esmahan din Mangalia
este  unul  dintre  cele  mai  importante
monumente  istorice  și  religioase  din  sudul
Mării  Litorului.  Locul  musulman  de
închinare  a  fost  construit  în  1573 de către
fiica unuia dintre cei mai mari conducători ai
Imperiului  Otoman,  Selim  al  II-lea,  în
memoria  tatălui  său.  Moscheea  este
construită din piatră tăiată și înconjurată de
un cimitir vechi de 300 de ani, plin cu pietre
funerare.

Rămășițele cetății Calatis.
La moștenirea cetății se află și:
Marele  Necropolis  cu  pietre  funerare  din
secolele IV-II B.C.
Portul antic
Bazilica siriană
Mormântul creștin cu psalmi

Edificiul bizantin
Edificiul  Bizantin  din  Mangalia  este  un
monument istoric datând din secolul al V-lea
și al VI-lea î.Hr. Artificiale istorice au fost
descoperite  între  1993-1995  pe  terenul
Hotelului  President  și  au  fost  incluse  în
clădirea  de  cazare,  unde  a  fost  deschis  un
muzeu.

Muzeul Marinei Mangalia



Muzeul de Istorie din Balcic  are o istorie de
peste  o  sută  de  ani.  Astăzi,  în  colecțiile
Muzeului de Istorie din Balcic se află peste 20
000  de  exponate  care  reprezintă  trecutul
orașului - de la apariția sa în secolul al VI-lea
î.Hr.  până  la  eliberarea  sa  din  ocupația
românească în 1940.

Monumente istorice
Pereții cetății medievale din oraș
Fântâni din piatră renascentistă
Case tradiționale renascentiste
Memorial  al  cetățenilor  din  Balcic  care  au
murit în timpul războaielor în perioada 1912-
1913, 1915-1918, 1941-1944.
Un  pătrat,  numit  după  căpitanul  Georgi
Radkov.

Muzeul etnografic
Muzeul  etnografic  prezintă  viața  rurală  și
urbană  din  zonă  de  la  sfârșitul  secolului  al
XIX-lea.  Casa  frumoasă  cu  două  etaje,
construită în anii 60 ai secolului al XIX-lea, o
dată locuită de un comerciant de cereale, este
restaurată fără a-și pierde spiritul autentic și are
o  colecție  etnografică  curioasă  expusă  în
interior. Traiul și stilul de viață al localnicilor
sunt  ilustrate  prin  reconstrucția  camerelor  de
locuit din casele tradiționale rurale și urbane.

Complexul Renașterii
Complexul  Renașterii  include  Biserica
Ortodoxă "Sfântul Nicolae" și școala comună
bulgară  -  prima  în  oraș.  Până  la  eliberarea
Bulgariei  din  jugul  otoman,  ea  sa  stabilit  ca
unul  dintre  principalii  factori  pentru  trezirea
spiritului național bulgar.
Galerie de artă
Galeria de artă din Balcic este un loc preferat
pentru  exprimarea  artiștilor  din  diferite
generații  și  țări,  pentru  recitaluri,  concerte  și
întâlniri  creative.  Fondată  în  anii  30  ai
secolului  XX,  este  cea  mai  veche  galerie  de
artă din sudul Dobrogei.
Astăzi, galeria de magazine de 1500 de lucrări
de 447 artiști bulgari și străini.
Galeria  de  Artă  organizează  în  mod constant

Muzeul marin din Mangalia a fost construit
în  2004  într-una  din  clădirile  cazarmelor
dezmembrate. Institutul este conceput ca un
muzeu  dedicat  tehnologiei  navale  și
evidențiază portul Mangalia între anii 1952
și 2000. În cele două săli ale muzeului este
expusă  o  colecție  impresionantă  de
echipament militar și obiecte de patrimoniu

Portul turistic Mangalia

Portul  turistic  din  Mangalia  este  portul
modern  românesc  pentru  vasele  mici  care
vând  vânzări  de-a  lungul  coastei  Mării
Negre.  Portul  a  fost  amenajat  în  perioada
2006-2008 cu finanțare europeană și locală.
Portul  turistic  din  Mangalia  poate  rezista
până  la  146  de  bărci  care  beneficiază  de
andocare și întreținere moderne.

Herghelia Mangalia

Ferma studențească din Mangalia se află la
aproximativ  3  km nord  de  Mangalia  și  la
aproximativ 500 de metri de Marea Neagră.
Înființată  în  1926,  ferma  de  pădure  din
Mangalia  este  cel  mai  mare  complex  de
acest gen din sud-estul Europei și găzduiește
aproximativ 350 de cai de rasă pură, cum ar
fi rasa arabă și ponei

Pestera Limanu
Peștera  este  situată  lângă  Calatis  și  este
considerată  un  bun  natural  valoros,  cu  o
valoare istorică.



noi  expoziții  de  grup  și  individuale,
evenimente retrospective și tematice.
"Moara" din Balcic - o clădire publică, un bun
cultural imobiliar de importanță locală, care a
fost  cea  mai  modernă  moară  din  Balcani  la
începutul  secolului  al  XX-lea,  este  acum
restaurat  și  transformat  într-un  centru  pentru
evenimente  publice  și  informare  turistică
centru.  Sălile  sale  sunt  potrivite  pentru
conferințe,  concerte,  expoziții.  În  prezent,  pe
perete,  în  fiecare  seară  sunt  proiectate
videoclipurile  3D,  produse  în  scopul  acestui
proiect.
Templele ortodoxe din Balcic sunt importante
atracții  istorice,  arhitecturale  și  spirituale  ale
orașului  din  epoca  Renașterii  -  dezvoltarea
literaturii, artei și educației.
Templul  Memorial  "Sf.  Nicholas  Mirlikiyski
Chudotvorets "
Aceasta  este  prima  biserică  renascentistă
bulgară,  construită  împreună  cu  o  școală
bulgară în 1845.
Chirch "Sf. George"
Aceasta este cea mai mare biserică din Balcic.
Sculptura  in  lemn este  centrul  decoratiunilor.
Iconostasul  sculptat  este  deosebit  de
remarcabil.
Capela "Adormirea Maicii Domnului"
Capela a fost construită în tradițiile arhitecturii
bisericești bizantine și a fost pictată de artiști
români. Tronul și iconostasul sculptat în lemn
au  fost  făcute  în  1721  și  au  fost  cumpărate
special pentru capela din Cipru.
Chirch "Sf. Constantin și Elena "
Templul  a  fost  construit  în  1894  și  este  o
bazilică  cu  trei  nave,  cu  un  plafon  semi-
cilindric  simplu.  Datorită  acusticei  sale
excepționale, multe concerte și înregistrări ale
operei muzicale sunt realizate aici.
Chirch  "Sf.  Reverendul  Paraskeva  -  Petka
Tarnovska "
Cea  mai  nouă  biserică  ortodoxă  din  Balcic,
inițiată  de  autoritățile  române  în  1936,
finalizată  în  1954.  Este  singura  biserică
ortodoxă din  Balcic  proiectată  de  un  arhitect
profesionist.



Analiza SWOT a turismului din regiunea Balcic-Mangalia
• Bogat potențial natural al regiunii
• locație bună și condiții geografice favorabile
• aproape de orașele Constanța și Varna
•  stațiunile mari de la Marea Neagră se află în interiorul granițelor municipalităților (în special 
municipiul Mangalia include cele mai mari din România)
• disponibilitatea unui aeroport, oferind zboruri low-cost la o distanță destul de apropiată (Varna);
posibilitatea de a utiliza un aeroport ex-militar mic pentru zboruri charter - aproape de Balcic
• Condiții excelente pentru turismul cultural și tradițiile existente în dezvoltarea sa la ambele 
municipalități datorită disponibilității:
• - multe atracții culturale și istorice interesante
• - imagine bine stabilită în turismul festivalului
• Diverse oportunități de cazare în ambele localități, oferind o gamă largă de condiții de calitate
• Condiții pentru spa-turism și balneo-turism
• Personal relativ calificat în ambele municipii
• Cunoașterea limbii române / bulgare de către cetățenii locali
• Componența ambelor țări din UE - o imagine îmbunătățită; mai demn de încredere decât înainte
• Agenții de turism și operatorii de turism care comercializează evenimentele turistice și atracțiile
turistice
• O varietate de trasee turistice și pachete de excursii în imediata apropiere a orașelor Balcic și 
Mangalia, oferind oportunități pentru excursii de o zi
• Ofertă bună valoare pentru bani; prețuri accesibile pentru turiștii est-europeni; percepția 
destinației ca fiind "ieftină"
• Municipalitățile din Balcic și Mangalia sunt actori activi în facilitarea industriei turistice și în 
special în dezvoltarea turismului cultural;
• Există viziune, intenții și activități pentru dezvoltarea constantă a regiunilor
• Elemente create de infrastructura informațională - centre informaționale (în municipiul Balcic 
sunt patru - două în orașul Balcic, unul în stațiunea Albena și unul în Kranevo.
• Distanța scurtă dintre cele două municipalități care permite dezvoltarea activităților comune
• Scurt sezon turistic - concentrarea turiștilor numai în lunile de vară 3-4
• Lipsa de publicitate națională a ambelor municipalități
• Ponderea turiștilor străini în România este încă scăzută (sub o treime), deși crește semnificativ
• Lipsa strategiei generale de marketing și a planului de acțiune pentru implementarea acesteia
• Lipsa unui personal suficient și / sau a unei structuri de specialiști care să se ocupe de activități 
promoționale
• Produse turistice insuficient dezvoltate, concepute în pachete adresate anumitor grupuri
• Publicitatea slabă, insuficientă sau ineficientă a destinațiilor turistice și a legăturii dintre regiuni
• Dezvoltarea tuturor celorlalte tipuri de turism, în special: turismul cultural, turismul aventuros 
eco-turism, balneo-spa, turismul sportiv, turismul de conferințe, turismul rural etc.
• Organizarea vizitelor internaționale pentru schimbul de experiență între cele două regiuni
• Publicitate mai activă prin toate canalele, dar în special prin intermediul internetului
• Elaborarea unei strategii de marketing relevante, în concordanță cu nevoile regiunii, de creștere 
a puterii competitive
• Îmbunătățirea calității vieții 



