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TURISMUL URBAN IN 2011:
CATEVA ELEMENTE CHEIE
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Turism urban: cateva elemente cheie

Un produs turis&c
in plina dezvoltare

De multe ori, este o
achizi&e impulsiva
legata de o oferta
speciala, de un
fes&val, o
expozi&ei, etc.

Clientela acestui &p de
turism sunt locuitori
urbani care calatoresc
in cuplu fara copii sau
intre prieteni. Fac
parte, de cele mai
multe ori din categorii
socio‐profesionale
medii si superioare

Un sejur scurt de
maximum 3 zile

Turism
urban
Un produs adaptat
clientelei &nta a
Romaniei

O des&nate situata
la mai pu&n de 3
ore de avion

Un sejur
complementar
vacantelor
tradi&onale
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Asteptarile turis&lor urbani

Proﬁluri de turist urban
diferite dar asteptari
complementare

Un oras al happening‐ului cat si unul al
amin7rii: un oras patrimonial dar plin de
viata gra7e intalnirilor, evenimentelor
culturale, etc..

Un oras linis7tor cu o mobilitate facilitata
de catre o retea de informare si de
transport ﬂuid

Profilurile
turistilor
urbani

Anxios : asteapta sa
fie asigurat asupra
conditiilor de sejur

Impulsiv : plecare
decisa spontan,
tarziu, suscitata de un
eveniment/o dorinta
speciala

Aventurier : in
cautarea unei rataciri
emotionale si
geografice

Abil : descopera
oferta cu cel mai bun
raport calitate/pret

Un oras prac7c

Un oras magic care
surprinde

Un oras diferit care
permite evadarea din
co7dian

Un oras ludic, distrac7v,
recrea7v

In cautarea unui oras surprinzator, distrac7v si prac7c. Turistul urban vrea sa ﬁe informat in con7nuu de‐a lungul
descoperirii des7na7ei.
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CUM ATRAG TURISTII DESTINATIILE
CONCURENTE?
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Tendintele de evolu&e a strategiilor si instrumentelor de marke&ng pentru promovarea,
informarea si comercializarea de&na&ilor urbane

Dezvoltarea de
instrumente
tehnologice de
informare si promovare

•Ghiduri turis7ce mul7media pe smartphone sau tablete care sa ofere clien7lor mai multe niveluri de lectura si de
informa7e pentru a le ghida vizita in oras sau a monumentelor.
• Integrarea Augmented Reality pentru a prezenta ceea ce nu mai exista si a permite trairea atmosferei unor car7ere
sau monumente (ex: aba7a de la Cluny in Burgundia sau la palatul de la Versailles).

Dezvoltarea accesului
gratuit si instantaneu la
informa7e inainte, in
7mpul si dupa sejur

•Inaintea sejurului : informa7a este un adevarat instrument de promovare. Orasele sunt puternic dotate cu sisteme
de informare turis7ca performante. Miza astazi rezida in difuzarea acestei informa7i pe diverse canale.
•In 7mpul sejurului aceasta informa7e trebuie sa ramana accesibila: acesta este rolul website‐urilor mobile si a
accesului la retea prin punerea la dispozi7e de wi‐ﬁ in locurile de cazare sau de borne de acces gratuit in spa7ul
public.
•Dupa sejur, se pune problema feed‐back‐ului din partea vizitatorilor pentru a ii putea u7liza in promovare.

Dezvoltarea
con7nuturilor generate
de catre u7lizatori si de
catre retelele sociale

•Clientela turis7ca este din ce in ce mai increzatoare in mesajele generate de catre al7 u7lizatori (asemanatori lor).
•Retelele sociale (facebook, twi]er, …) intaresc aceste mesaje ale u7lizatorilor: un comentariu al unui u7lizator este
bun, dar daca acesta este un prieten atunci este mult mai bine !