• Utilizând mai eficient potențialul tuturor elementelor și infrastructurilor culturale deja 
socializate - de ex. Moara din Balcic.
• Socializarea și valorificarea mai multor monumente culturale și istorice (de exemplu, Templul 
Kibea din Balcic și Mangalia prin următoarele măsuri:
• - Participarea la programe nationale, regionale si europene de recreere a turismului in zona 
marii Marii Negre (sprijin pentru restaurarea patrimoniului cultural, pentru conservarea patrimoniului 
natural, pentru diversificarea ofertelor turistice, pentru training a personalului din domeniul turismului 
și a serviciilor care vin împreună cu acesta, pentru refacerea condițiilor de cazare etc.)
• Atragerea investitorilor în regiune
• Atrageți tinerii în calitate de voluntari și creați tabere de voluntari.
• Stagnarea economică imprevizibilă și crizele care afectează turismul
• Creșterea tensiunilor, anxietății și temerilor legate de terorism la nivel mondial, dar mai ales în 
Europa - ceea ce îi face pe toți potențialii turiști să-și micșoreze planurile de călătorie.
• Relații politice externe nefavorabile (de exemplu, deteriorarea relațiilor cu Rusia)
• Produs turistic mai bine dezvoltat în Grecia, Turcia, Croația, Slovenia și în alte țări din regiune
• Creșterea și așteptările crescânde ale turiștilor
• Tendințe demografice negative în regiune: depopularea regiunii datorită ratei scăzute a 
natalității și migrației forței de muncă în străinătate și îmbătrânirii populației
• activitățile umane agresive care nu respectă principiile conservării naturii și dezvoltării durabile 
- împiedică zonele cu natură sălbatică, cu construcții și poluare, suprastructuri cu clădiri mari, locuri 
industriale în apropierea unora dintre plaje sau în apropierea siturilor naturale și culturale;
• Mafia și grupurile de lobby-uri susținute la nivel înalt de stat care nu pot fi oprite de autoritățile 
locale și de oamenii
• deteriorarea stării monumentelor culturale
• Eroziunea naturală a plajelor
• Interesele de afaceri private care contravin intereselor comunității.

Popularizarea municipiilor Balcic și Mangalia

Analiza activităților de publicitate a produselor și serviciilor turistice din cele două municipii a 
identificat următoarele aspecte pozitive, precum și negative.
Aspecte pozitive:

• Departamentele de PR și specialiștii cu experiență care se ocupă de anumite aspecte ale 
activităților de marketing, dar sarcinile lor profesionale sunt în principal axate pe PR; de 
asemenea, deseori sunt implicați în activități organizatorice și executive suplimentare

• Programe / planuri și bugete alocate pentru promovarea turismului în fiecare an și pentru 
organizarea de evenimente

• Bugetele alocate publicității media și materialelor tipărite sunt disponibile numai la municipiul 
Balcic

• Unele canale media bine stabilite și funcționează eficient
• Parteneriate cu partenerii media
• Centre de informare

Aspecte negative:
După cum se pare că nu există:

• strategii de marketing disponibile și planuri de comunicare bazate pe acestea



• activități de marketing consecvente și sistematice
• buget alocat special pentru publicitatea și materialele media (Mangalia)
• buget alocat publicității internaționale
• Comunicarea site-urilor locale ale municipalităților este slabă - acestea nu sunt ușor accesibile 

și nu sunt disponibile în multe limbi străine sau deloc
• Statisticile colectate nu sunt analizate în mod regulat și utilizate pentru luarea deciziilor de 

marketing
În fiecare an Consiliul municipal Balcic acceptă programul de promovare a turismului cu 

priorități definite pentru anul în curs. În continuare sunt rezumate cheltuielile pentru dezvoltarea 
turismului și sunt practicate în exclusivitate în judecată pentru turismul cultural. Se poate afirma că 
cheltuielile fixe din partea municipiului pentru evenimente culturale și publicitare variază între 200 și 
270 mii de euro pe an în ultimii 4 ani.

Balchik Municipality budget for development of tourism (in EUR)

№ Types of cultural activities & promotion 2017 2016 2015 2014
1. Celebrations of local and regional 

importance 
99 718 81 807 88 198 138 867

2. International Events 107 371 92 032 112 484 125 727
3. Media advertising and advertising 

materials 
28 121 46 406  51 129  28 121

Only for events and their advertising 235194 220 246 251 811 292 715
4. Support of project of regional and 

national importance 
30 677 12 782 5 113  2 556

5. International co-operation 12 782 17 895 17 895 15 339
Total for events, advertising &projects 278 654 250 923  274 819 310 609

          Other investment in tourism 
Cultural site – The Mill 610 286 452 103  456 899
Infrastructure and green 46 272  48 573  35 790 282 489
Total – other investments 656 814 500 676 492 689 282 489

Veniturile din turismul din municipiul Balcic sosesc prin următoarele surse - în baza art. 60 alin.
1 din Legea turismului din Bulgaria
  1. Taxe turistice
  2. Amenzi și sancțiuni
  3. Taxe pentru clasificarea locurilor turistice HORECA (hoteluri / restaurante / cafenele;
  4. Fonduri prevăzute pentru executarea programelor și a proiectelor
  5. Donații, granturi, finanțări internaționale - caz în care nu se presupune că vor fi depuse la bugetul 
de stat;
  6. Dobânda;
  7. Alte surse



Deocamdată, Mangalia nu are un buget specific pentru publicitate, ci doar pentru realizarea 
evenimentelor și a publicității în site-uri turistice, evenimente și activități - este de aproximativ 90.000 
EUR / an

Pentru 16 evenimente programate pe an - evenimente artistice si sarbatori nationale este de 
aproximativ 45.000 EUR / an (350.000 LEI)

Pentru alte activități culturale este de aproximativ 35.000 EUR / an (150000 LEI).

Canale și instrumente media

Publicitatea evenimentelor culturale este organizată în moduri similare în cele două 
municipalități: departamentul PR al municipalității trimite informații la următoarele canale media 
atunci când organizează evenimentele.

• Televizoare naționale și locale - comunicate de presă, interviuri
• Stații radio locale și naționale - anunțuri și interviuri
• Ambele municipalități colaborează cu partenerii media pentru unele dintre evenimente.
• Publicitate off-line
• materiale tipărite - broșuri și pliante furnizate la centrele informaționale și la recepțiile unor 

hoteluri
• publicații în ziare locale și naționale
• Publicitate online - publicații pe site-uri informative și pe site-uri specializate pentru turism.
• Obiectivele strategice ale planului comun de publicitate curent se bazează pe prioritățile din
• documentele pentru dezvoltarea strategică a celor două municipii:
• Planul de dezvoltare al municipiului Balcic 2014-2020
• Strategia de dezvoltare locală 2016-2023 a orașului Mangalia
• Este important să evidențiem acele puncte și aspecte ale planificării strategice care pot fi 

relevante pentru identificarea obiectivelor strategice ale Planului comun de publicitate.
• Următoarele priorități și măsuri prevăzute în Planul de dezvoltare al municipiului Balcic 2014-

2030 sunt legate direct de dezvoltarea turismului, inclusiv de marketing și publicitate
• Prioritatea 1. Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic prin extinderea produselor turistice 

existente și prelungirea sezonului turistic
Dezvoltarea turismului, pentru a consolida poziția municipiului ca resort cu o imagine specifică 

și alternativă la turismul mării în stațiunile balneare
• Măsura 1.1.1 Întreținerea și îmbunătățirea infrastructurii de transport, comunicații și alte 

infrastructuri turistice.
• Măsura 1.1.2. O mai bună integrare a turismului ca parte a politicilor ecologice, economice, 

educaționale și culturale ale municipiului:
• Măsura 1.1.3. Clasificarea activităților turistice și controlul calității serviciilor lor.
• Measure1.1.4. Elaborarea de strategii de marketing și publicitate orientate, care să corespundă 

nevoilor diferitelor categorii de utilizatori ai produselor turistice
• Măsura 1.1.5. Serviciul de informare al turiștilor cu accent pe tehnologiile contemporane 

(mobil, web, interactiv) și accesibilitatea în termeni de limbă Măsura 1.1.6. Dezvoltarea 
capacității profesionale a conducerii și a angajaților din acest sector.

1.2. Dezvoltarea agresivă a turismului complementar și alternativ, astfel încât să se prelungească
în mod semnificativ sezonul turistic



Provocarea principală este că unele tipuri de turism au cerințe specifice privind infrastructura și 
condițiile materiale, care contrazic unele cu altele (de exemplu:

Măsura 1.2.1. Analiza actuală a parametrilor calitativi și cantitativi ai fluxurilor turistice ale 
nevoilor lor, nivelul de satisfacție și intențiile viitoare

Măsura 1.2.2. Evaluarea potențialului și nevoilor specifice ale anumitor segmente ale turiștilor, 
îndeosebi cele din perioada activă (pensionari, studenți, oameni de afaceri, cercetători științifici și 
profesori, oameni care au nevoie de balneologie, reabilitare pentru terapia climatică, sportivi, vânători, 
exploratori de natură etc.).

Măsura 1.2.3. Identificarea oportunităților și resurselor cunoștințelor, know-how-ului, 
oportunităților de colaborare cu alte municipalități:

Extinderea sezonului turistic - golf, turism de vânătoare, instruirea și reabilitarea turismului de 
afaceri turistic științific și de congrese sportive; ecoturism

Turism de aventură în turism rural și turistic (cai, safari, minge de vopsea etc.) turism de 
divertisment - carnavaluri de concerte; vizite ale unor situri industriale moderne (agroindustria, 
fotovoltaice și centrale eoliene).

Măsura 1.2.4. Sprijinirea spiritului antreprenorial în industriile culturale și creative (accentul 
pus pe industrii legate de festivaluri și evenimente culturale, promovarea artei vizuale și artistice a 
patrimoniului cultural, mass-media și publicitate) - condiție-cheie pentru îmbogățirea și îmbunătățirea 
calității produselor turistice).

Măsura 1.2.5. Cercetare și conservare și expunere de monumente arheologice și alte monumente
culturale. Dezvoltarea infrastructurii adiacente pentru a le transforma în situri turistice potrivite pentru 
vizitele în masă

Măsura 1.2.6. Îmbunătățirea infrastructurii existente în vederea dezvoltării durabile și integrării 
mării și a tipurilor alternative de turism.

Măsura 1.2.7. Transferul de cunoștințe și know-how din centrele de excelență din Bulgaria și 
din străinătate pentru prioritățile turistice selectate și schimbul de bune practici

Măsura 1.2.8. Instruirea echipelor manageriale și a personalului municipal
Măsura 1.2.9. Publicitatea destinației Balcic în prioritățile definite
Măsura 1.2.10. Coordonarea și integrarea turismului alternativ și principal (maritim) la nivel 

municipal și regional
Strategia de dezvoltare locală 2016-2023 a orașului Mangalia urmărește, de asemenea, acțiuni 

care ar avea un impact grav asupra turismului, asupra turismului cultural și, respectiv, ar necesita o 
abordare sistematică și pe termen lung a publicității. Publicitatea în comun nu este în mod special avută
în vedere în mod explicit, însă este implicit considerată ca parte integrantă a problemei cooperării 
transfrontaliere.

În ansamblu, pentru a-și atinge obiectivul strategic general pentru dezvoltare durabilă, 
municipalitatea planifică diferite acțiuni, dintre care patru direcții sunt cele mai distinctive și relevante 
în contextul depășirii sezonalității turismului și dezvoltării activelor culturale:

Dezvoltarea și poziționarea Mangalia ca oraș verde
Transformarea municipalității într-o destinație de vacanță 365 de zile pe an prin investiții în 

diversificarea ofertelor turistice prin dezvoltarea de tipuri alternative de turism - turism de agrement și 
turism, turism balnear, turism cultural, turism sportiv, turism religios, servicii de agrement .

Orașul Mangalia își propune să realizeze, până în 2023, în parteneriat cu operatorii de turism, 
următoarele investiții:
- dezvoltarea unui teren de golf cu 18 găuri la standarde internaționale;
- dezvoltarea unui parc acvatic la standarde internaționale standard 365 de zile pe an;



- dezvoltarea unui centru de wellness și spa cu aplicații terapeutice cu ajutorul apei de mare termale, 
sulfuroase; reabilitarea și modernizarea hipodromului și fermei;
- construirea unui camping cu facilități la nivel internațional (caravană, bungalow, corturi, glamping 
etc.)

Întorcând întregul oraș Mangalia într-un Muzeu de Istorie și Arheologie, expunând istoria sa 
milenară și multiculturală,

Efectuarea municipiului Mangalia o destinație atractivă pentru reinstalarea pensionarilor din 
țările dezvoltate - Împreună cu Malta, Portugalia și Spania

Misiune, viziune și obiective strategice

• Pe baza obiectivelor strategice de mai sus ale celor două municipii se poate afirma că misiunea 
regiunii ca destinație turistică este de a realiza o dezvoltare durabilă oferind o varietate de oferte 
turistice, inclusiv cele culturale, sporind astfel competitivitatea industriei turistice în zona 
transfrontalieră Balcic-Mangalia, comparativ cu alte destinații europene. În consecință, este de așteptat 
să se atingă standarde înalte de viață, prosperitate economică și culturală și conservarea și 
îmbunătățirea mediului ecologic.

• Viziunea este că Balcic și Mangalia au toate premisele necesare pentru a realiza această 
misiune, dar trebuie să fie susținute de o mai bună comunicare cu lumea exterioară printr-o publicitate 
mai eficientă.
• La formularea obiectivelor strategice se pot diferenția obiectivele strategice de afaceri și 
obiectivele strategice de publicitate.

Obiective strategice de afaceri ale turismului în regiunea Balcic - Mangalia
• Să genereze o sursă crescândă de afaceri și venituri pentru populația locală și companiile din 
cele două raioane.
• Crearea condițiilor pentru dezvoltarea durabilă a economiei locale.
• Îmbunătățirea calității vieții, a infrastructurii și a mediului,

Obiectivul strategic al publicității comune a turismului cultural în regiune:
• Pentru a asigura o mai bună comunicare a produselor oferite de turism cultural în cele două 
comune, creând astfel sinergie în activitățile lor, astfel încât:
• Obțineți o mai bună valorificare a tuturor atracțiilor istorice și culturale și a activităților 
desfășurate de cele două municipalități.
• Îmbunătățirea competitivității afacerii turistice locale în TBR
• Aceasta va duce în cele din urmă la:
• Prelungirea sezonului turistic dincolo de sezonul de vară prin intermediul acestor produse
• Creșterea fluxului de turiști
• numărul turiștilor a vizitat regiunea
• numărul de nopți petrecute în ambele localități
• Creșterea veniturilor generate de turismul cultural
• Timpul aproximativ pe care trebuie să-l atingă aceste obiective este de până la 10 ani

Obiective pe termen scurt și mediu ale publicității din regiune



• Crearea unei poziții clare, distinctive și atrăgătoare a regiunii pe piețele turistice - atât interne, 
cât și pe piețele internaționale, atât cele existente, cât și cele noi
• Generează o conștientizare generală a regiunii Balcic - Mangalia și a ofertelor sale turistice 
culturale
• Menținerea interesului clienților existenți și furnizarea de noi reclame și declanșatoare 
publicitare
• Atragerea intereselor noilor grupuri țintă - turiști din alte națiuni
• Creați legături emoționale prin implicarea mai activă a turiștilor în evenimentele turistice
• Implicarea și motivarea părților interesate din mediul de afaceri
• Durata aproximativă a acestor obiective trebuie să fie realizată în intervalul 3-5 ani
• Ca mijloace de realizare sunt identificate următoarele activități cheie, care pot fi adresate 
ambelor municipalități
• Construirea și întreținerea infrastructurii care deservesc activitățile turistice, inclusiv drumurile 
locale către situri;
•  înființarea și funcționarea centrelor informaționale și organizarea serviciului informațional al 
turiștilor;
• crearea și întreținerea siturilor turistice, care sunt proprietatea municipiului sau pentru care 
municipalitatea este autorizată să gestioneze;
• organizarea de evenimente cu importanță locală și națională;
• desfășurarea de cercetări, analize ale dezvoltării turismului în municipii;
• publicitate intensivă și inovatoare, inclusiv participarea la expoziții și târguri turistice.
• Factori / condiții necesare pentru realizarea obiectivelor strategice ale planului de publicitate
•  În contextul planului actual, factorii pot fi diferențiați în: 
• Factori obiectivi - condiții fundamentale pentru dezvoltarea turismului cultural Disponibilitatea 
produselor turistice culturale bine dotate, accesibile și accesibile Well-maintained infrastructura 
moderna Condiții bune de cazare 
• Factori subiectivi - în funcție de factorii de decizie din cele două municipalități și care au o 
importanță critică pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru publicitatea comună:
- Voință pentru acțiuni comune și activități comune de ambele părți; foarte bine elaborat și urmat de 
acord.
- Finanțare alocată activităților de publicitate comune.
- Disponibilitatea structurii organizatorice și responsabilă pentru realizarea cooperării transfrontaliere și
sustenabilitatea acesteia în timp:
• o echipă de specialiști dedicată comunicării celor două municipalități și realizării planului 
strategic și strategic comun
• O tehnologie socială - un set de principii și reguli organizatorice conform cărora trebuie 
executate activitățile
• Disponibilitatea
• un concept comun de marketing, inclusiv conceptul de publicitate;
• instrumente de publicitate bine elaborate;
• canalele de publicitate selectate corespunzător.
• După cum se pare că nu există:
• strategii de marketing disponibile și planuri de comunicare bazate pe acestea
• activități de marketing consecvente și sistematice
• buget alocat special pentru publicitatea și materialele media (Mangalia)