Mul7plicarea surselor
de promovare si a
canalelor de difuzare

•Din ce in ce mai mult, mesajele de promovare au diferite surse/origini: ins7tu7onale clasice, private ale societa7lor din
cadrul des7na7ei, vechi clien7 ai des7na7ei, locuitori ai des7na7ei, comunita7 de prieteni ai des7na7ei, etc…

Dezvoltarea poli7cilor
de brand teritorial
integrat

•Din ce in ce mai multe des7na7i, in special urbane, dezvolta branduri teritoriale care mizeaza pe un amestect de
atrac7vitate turis7ca si atrac7vitate reziden7ala, economica…. Aceste branduri sau marci se bazeaza pe iden7tatea
locurilor si a siturilor si se sprijina pe repunerea umanului in centrul turismului.
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Tendintele de evolu&e ale turismului urban : orasul trebuie sa ﬁe ludic, fes&v si durabil cu orice pret

Crearea de evenimente majore

•Numeroase metropole doresc sa aiba ac7vita7 si evenimente de 7pul « love parade » care aduna pana la
un milion de persoane la Berlin. « Paris plage », ini7al des7nat celor care nu plecau in vacanta a atras
rapid turis7i straini. Unii au venit chiar special pentru a vedea aceasta opera7une, care a fost apoi copiata
in alte orase ale Europei.

Dar si crearea de evenimente de
talii si 7puri diferite

•Calendarele « sezoanelor urbane » ale principalelor orase europene se umplu de manifestari, sarbatori,
petreceri si fes7valuri. Natura acestori evenimente este variabila si deseori mixta : ar7s7ce, culturale,
spor7ve, fes7ve. Scara acestor evenimente este de asemenea variabila : de la strada (petrecere de car7er,
etc…) la orasul ca scena (sunete si lumini, etc.).

Importanta e7chetei UNESCO

•Din cele 878 de monumente inscrise, 330 in Europa sunt situri asa‐zis « culturale ». In ﬁecare an noi
situri sunt inscrise. Imaginea inscrierii in patrimoniul UNESCO diferen7aza din ce in ce mai pu7n, ceea ce
nu inseamna ca nu ramane foarte dorita.

O cerere in crestere de intalniri cu
locuitorii des7na7ilor urbane

•Este vorba despre o tendinta puternica chiar daca ea nu reprezinta inca o pondere importanta in
economia turis7ca a oraselor .Dezvoltarea de retele de locuitori demonstreaza existenta unei piete chiar
daca aceasta este una de nisa. Aceste retele sunt diverse, mergand de la simpla asocia7e de locuitori care
pot oferi informa7i turis7ce (Berlinizer la Berlin) pana la retele de greeters care care propun vizite ghidate
cu « locuitori adevara7 ».

Asteptari puternice ale turis7lor in
des7na7ile cele mai cunoscute de
a nu mai ﬁ percepu7 ca turis7 ci ca
« locuitori temporari » a
des7na7ei

•Acesta este, de exemplu cazul Parisului unde « repeaters » (turis7 care revin in mod regulat) cauta sa
traiasca din ce in ce mai mult precum parizienii (cel pu7n precum ceea ce isi imagineaza ca ﬁind viata de
parizian). Noi instrumente apar pentru a inso7 aceasta miscare, de exemplu like‐a‐local.com, website care
propune trairea de experiente originale in principalele orase ale Europei

Deconcentrarea spa7ilor turis7ce
ale orasului

•Din ce in ce mai mul7 turis7 urbani sunt in cautarea altor spa7i, altor oferte decat tradi7onalul centru de
oras patrimonial, chiar daca acesta ramane des7na7a principala. Noi teme apar: gradinile si spa7ile verzi
in oras, localurile, spa7ile industriale, loca7ile ciudate ( canalizarea Parisului, etc.)
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SITUATIA TURISMULUI LA
BUCURESTI & PUNCTE SLABE