• buget alocat publicității internaționale
• Comunicarea site-urilor locale ale municipalităților este slabă - acestea nu sunt ușor accesibile
și nu sunt disponibile în multe limbi străine sau deloc
• Statisticile colectate nu sunt analizate în mod regulat  și utilizate pentru luarea deciziilor de
marketing
.
Timpul aproximativ pe care trebuie să-l atingă aceste obiective este de până la 10 ani

• Obiective pe termen scurt și mediu ale publicității din regiune
• Crearea unei poziții clare, distinctive și atrăgătoare a regiunii pe piețele turistice - atât interne,
cât și pe piețele internaționale, atât cele existente, cât și cele noi
• Generează o conștientizare generală a regiunii Balcic - Mangalia și a ofertelor sale turistice
culturale
• Menținerea  interesului  clienților  existenți  și  furnizarea  de  noi  reclame  și  declanșatoare
publicitare
• Atragerea intereselor noilor grupuri țintă - turiștii altor națiuni
• Creați legături emoționale prin implicarea mai activă a turiștilor în evenimentele turistice
• Implicarea și motivarea părților interesate din mediul de afaceri
Durata aproximativă a acestor obiective trebuie să fie realizată în intervalul 3-5 ani

• Ca  mijloace  de  realizare  sunt  identificate  următoarele  activități  cheie,  care  pot  fi  adresate
ambelor municipalități
• Construirea și întreținerea infrastructurii care deservesc activitățile turistice, inclusiv drumurile
locale către situri;
• înființarea și funcționarea centrelor informaționale și organizarea serviciului informațional al
turiștilor;
• crearea  și  întreținerea  siturilor  turistice,  care  sunt  proprietatea  municipiului  sau pentru  care
municipalitatea este autorizată să gestioneze;
• organizarea de evenimente cu importanță locală și națională;
• desfășurarea cercetărilor, analizelor de dezvoltare a turismului în municipii;
• publicitate intensivă și inovatoare, inclusiv participarea la expoziții și târguri turistice.
• Factori / condiții necesare pentru realizarea obiectivelor strategice ale planului de publicitate
• În contextul planului actual, factorii pot fi diferențiați în:
• Factori obiectivi - condiții fundamentale pentru dezvoltarea turismului cultural
• Disponibilitatea produselor turistice culturale bine dotate, accesibile și accesibile
• Well-maintained infrastructura moderna
• Condiții bune de cazare
• Factori subiectivi  - în funcție de factorii de decizie din cele două municipalități și care au o
importanță critică pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru publicitatea comună:
• Voință pentru acțiuni comune și activități comune de ambele părți; foarte bine elaborat și urmat
de acord
• Finanțare alocată activităților de publicitate comune
• Disponibilitatea  structurii  organizatorice  și  responsabilă  pentru  realizarea  cooperării
transfrontaliere și sustenabilitatea acesteia în timp:
• O echipă  de  specialiști  dedicată  comunicării  celor  două municipalități  și  realizării  planului



strategic și strategic comun
• O  tehnologie  socială  -  un  set  de  principii  și  reguli  organizatorice  conform  cărora  trebuie
executate activitățile
• Disponibilitatea
• un concept comun de marketing, inclusiv conceptul de publicitate;
• instrumente de publicitate bine elaborate;
• canalele de publicitate selectate corespunzător.

Analiza SWOT a conceptului de publicitate comună a ambelor municipalități.
Puncte forte

Utilizarea mai bună a fondurilor datorită efectului sinergic al activităților de promovare
Multe bunuri turistice din ambele părți - premisele naturale și culturale adecvate pentru a fi

proiectate și oferite
Experți  specializați  din municipalități,  dedicați  promovării patrimoniului cultural; oameni cu

idei și entuziasm
A stabilit cooperarea cu agențiile de turism și operatorii de turism în călătorii, târguri și expoziții

informative
Îmbunătățirea  eforturilor  cu  întreprinderile  private  -  promovarea  împreună  a  evenimentelor

culturale materiale de informare bine concepute. 

Puncte informaționale existente
Puncte slabe:

Nu există suficienți angajați implicați în activitățile de marketing ale ambelor municipalități
Fonduri insuficiente, alocate activităților de marketing de la ambele părți
Nici o agentie de publicitate sau agentie de publicitate contractata nu se ocupa profesional cu

activitati promotionale - la ambele municipalitati
Lipsa de experiență pentru a promova regiunea
Niciun concept de abordare integrată față de publicitatea obișnuită
Lipsa unui sistem informațional de vizualizare - nu există nici măcar panouri informaționale (în

orașul Balcic)

Oportunitati:

Stabilirea  unei  echipe  comune,  transfrontaliere,  care  să  poată  depăși  diferențele  în  numele
succesului comun. În forma sa finală, întreprinderile sociale din ambele municipalități pot valorifica
eforturile angajaților municipalității

Elaborarea unui plan de acțiune și a unui acord clar pentru urmărirea planului comun, inclusiv
alocarea unor sume specifice

Să dezvolte oferte turistice comune, instrumente și canale de realizare a acestora la nivel practic
Elaborarea  unui  set  de  instrumente  de  publicitate  cheie  indispensabile  pentru  publicitatea

comună a regiunii.

Amenințări:

Realizarea  planului  comun  de  publicitate  care  trebuie  luată  fără  implicarea  și  acordurile



suficiente între cele două municipalități să nu fie realizată
Autoritățile  municipiilor  să  nu  aloce  suficiente  fonduri  și  personal  pentru  activitățile  de

promovare
Eforturile de a fi împrăștiate; pierderea concentrării în publicitate
Publicitatea nu rămâne remarcată pe scară internațională. 

Grupurile țintă

Grupurile țintă la care se orientează actualul plan de publicitate comună sunt cinci tipuri de
acționari - fiecare cu un rol foarte diferit în procesul de schimb de piață al produselor și serviciilor
turistice:

Turiștii, care pot fi împărțiți în următoarele segmente
Segmente,  în  ceea  ce  privește  experiența  lor  anterioară  cu  serviciile  turistice  din  regiune  -

vizitatori existenți și potențiali în ambele localități:
Turiștii, care au fost cel puțin o dată în regiune
Turiștii, care nu au fost niciodată sau nu au auzit de regiune

Segmente, în funcție de țara de origine
Turiști interni - cei care vin din regiune - bulgari și români
Turiștii externi - cei care vin din întreaga lume
Printre acestea se pot identifica mai multe grupuri care pot fi vizate separat datorită diferențelor

lor culturale semnificative:
• Europenii

• Țările fostei uniuni sovietice
• America de Nord - SUA și Canada
• Orientul Mijlociu
• Orientul Îndepărtat - Japonia, Coreea de Sud și China

- Furnizorii actuali de produse și servicii turistice - orice tip de organizații de afaceri sau non-
Business sau de comercianți individuali -

• operatorii de turism și agențiile de turism
• proprietarii de hoteluri și alte tipuri de cazare
• întreprinderile mici care oferă alimente, băuturi, divertisment, transport - etc.

Printr-o publicitate corespunzătoare a destinațiilor, grupul de interese va beneficia de vizitele
mai  lungi  ale  mai  multor  turiști,  generate  de  o  reclamă  inovatoare  și  durabilă  a  destinației
transfrontaliere  și  va  fi  în  măsură  să-și  extindă  afacerea  pe  tot  parcursul  anului  și  prin  aceasta
îmbunătățind starea generală a regiunii.

• ONG-uri (organizații neguvernamentale) implicate în furnizarea de servicii turistice și
• Unitățile unității care se ocupă de obiectivele culturale

CONCLUZII ȘI SUGESTII PRINCIPALE:
 

Realizarea în scopul elaborării acestui document strategic de cercetare și analiză arată că:
• Ambele municipalități au potențialul și dorința de a-și desfășura o parte din activitățile de 
publicitate în conformitate cu un plan de publicitate comun. Ideea de a elabora un astfel de plan este 
oportună și ar contribui la plasarea publicității pe un nivel mai ridicat de dezvoltare ca activitate 
profesionalizată în contextul planificării comune de marketing. 



• Turismul cultural este foarte bine stabilit în ambele municipii în ceea ce privește tradițiile 
existente, sprijinul municipal, disponibilitatea specialiștilor municipali cu experiență și devotați, a 
canalelor media și a partenerilor. Cu toate acestea, are mult potențial nedezvoltat.
• O parte din produsele oferite în acest moment produselor turistice culturale sunt potrivite 
pentru oferte integrate în comun, în timp ce altele nu.
• Creșterea numărului de nopți poate fi realizată numai cu pachete de cazare proiectate 
preliminar, altfel vizitele turistice în municipiul învecinat ar trebui să fie realizate în intervalul de timp 
de o zi
• Publicitatea pe internet este cel mai potrivit și mai utilizat canal pentru publicitatea produselor 
turistice, deoarece utilizarea lor nu este spontană, ci planificată și, în multe cazuri, mediată de agenții 
de turism sau de operatori, care se informează și din surse de internet. În prezent, devine din ce în ce 
mai important servicii on-line accesibile prin aplicații mobile.
• Abordările inovatoare și instrumentele de publicitate sunt foarte binevenite de către turiști: 
noile videoclipuri 3D vor crește cu siguranță interesul pentru ambele municipalități. Modul în care 
acestea sunt prezentate publicului - pe zidul mare al Millului le face și mai impresionante. Ieșirea din 
internet își amplifică efectul, dar internetul va fi canalul de importanță majoră pentru acest instrument. 

Un alt canal de impact - prezentarea lor la bordul avioanelor va crește chiar și în popularizarea 
videoclipurilor 3D
• Două canale de comunicare noi de comunicare vor fi foarte relevante și utile pentru 
transmiterea informațiilor despre produsele și serviciile turistice către mai mulți turiști
• un canal gratuit on-line creat pentru a oferi informații tuturor hotelurilor
• site web sau platformă interactivă pentru schimbul de experiență și vânzarea de bilete pentru 
diferite produse și servicii turistice culturale și de altă natură.

Autoritățile locale - municipalitățile și alte unități ale administrației locale - deoarece angajații 
lor au dreptul să furnizeze diverse servicii și condiții care să faciliteze activitățile jucătorilor din mediul
de afaceri

• Investitorii - publicitatea va crește ROI al investițiilor existente și, de asemenea, poate atrage 
potențiali investitori în regiune. Deschiderea de noi oportunități de angajare ar conduce la 
reducerea sărăciei și la îmbunătățirea bunăstării populației și, prin urmare, la creșterea 
atractivității și competitivității regiunii.

• Populația locală - direct sau indirect, localnicii sunt implicați în toate procesele turistice și 
opinia lor trebuie luată în considerare în planificarea activităților turistice. De asemenea, trebuie
să fie educați și pregătiți pentru fluxuri mai mari de turism.

• Strategie creativă
• Strategia creativă include mai multe elemente cheie. În centrul acesteia se află poziționarea pe 

piață, care reflectă obiectivele strategice comune, formulate de ambele municipalități. Scopul 
său este de a promova produsele existente și de a crea altele noi, răspunzând nevoilor 
dezvoltării preconizate.

• Poziționarea pe piață ar trebui dezvoltată într-o poziționare a publicității, care va constitui 
avantajele și obiectivele de marketing în idei creative, care, prin instrumente și canale de 
publicitate, promovează produsele potențialilor lor utilizatori.

• Poziționarea publicității ar trebui implementată în instrumente adecvate și comunicată prin 
canale de publicitate relevante și, în cele din urmă, să ajungă la grupurile țintă ale clienților 
existenți și potențiali.

• Clienții pot contribui la îmbunătățirea produselor și serviciilor prin furnizarea de informații de 
feedback care să indice gradul de satisfacție și loialitate ale acestora.



Poziționarea pe piață:

Poziționarea pe piață este o abordare organizată și un sistem de acțiuni menite să creeze o 
imagine particulară a obiectului de vânzare și promovare - produs, brand, organizație etc. în mintea 
beneficiarilor. Astăzi, societatea consumatoare este excesiv de greu de transmis și supra-comunicată; 
oamenii înoată într-un ocean de mesaje publicitare. Deci, mesajele publicitare, în sine, trebuie să-și 
atingă amprenta dacă doresc să aibă vreun sens. La sfârșitul anilor 1960 sa născut ideea poziționării pe 
piață pentru a crea o cale pentru ca brandurile să treacă prin toată aglomerația publicității și să ajungă la
o audiență de oameni ale căror minți au o șansă de a lăsa o impresie.

Pentru a avea succes într-o anumită piață, un produs trebuie să dețină un "loc explicit, distinct și
potrivit în mintea tuturor consumatorilor potențiali și existenți". Trebuie să fie, de asemenea, relativ la 
alte produse concurente cu care marca concurează [29].

Specificitatea comercializării regiunii Balcic – Mangalia:

Poziționarea unei regiuni geografice socio-economice, în special împărțită între două 
naționalități, este o sarcină extrem de complicată.

• ar trebui promovate diferite produse și servicii sub o singură umbrelă
• trebuie să se adreseze grupurilor țintă diferite
• competiția este pe piața mondială - cu toate celelalte destinații turistice
• Acesta trebuie gestionat de două echipe lucrează la distanță având, deși destul de aproape, încă 

o mentalitate națională diferită.

Instrucțiuni de poziționare:

Regiunea Balcic-Mangalia nu este încă descoperită pe deplin și nu a explorat o parte a Europei 
cu potențial neexplorat. Regiunea poate oferi vizitatorilor ambelor părți o varietate de noi oportunități 
de a se distra cu ocazii culturale și evenimente, în afară de faptul că se bucură de resursele naturale - 
marea, plajele cu nisip însorit, balneoclimatericile și spa-urile bune și ospitalitatea

Valorile care trebuie comunicate: patrimoniul cultural bogat, aproape de Europa Centrală, dar 
încă necunoscut, noutatea (comparativ cu destinațiile populare ale turismului cultural european), 
diversitatea, obținerea mai multor timp liber, divertisment sofisticat, un nivel ridicat de servicii 
turistice, ospitalitate , mâncare minunată etc.

Propunerea unică de vânzare (USP) a regiunii Balchik - Mangalia ar putea fi combinația unică a
3 elemente:

• o gamă largă de oferte culturale
• se odihnesc în mijlocul naturii frumoase
• valoare bună pentru bani (cele mai bune oferte de preț în Europa)

Poziția publicitară

Poziționarea publicității creează o imagine vizuală, contextuală și solidă a obiectului de 
publicitate, transmițând ideea poziționării pe piață prin îmbrăcarea ei într-o idee creativă. Ideea creativă
are de obicei unul sau mai multe elemente:



Imaginea vizuală particulară 

- o imagine a unui peisaj, a unei femei sau a unui om, o celebritate sau o vedere arhitecturală 
emblematică 
- o poveste sau diferite anunțuri în cadrul aceleiași idei (de exemplu, "Bărbații știu de ce" 
- mesajul cheie al lui Kamenitza care a stimulat brandul și la făcut lider național)
un slogan 
- o declarație cu recurs emoțional
- un jingle special (ton)

Ar putea fi o poziție generală și o publicitate a regiunii și a celor specifice produsului.
Publicitatea este dezvoltată pe anumite avantaje de marketing care vizează comunicarea și 

implicarea emoțiilor mesajelor, astfel încât să se creeze legături emoționale cu produsele oferite și cu 
locurile din regiune în general.

Marketing
advantage

Advertising idea Emotions

Old history cradle of many civilizations National  pride,  curiosity,  mystery,  feeling
intrigued  

Various
opportunities 

Have more than rest on the
beach

Curiosity,  anticipation  of  new  experience,
feeling intrigued  

Novelty Undiscovered Europe Feeling of safety and trust (due to belonging
to  Europe),  pride  related  to  old  traditions
and rich history, feeling intrigued  

Ideile creative de publicitate pentru poziționarea comună a orașelor Balcic și Mangalia se pot 
baza pe combinația mai multor avantaje de marketing, comune pentru regiune și dezvoltate în idei de 
publicitate creative cu un accent diferit - în funcție de grupul țintă la care se adresează.

Iată câteva exemple de idei de publicitate, care ar putea corespunde inițiativei publicității 
comune. Ele pot fi folosite ca posibile direcții în activitatea viitoare de creație a agenților de publicitate.

Varianta 1: concentrați-vă asupra Europei necunoscute

Ideea de publicitate: Descoperiți o parte necunoscută a Europei
Posibile apeluri / slogane:

• Când este adresată tuturor turiștilor care nu au auzit niciodată de cele două destinații turistice 
sau nu le-au experimentat niciodată

• Descoperind Europa necunoscută: regiunea maritimă Balcic - Mangalia
• Regiunea mării Balcic - Mangalia: Descoperiți Europa necunoscută

  
Când se adresează europenilor care preferă călătoriile pe distanțe scurte

• Nu departe, dar încă necunoscută în Europa: regiunea Mării Negre Balcic și Mangalia
• Nu departe, dar încă necunoscut: bucurați-vă de unicitatea regiunii Balcic - Mangalia

Când se adresează turiștilor care au venit sau au intenționat să viziteze unul dintre cele două 
municipalități

• Ideea de publicitate: aveți mai mult decât să vizitați o țară



• Posibile apeluri / slogane:
• Intr-o mana, pentru o zi - o alta tara - o noua aventura: Vizitati Mangalia / Balcic
• Utilizați șansa de scurtă distanță: vizitați Mangalia / Balchik. O altă țară, o nouă aventură

Varianta 2: 
• concentrați-vă asupra combinației premiselor naturale cu cele culturale
• Ideea de publicitate: Mai mult decât odihnă
• Posibile apeluri / slogane:
• Natura și cultură - bucurați-vă de unicitatea regiunii Balcic - Mangalia
• Nu numai marea și soarele, ci și cultura și distracția. Balcic și Mangalia - diverse oportunități de

odihnă
• Savurați o vacanță interesantă: bucurați-vă de viața culturală bogată din Mangalia și Balchik
• Dublați plăcerea: bucurați-vă de mare, dar și cultura unică a regiunii Balcic - Mangalia
• Așezarea pe plajă este minunată, dar mai mult - bucurați-vă de evenimentele culturale și de 

atracțiile din Mangalia și Balcic

Produsele turistice culturale

Pe baza analizei situaționale a turismului din cele două municipalități se poate concluziona că 
există un potențial de a face publicitate următoarelor produse turistice sau de a dezvolta variante 
comune folosind cele existente:

• Vizitarea obiectivelor turistice - excursii pe jos, autobuze și ciclism
• Evenimente culturale - festivaluri, concerte,
• Festuri locale - festivități tematice de divertisment, târguri și târguri de folclor
• Evenimente de conferință
• Atelierele de artă - aer liber și altele
• Turism popular - vizite și picnicuri în sate; vin și degustare de produse alimentare

Aceste produse reprezintă instrumente pentru a oferi bunurile culturale ale celor două comune 
partenere.