9

Turismul ‐ un sector economic important al Bucures&ului






Bucures7ul gazduieste un numar important de turis7 (de afaceri, in city‐break, in
grupuri de excursionis7, in tranzit)
– Municipiul Bucures7 a inregistrat in 2010 mai mult de 1,12 milioane de sosiri
(sursa: INS) in structurile de cazare inregistrate si 1,85 milioane de innoptari.
– Numarul de sosiri este in crestere con7nua cel pu7n din anul 2006 fara a ﬁ
afectat de criza economica care a avut un efect asupra numarului de
innoptari (care a ﬂuctuat intre 2008 si 2010).
– Sta7s7cile nu cuprind si importantul ﬂux de vizitatori interni si/sau externi
care sosesc sau tranziteaza Bucures7ul si se cazeaza in structuri ne‐
inregistrate (in regie proprie, locuinte private, etc.).
Aceste ﬂuxuri turis7ce au efecte economice notabile
– Evaluarea si masurarea precisa a acestor efecte este diﬁcila. Datele sectoriale
consolidate (privind locurile de cazare, restaurantele, cafenelele, societa7le
din domeniul diver7smentului si culturii, etc.) lipsesc sau sunt par7ale (diﬁcil
veriﬁcabile). Cu toate acestea, in urma unui calcul sumar bazat pe
observarea directa a realita7i din piata precum si in urma interviurilor din
domeniul hotelier, putem evalua costul mediu al unei innoptari la Bucures7
la 50 de EUR, iar cheltuielile (altele decat cazarea) la 25 de EUR pe zi.
– Plecand de la aceste es7mari putem spune ca turismul bucurestean
genereaza in jur de 139 milioane de EUR in efecte economice directe in
2010. Conform experientei noastre de pe alte piete, aceasta induce efecte
indirecte apropiate ca suma de cea a efectelor directe. Asgel turismul la
Bucures7 are un aport direct sau indirect de circa 280 de milioane de EUR la
economia Bucures7ului.
Aceste ﬂuxuri economice ajuta la creerea sau/si men7nerea unui numar important
de locuri de munca in Bucures7
– Sectorul economic al hotelurilor si al restaurantelor a generat in 2009 un
numar mediu de 22 200 de locuri de munca (sursa: INS) ceea ce reprezinta
2,2 % din efec7vul salaria7lor din zona Bucures7ului.
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Locurile de cazare pe categorii: comparatie Bucuresti –
Budapesta
Sursa datelor : INS si KSH
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Indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare turistica in functiune in
Bucuresti, pe luni
Sursa: INS



O mare parte din numarul de innoptari inregistrate in Bucures7 sunt in
realitate realizate in scop de afaceri sau profesional : este vorba despre
turismul de afaceri « individual ».
–

Este vorba despre persoane care consuma innoptari in oras cu ocazia
unei deplasari profesionale de orice 7p

–

Din cele 1,85 milioane de innoptari inregistrate in 2010 in structurile
de cazare turis7ca din Bucures7, reprezentate aproape exculiv de
hoteluri, putem es7ma ca in jur de 80% sunt innoptari legate de un
scop de afaceri. (conform interviurilor noastre cu socio‐profesionis7i
din sectorul turis7c).

–

Sezonalitatea turis7ca a Bucures7ului indica in ce masura ﬂuxurile
turis7ce sunt dominate de calatoriile de afaceri: lunile de vacanta
(iulie, august, decembrie) si sfarsiturile de saptamana sunt momente
de scadere puternica a ratei de ocupare a hotelurilor.

–

Structura pe categorii de confort ale capacita7i de cazare si evolu7a
acesteia in ul7mii ani, dominata de hotelurile de 5 si 4 stele (impreuna
cons7tuind in jur de 70% din capacitatea totala) indica de asemenea
ca hotelierii au 7n7t in inves77ile lor un public de afaceri.

–

Poli7ca turis7ca are un efect limitat asupra acestor ﬂuxuri care depind
inainte de toate de dinamismul economic al orasului si al Romaniei.