Tabelul de mai jos prezintă legătura dintre elementele / bunurile turistice culturale și produsele 
prin care acestea sunt sau pot fi promovate utilizatorilor lor:

Element /assets of cultural tourism Touristic products 
History, religion, architecture Sightseeing  - walking, bus and cycling tours 
All kind of arts Cultural events – festivals, concerts

Art workshops – plain-airs and others 
Art exhibitions 

Communication and education Conferences, business meetings, trainings, seminars
Local  culture  -  traditions,  folklore,
cuisine

Food and wine degustation 
Folk tourism - visits and picnics in villages 

Vizitarea obiectivelor turistice - excursii pe jos, autobuze și ciclism



Ambele municipalități au dezvoltat excursii de vizitare a obiectivelor istorice și naturale ale 
muzeelor, templelor etc.
Acest produs este oferit fie de către operatorii de turism, de unele agenții de turism, fie de hotelurile 
locale. 

Vizitarea unor obiective turistice trebuie să fie coordonată cu oamenii din municipalități. Unele 
dintre excursii sunt organizate cu autobuzul, altele - mersul pe jos. Oferind o vizită extinsă a 
obiectivelor turistice - vizitarea siturilor din municipiul partenere dincolo de graniță, ar trebui să fie 
organizată cu autobuzul și locul - cu plimbare. 

Un tur în întregime cu bicicleta poate fi oferit și organizat din cauza condițiilor existente în 
ambele orașe ale municipiului datorită proiectului transfrontalier comun pentru crearea condițiilor de 
închiriere a bicicletelor, finanțat de UE.

Grupurile țintă:
Acest produs este adresat tuturor grupurilor de turiști, dar este în principal pentru grupurile de 

vârstă mijlocie și mai înaintată. De la vremurile socialiștilor se știe că turiștii din țările sovietice ex-
sovietice au fost mai informați și mai interesați de istorie și muzee.

Turiștii tineri pot fi, de asemenea, atrasi de atracțiile istorice și arhitecturale - în primul rând 
prin tururi virtuale, dar și într-un mod mai distractiv (de ex. Jocuri aventuroase pentru căutarea unei 
comori ascunse).

Trebuie remarcat faptul că acest produs trebuie proiectat și programat astfel încât să permită 
turiștilor să folosească o parte din zi pentru alte activități de odihnă și recreere. De aceea ar fi bine ca 
tururile organizate pentru turiștii cazați în Balcic (unde plaja este destul de rar) să fie combinate cu 
petrecerea timpului pe plajele de nisip din Mangalia.

Propunerea unică de vânzare: plăcere sofisticată și divertisment, îmbogățire
cu noi cunoștințe, experiență intelectuală și emoțională

Evenimente culturale
Festivaluri și concerte

După cum se poate observa în analiza situațională turistică, ambele municipii sunt renumite 
pentru activitățile culturale active. Autoritățile locale din Balcic și Mangalia văd în ele principala 
oportunitate pentru prelungirea sezonului turistic.

Municipalitățile sunt organizatorii acestor evenimente și au alocat bugete în acest scop, deși ele 
par adesea insuficiente. Unele dintre evenimente sunt oferite gratuit, fără taxe de intrare, deoarece 
participarea la aceste evenimente este considerată o activitate promoțională a municipalităților în rândul
turiștilor. 

Cu toate acestea, această abordare poate fi reconsiderată, deoarece audiența trebuie educată să 
valorizeze și să susțină cultura și chiar și o mică taxă de intrare ar putea avea un efect pozitiv atât în 
ceea ce privește educarea clienților, cât și în ceea ce privește recompensarea organizatorilor 
evenimentelor, care sunt adesea unii dintre angajații municipiilor.

Grupurile țintă ale acestor activități sunt:

Printre toate grupele de vârstă, deși concertele clasice atrag atenția mai multor persoane de 
vârstă medie și mai înaintată, în timp ce concertele muzicale contemporane - cea mai tânără - 18 - 35



printre cunoscători și profesioniști, precum și în rândul publicului larg, cu diferența majoră dintre ele, 
că primul grup poate fi atras în orice moment al anului pentru a efectua o vizită specială, în timp ce 
acesta din urmă combină de obicei participarea la acele evenimente cu odihnă la mare și cu alte 
produse turistice.

Propunerea unică de vânzare: plăcere sofisticată și divertisment, îmbogățire
cu noi cunoștințe și experiență emoțională

Evenimente tematice de distracție

Acestea sunt organizate în principal de către părțile interesate locale - operatori de turism, 
proprietari de hotel, ONG-uri etc. Exemple tipice pentru care sunt nopțile Neptun sau The Fish Fest 
Fest. Unele dintre aceste festivale sunt susținute financiar de municipalități
Propunerea unică de vânzare: petrecerea timpului liber, distracția, râsul, creativitatea, cunoștințele noi
Grupurile țintă: cea mai mare parte a tinerilor și a celor de vârstă medie, predominant simple

Festivități și târguri de folclor

Bulgaria și România au ritualuri tradiționale interesante, muzică, dansuri și cântece, precum și 
costume populare atractive. Interesul față de folclorul local poate fi motivul

Ambele municipalități sau oferă astfel de festivități și pot fi îmbogățite în mod semnificativ prin
extinderea ofertei în țara vecină.

Propunere unică de vânzare: experiența dansurilor populare locale, muzică și tradiții; 
divertisment util și emoțional
Grupuri țintă: Acest tip de festivități sunt oferite în două variante

1. Pentru persoanele care practica în mod activ dansul sau cântarea participă la artele populare
2. Pentru turiștii în masă, cărora le place să respecte dansurile și muzica populară, în special 

turistii străini, deși unii dintre turiștii autohtoni sunt de asemenea interesați

Vizite la domiciliu; picnicuri populare:

Acestea sunt mini-evenimente organizate pentru câteva grupuri mici de turisti, de obicei, de către 
hoteluri care le adăpostesc sau de mici case de oaspeți populare sau restaurante. De asemenea, ele 
prezintă tradițiile folclorice și locale și oferă oportunități turiștilor de a experimenta activități 
tradiționale locale, cum ar fi
Grupuri țintă: tot felul de turiști, cu excepția acelora

Arta evenimentelor:

Atelierele simple și atelierele creative sunt evenimente bine stabilite, oferindu-le posibilitatea 
artiștilor din diferite locuri să se adune, să facă schimb de idei, să lucreze împreună în aer liber și să-și 
doneze lucrările sau banii câștigați din vânzările lor către instituții culturale locale sau bazaruri de 
caritate dedicate diverse cauze.

Balchik este renumit ca un loc pentru adunarea artiștilor. Mangalia - este destul de faimos ca 
adunarea de muzicieni.

Grupuri țintă:
• artisti si profesionisti profesionisti



• oameni cu atitudini creative în rândul publicului larg
• Propunerea unică de vânzare: divertisment sofisticat, provocând creativitate, varietate
• Arte / meșteșuguri / ateliere de dezvoltare
• Acestea sunt produse turistice relativ noi la nivel mondial și există un potențial important de 

afaceri în promovarea lor. Acestea ar putea fi pentru arte plastice - desen, pictura, mici materiale
plastice sau ceramica, pentru spectacole de arta - actiune, cantat, dans, joaca un instrument etc. 
Toate muzeele locale sau galeriile de arta sau orice alte locatii potrivite pot organiza astfel de 
ateliere.

• Grupuri țintă: turiști cu atitudini mai creative
• Propunerea unică de vânzare: petrecerea timpului într-un mod creativ și util

Evenimente de conferință

Turismul de conferințe este celălalt produs care poate extinde semnificativ sezonul turistic pe 
parcursul întregului an pentru ambele municipalități. Disponibilitatea aeroporturilor cu zboruri low-cost
la o distanță destul de apropiată oferă o oportunitate crescândă pentru dezvoltarea turismului de afaceri 
- pentru organizarea nu numai a conferințelor, ci și a cursurilor de formare și a atelierelor

Cu toate acestea, din moment ce profitul obținut din acest produs turistic este realizat din 
utilizarea bunurilor imobiliare - prin intermediul chiriilor de cazare și hale, Balcic și Mangalia par a fi 
concurenți direcți în furnizarea acestora. De aceea, planul de publicitate comun este aplicabil atunci 
când oferă turismul de conferință clienților potențiali ca o ofertă de opțiuni alternative - diverse 
posibilități.

Turismul de conferințe poate fi dezvoltat pe baza schimbului de clienți care doresc să 
experimenteze o altă locație cu toate ofertele turistice concomitente.

Grupuri țintă: organizații de afaceri și non-business
Propunerea unică de vânzare: condiții bune pentru întâlniri de oameni în combinație cu natura 

frumoasă și diverse oferte turistice, inclusiv cele culturale.
Instrumentele de publicitate

Instrumentele de publicitate sunt mijloacele prin care ofertele turistice pot fi promovate 
utilizatorilor lor. Ele sunt ele însele, combinând elemente ale artelor vizuale - design grafic și 
computerizat, precum și design de film etc.

Instrumentele utilizate în prezent sunt:
Materiale tipărite: broșuri și broșuri
Acestea sunt cele mai utilizate instrumente. Ambele municipalități au broșuri și pliante foarte 

bine elaborate și atractive
Postări pe Internet și publicații pe site-uri informative

• Publicitate outdoor - postere, hărți și panouri informative, panouri publicitare
• Acest suport media este insuficient dezvoltat

Activități de PR - articole, evenimente promoționale, anunțuri și participarea la emisiunile 
electronice ale posturilor radio și locale de televiziune prin cablu

Publicitatea video - Videoclipurile 3D create pentru acest proiect de cooperare transfrontalieră 
par a fi un instrument foarte impresionant și de succes pentru promovarea patrimoniului cultural al 



celor două municipalități. În prezent, acestea sunt arătate pe unul dintre pereții monumentului cultural 
restaurat - Mill.

Mai multe activități ar contribui la exploatarea mai intensă a potențialului lor de comunicare
Organizarea unui cocktail pentru prezentarea videoclipurilor
Diversificarea canalelor astfel încât să ajungă la o audiență mai largă - diverse opțiuni pentru 

acestea sunt:
•  pentru a afișa un teaser pe site-urile turistice majore
• să prezinte clipurile video în cinematografe și să negocieze condiții pentru difuzarea 

cinematografelor în aer liber în special pentru a le arăta pe ecrane de la bordul avionului

Canalele de publicitate
În general, acestea sunt mass-media, prin care instrumentele sunt capabile să promoveze 

produsele
Canalele care pot fi utilizate pentru promovarea ofertelor turistice ale celor două municipalități 

sunt:
• Materiale tipărite: broșuri și broșuri
• Mass-media - radio și TV, presă scrisă
• În aer liber
• Internet
• Centre de informare și birouri
• Evenimente
• Word-of-mouth

Analiza încrucișată din tabelul de mai jos indică abordările relevante privind utilizarea canalelor
publicitare:

RELEVANȚA CANALELOR DE PUBLICITATE PENTRU INSTRUMENTELE DE 
PUBLICITATE:

Advertising channels Advertising tools Advantages and disadvantages 
Informational  centers
and  hotel  receptions
desks 

Brochures and leaflets Impactful  and  giving  much
information

Internet 
• Own web-sites
• Specialized  touristic

web-sites 
• Social media 

All  kind  of  adverts
combining  vision  and
sound  in  various  creative
forms;  commercial
information

Impactful  and  most  informative  –
combines  commercial  information
with emotional advertising 
Most  used channel  by  the  now-a-
days tourists  
Very cheap 

Radio Radio advertising of events
Announcements 

Not  expensive;  impactful  media;
high emotional involvement 

National TV channels  General  image  making
advertising; PR activities

Very expensive 

Local cable TV Suitable  for  all  kind  of
information  and
advertising tools 

Affordable prices 



Print media PR articles Losing its importance; used mainly
by older tourists 

Events PR activities Impactful  –  create  word-of  mouth
advertising; relatively expensive

Word of mouth Non-structures,  informal
messages 

Very impactful, but hard to control 

Sugestii pentru noi instrumente și canale de publicitate

În cadrul cercetării cu experții din cele două municipalități, au apărut câteva idei noi pentru noi 
instrumente și canale de publicitate:

Informații on-line de difuzare a canalelor publicitare prin intermediul hotelurilor - în fiecare 
hotel există ecrane în sălile de intrare și / sau

Reuniuni și ateliere special organizate și organizate de oameni de afaceri din ambele părți
Tur virtual - ar putea fi un teaser puternic care provoacă interesul turisticului. Poate fi foarte 

scurt până la 3 minute.
Web-site sau platformă interactivă - o platformă interactivă sau cel puțin un site web pentru 

regiune în 7 limbi: română, bulgară, engleză, rusă, germană, franceză, spaniolă.
  Site-ul web va fi un instrument indispensabil pentru promovarea patrimoniului cultural, dar și 
pentru vânzarea directă a produselor turistice.

Buletinul on-line difuzat principalilor actori în procesul de furnizare și promovare a serviciilor 
turistice

Magazine de bord și ecrane electronice la bord

Termenul indicativ pentru punerea în aplicare a planului comun de publicitate

Amestecul de comunicare poate fi implementat în conformitate cu următorul plan de 
eșantionare:

Activities 2018 2019 2020 2021 2022
Establishing a cross-border team for common advertising
Functioning of the team
Developing  the  regional  marketing  concept  and
elaboration of the set of cultural offers 
Promotional activities for involving stakeholders
Sharing  of  best  practices  among  entrepreneurs  in
cultural tourism 
Advertising of the region with 3D films
Internet advertising on touristic sites
Elaboration of own regional site or interactive platform
Meetings, conferences, fairs, expositions
PR activities  
Catalogs, brochures
Marketing research



Monitoring of the execution

Tipurile de activități de comunicare de mai sus ar trebui să fie detaliate într-un "plan de acțiune"
care ar defini acțiuni specifice în concordanță cu bugetul alocat, sarcinile concrete și persoanele 
responsabile.

PROIECTELE MECANICE, MARKETINGUL SI PUBLICITAREA PENTRU 
PROMOVAREA CREATIEI CULTURALE A REGIUNII

Variante de realizare a planului comun de publicitate

Pe baza cercetărilor efectuate cu factorii de decizie și specialiștii în publicitate din cele două 
municipalități, se poate concluziona că problemele majore și barierele care stau la baza realizării 
planului de publicitate reprezintă aspectul organizatoric și managerial al inițiativei. Chiar și resursele 
financiare insuficiente sunt o problemă care poate fi depășită dacă va exista o dorință de acțiune 
comună și o organizare adecvată.

Pot exista trei niveluri de implicare a celor două comune partenere în procesul publicității 
comune și, respectiv, trei variante de realizare a acestei activități:

Municipalitățile includ în activitățile lor promoționale publicitatea ofertelor turistice din 
municipiul de parteneriat fără :

• elaborarea de produse comune, abordări de marketing și publicitate
• aplicarea unui plan comun de acțiune
• obligații reciproce serioase și responsabilități

Municipalitățile elaborează și urmează un plan comun general de publicitate, dar nu fac niciun 
fel de aranjamente de raportare și de monitorizare și organizare - adică să numească o echipă specială 
pentru realizarea planului convenit;

Municipalitățile înființează o echipă comună pentru acțiuni comune la fiecare dintre cele două 
municipalități. Se va întâlni periodic și se va raporta ambelor municipalități

Este foarte important să se identifice responsabilitățile specifice care trebuie atribuite fiecăruia 
dintre actorii-cheie în furnizarea serviciilor turistice

Publicitatea, indiferent cât de autentică și inovatoare ar putea fi, nu poate compensa lipsa 
activităților necesare sau defecțiunile altor jucători.

Măsuri concrete, abordări de marketing și publicitate pentru realizarea planului de publicitate 
comun

Pentru a realiza cu succes Planul comun de publicitate, trebuie întreprinse o serie de activități, 
definite în următoarele măsuri și măsuri concrete:

Măsura 1: Crearea condițiilor structurale pentru dezvoltarea activităților comune de 
marketing și publicitate

Pașii concreți pentru a realiza acest lucru sunt:
• Stabilirea unei echipe comune, transfrontaliere - Echipa comună de marketing
• Acesta ar trebui să fie format din minimum 2 persoane din fiecare parte - 1 persoană, care se 

ocupă cu activități organizaționale, una cu activități promoționale
• Implicați cei mai profesioniști și implicați angajați din municipalitate.
• Acordați-le asistență tehnică, asistență și suport financiar



• Elaborarea unui plan de acțiune organizatoric pentru acțiuni comune, definind:
1. distribuirea responsabilităților
2. mod de comunicare
3. frecvența ședințelor și procedurile de desfășurare a reuniunii
4. proceduri comune de luare a deciziilor
5. procedurile de generare a ideilor și realizarea lor, etc.
6. schimbul de bune practici
7. procedurile de monitorizare și raportare

Alocare de fonduri pentru activitățile organizaționale și promoționale ale echipei de marketing 
comun

Pregătiți și semnați acordul pentru acțiuni comune
Implicarea reprezentanților tuturor părților interesate
Înființarea întreprinderilor sociale pentru realizarea comercializării serviciilor turistice de către 

cele două municipalități separat merită de asemenea să fie considerată o opțiune pentru o structură 
stabilă. Ideea a fost percepută pozitiv de factorii de decizie intervievați din cele două municipalități. 

Dacă este administrat în mod corespunzător de către persoane corecte și entuziaști, acesta poate 
oferi stimulente semnificative pentru dezvoltarea turismului într-un mod profesionist și durabil.

Aceasta va crea, de asemenea, oportunități pentru:
- valorificarea multor contribuții suplimentare din partea personalului implicat în activitățile de 
promovare și organizare a evenimentelor culturale și stimularea implicării acestora
- dezvoltarea și promovarea de noi produse și servicii turistice.

Măsura 2: Efectuați activități de marketing bazate pe o abordare sistematică și integrată

• Pasul 1: Echipa comună de marketing trebuie să elaboreze mai multe documente acuzabile:
1. o strategie comună de marketing, inclusiv un plan de comunicare bazat pe actualul plan de 

publicitate comun,
2. un plan de afaceri
3. un plan de acțiune pentru realizarea strategiei de marketing

• Pasul 2:
1.  Proiectați o ofertă turistică comună integrată cu mai multe obiective speciale - prezentând 

moștenirea culturală și abordările și evenimentele moderne
2. Definiți modul de marketing și publicitate pentru fiecare grup de produse - excursii de vizitare a

obiectivelor turistice, evenimente culturale etc.
3. Identificați și proiectați produse turistice care pot fi elaborate și oferite în comun - ca un produs 

integrat - de ex. pachetele vacante care împart timpul între cele două locații. La prima vedere va
diminua numărul de nopți dacă nu vor fi atrași de noi turiști prin mijloacele publicității mai 
intense
O parte dintre produsele oferite în acest moment sunt culturale

Pasul 3: reconsiderați și adaptați instrumentele și canalele de publicitate existente
1. Traducându-le în mai multe limbi
2. Unificarea abordării în ele
3. Exploatarea mai intensă a potențialului de comunicare al filmelor 3D create pentru acest proiect



de cooperare transfrontalieră
4. Organizați un cocktail pentru prezentarea videoclipurilor
5. Conectați-vă cu toate cinematografele și negociați condițiile pentru difuzarea cinematografelor 

în aer liber în special

Pasul 4: Elaborarea unor noi instrumente de publicitate
• un canal gratuit on-line creat pentru a oferi informații tuturor hotelurilor
• site web sau platformă interactivă pentru schimbul de experiență și vânzarea de bilete pentru 

diferite produse și servicii turistice culturale și de altă natură. Ar trebui să fie în 7 limbi: 
română, bulgară, engleză, rusă, germană, franceză, spaniolă. Site-ul web va fi un instrument 
indispensabil pentru promovarea patrimoniului cultural (* A se vedea în anexă structura propusă
a site-ului.)

• Buletinul on-line pentru comunicarea cu părțile interesate principale în furnizarea serviciilor 
turistice

Măsura 3: Crearea unui nivel ridicat de implicare a tuturor părților interesate în 
activitățile de marketing

Modul de implicare a fiecăruia dintre cele patru grupuri de acționari în procesul de 
implementare a planului strategic pentru publicitatea comună necesită abordări diferite:

Stakeholders Forms of involvement
Tourists – existing and potential visitors On-line and offline advertising 

Focus  groups  –  for  generating  ideas  and  pre-testing  advertising
concepts

Current providers of tourist products and services Business meetings with each subgroup 
Conference 
Workshops, seminars, round tables, focus groups 
Trainings of their personnel 

Local authorities  Cocktails, workshops, seminars, round tables, trainings
Investors Business meetings and round tables; conference
Media partners Cocktails, round tables
Active citizens from the local population Workshops, seminars, round tables, focus groups

• Pregătiți o bază de date a reprezentanților - lista de e-mail și le informați în mod regulat - se 
dovedește că este încăuna dintre cele mai des utilizate.

• Informați și implicați toate părțile interesate în aplicarea planului comun de publicitate O 
scrisoare de știri foarte scurtă trimisă regulat o dată pe lună va fi un format adecvat pentru 
informarea și menținerea sentimentului de a fi conectat.

• Organizați o întâlnire și / sau o masă rotundă pentru implicarea reprezentanților tuturor părților 
interesate locale interesate de regiune

• Organizați un atelier de creație pentru a genera idei între toți furnizorii de produse și servicii 
culturale.

• Aplicați abordarea sistematică în colaborare cu partenerii media - local, național și internațional
• Organizați un atelier de lucru cu partenerii media
• să discute periodic cu aceștia oportunitățile extinse de publicitate comună a activităților celor 

două municipalități



• stabili relații cu diferite grupuri de cărți cu fața în față
• Folosiți aceste activități pentru a le transforma în publicații și posturi de PR în mass-media 

sociale.

Măsura 4: Sprijinirea tuturor antreprenorilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii din 
domeniul turismului cultural.

• Creați o rețea și condiții pentru schimbul de idei și cele mai bune practici, precum și crearea 
unui spirit de parteneriat

• Organizarea de seminarii și training-uri, cu accent pe start-up-uri
• Creați stimuli pentru tinerii antreprenori
• Măsura 5: Stabilirea unui sistem de colectare a informațiilor de marketing

După cum sa arătat în contextul cercetărilor realizate în scopul realizării acestui plan de 
publicitate, nu există suficiente informații statistice și nici informații de marketing colectate în ambele 
municipalități. 

Acum, cu mijloacele moderne de comunicare și de marketing, este indispensabil ca deciziile de 
marketing să fie luate pe baza datelor empirice fiabile. Realizarea cercetării de marketing nu este 
neapărat o activitate costisitoare - cu o abordare și un design adecvat, poate fi organizată la un cost 
rezonabil, chiar și ieftin. Este mai degrabă o chestiune a culturii moderne și a politicii instituțiilor și 
organizațiilor de a obține feed-back de la utilizatorii produselor și serviciilor furnizate.

Este absolut necesar să se creeze o bază de date mai utilă și mai acționabilă pentru a monitoriza 
procesele și a lua decizii adecvate. Acest lucru se poate face prin dezvoltarea unei abordări unificate 
față de procesul de colectare și utilizare a informațiilor:

Elaborarea unui model indicator și de analiză pentru colectarea datelor unificate care să permită 
crearea unei baze de date integrate. Astfel, informațiile furnizate ar putea fi mai utilizabile și orientate 
spre luarea deciziilor

Realizarea analizei periodice a statisticilor colectate și întocmirea rapoartelor periodice
Realizarea de cercetări de marketing periodic pentru:

• pretestarea conceptelor de produs și publicitate
• monitorizarea realizării prin măsurarea satisfacției clienților

Cercetarea poate oferi feedback valoros de la turisti cu privire la:
• Nivelul lor de satisfacție
• Intentia de a vizita statiunea vizitata
• Evaluarea evenimentelor participante
• Idei pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor turistice
• Tendința de a recomanda stațiunea vizitate și produsele folosite

Realizarea de cercetări aprofundate și calitative cu reprezentanți ai diferitelor grupuri țintă - 
grupuri de interese, interviuri în profunzime și chiar interviuri regulate față în față pot dezvălui mult 
mai multe despre atitudinile, stereotipurile de percepție și declanșatorii și barierele emoționale ale 
utilizatorilor decât anchetele cantitative efectuate cu ajutorul chestionarelor administrate de sine.
Măsura 6: Menținerea unui nivel stabil de performanță

Performanța ar trebui luată în considerare pe trei nivele:
• activități promoționale (publicitare)
• calitatea produselor turistice



• activitățile organizaționale ale echipei de marketing comun

Trebuie luate următoarele măsuri pentru a atinge un nivel stabil de performanță:
Elaborarea standardelor de calitate pentru fiecare produs proiectat
Îmbunătățirea calității resurselor umane implicate în turismul din zonă
Aplicați monitorizarea performanței și raportarea și analiza periodică a rezultatelor obținute față

de cele planificate.

CONCLUZII ȘI SUGESTII PRINCIPALE

Realizarea în scopul elaborării acestui document strategic de cercetare și analiză arată că:
Ambele municipalități au potențialul și dorința de a-și desfășura o parte din activitățile de 

publicitate în conformitate cu un plan de publicitate comun. Ideea de a elabora un astfel de plan este 
oportună și ar contribui la plasarea publicității pe un nivel mai ridicat de dezvoltare ca activitate 
profesionalizată în contextul planificării comune de marketing.

Turismul cultural este foarte bine stabilit în ambele municipii în ceea ce privește tradițiile 
existente, sprijinul municipal, disponibilitatea specialiștilor municipali cu experiență și devotați, a 
canalelor media și a partenerilor. Cu toate acestea, are mult potențial nedezvoltat.

O parte din produsele oferite în acest moment produselor turistice culturale sunt potrivite pentru
oferte integrate în comun, în timp ce altele nu.

Creșterea numărului de nopți poate fi realizată numai cu pachete de cazare proiectate 
preliminar, altfel vizitele turistice în municipiul învecinat ar trebui să fie realizate în intervalul de o zi

Publicitatea pe internet este cel mai potrivit și folosit canal pentru publicitatea produselor 
turistice, deoarece utilizarea lor nu este spontană, ci planificată și, în multe cazuri, mediată de agenții 
de turism sau operatori, care se informează de asemenea și din surse de internet. În prezent, devine din 
ce în ce mai important servicii on-line accesibile prin aplicații mobile.

Abordările inovatoare și instrumentele de publicitate sunt foarte binevenite de către turiști: noile
videoclipuri 3D vor crește cu siguranță interesul pentru ambele municipalități. Modul în care acestea 
sunt prezentate publicului - pe zidul mare al Millului le face și mai impresionante. Ieșirea din internet 
își amplifică efectul, dar internetul va fi canalul de importanță majoră pentru acest instrument. 

Un alt canal de impact - prezentarea lor la bordul avioanelor va crește chiar și în popularizarea 
videoclipurilor 3D

Două canale de comunicare noi de comunicare vor fi foarte relevante și utile pentru transmiterea
informațiilor despre produsele și serviciile turistice către mai mulți turiști 

• un canal gratuit on-line creat pentru a oferi informații tuturor hotelurilor
• site web sau platformă interactivă pentru schimbul de experiență și vânzarea de bilete pentru 

diferite produse și servicii turistice culturale și de altă natură.
Pentru a asigura stabilitatea activităților de publicitate obișnuită este necesară înființarea unei 

echipe comune de marketing, care trebuie să acționeze într-o manieră consecventă pe termen lung. 
Echipa trebuie să primească tot felul de sprijin din partea celor două comune partenere, pentru a-și 
îndeplini funcțiile.

Succesul activităților prevăzute în planul comun de publicitate ar fi fezabil numai cu condiția 
implicării tuturor părților interesate din turismul cultural în procesul de proiectare, planificare și 
realizare a acestora.
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