Evolutia numarului de locuri-zile anuale de cazare turistica pe categorie
de confort
Sursa: INS
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Comparatie cu oferta hoteliera a altor capitale europene, anul 2009
Sursa: Eurostat

Numele orasului

Populatie

Numar de
hoteluri

Numar de
camere

Camere /
1000
locuitori

Bucuresti

1 944
367

92

9240

4.75

Budapesta

1 721 556

219

19465

11.31

Varsovia

1 709 781

77

11251

6.58

Sofia

1 247 059

116

2455

1.97

Atena

4 088 447

690

33167

8.11

Roma

4 110 035

1365

62283

15.15

Berlin

3 431 675

572

44255

12.90

Praga

1 233 211

555

32786

26.59



Oferta hoteliera este rela7v limitata pentru o zona
metropolitana de talia Bucures7ului, dar coerenta cu ﬂuxurile
turis7ce actuale si proﬁlul lor


Comparand oferta hoteliera a Bucures7ului cu cea a altor
capitale europene constatam :
–

Cu 9240 de camere in 2009 Bucures7ul se aﬂa
printre capitalele cu cele mai pu7ne camere, doar
Soﬁa avand mai pu7ne. De asemenea si in ce
priveste numarul de camere pe 1000 de locuitori,
Bucures7ul se aﬂa la ﬁnalul clasamentului.

–

Indicatorul numarului de camere per 1000 de
locuitori al Bucures7ului (4,75) are o valoare
comparabila cu cea a unor centre turis7ce
regionale franceze (Marsilia – 4,1), in 7mp ce doar
Varsovia are 6.58, iar Budapesta 11,31 si Praga
26,59. Densitatea hoteliera a Bucures7ului este
deci una mica in regiune.

–

Totusi, coroborand indicele de densitate hoteliera
cu indicele de ocupare medie al aceleiasi
capacita7i hoteliere, devine evident ca la
Bucures7 in situa7a actuala este vorba despre o
supra‐oferta si putem concluziona ca atrac7vitatea
orasului este extrem de scazuta in compara7e cu
dimensiunea si importanta sa

Sursa: http://www.europeupclose.com
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Care sunt punctele slabe ale Bucures&ului?


O puternica concurenta regionala dar si la nivel european pentru pozi7onarea de des7na7e
recunoscuta pentru calitatea patrimoniului, a echipamentelor moderne, etc.



Starea precara a numaroase spa7i publice. Trebuie ca Bucures7ul sa « turis7cizeze » spa7ul sau
public in zonele unde se concentreaza ﬂuxurile de turis7.



Absenta unei poli7ci urbane integrate de renovare si intre7nere a patrimoniului. Nici un monument
din Bucures7 nu este inclus in patrimoniul mondial UNESCO.



Absenta unei poli7ci de dezvoltare durabila si deci de turism urban durabil in momentul in care
publicul este din ce in ce mai sensibil la problema7ca mediului in zona urbana



Absenta unor echipamente structurante moderne care sa ﬁe capabile sa creeze renumele orasului:
ex. muzeul Guggenheim de la Bilbao, etc.



Lipsa unei oferte de turism MICE. Nu se proﬁta de faptul ca multe mul7na7onale au ales Bucures7ul
ca « sediu regional ».



O lipsa de diversitate a ofertei hoteliere, in principal compusa din hoteluri de categorie superioara



Absenta unei poli7ci de evenimente puternica, cand fes7valurile, concertele, expozi7ile sunt
principalele mo7ve de calatorie la Bucures7 pentru turis7i interni si regionali



U7lizare slaba a « patrimoniului mostenit ». Rembrandt si Vermeer decoreaza orasul Amsterdam pe
cand Bucures7ul nu u7lizeaza ar7s7 cunoscu7 ca Brancusi care este deseori perceput ca ﬁind de
na7onalitate franceza.



Slaba disponibilitate a informa7ilor turis7ce atat pentru prega7rea sejurului cat si de‐a lungul sau.



Absenta unei strazi comerciale/o artera de shopping principala.



O slaba valoriﬁcare a poten7alului turis7c al regiunii. Este necesara o ex7ndere a zonei turis7ce.
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Focus pe formulele de informare/ghidare/acompaniere in descoperirea patrimoniului/
orasului


Oﬁciul de turism al Bucures7ului – simplu birou al Serviciului Turism din cadrul Direc7ei Cultura, Invatamant, Turism – Primaria
Municipiului Bucures7 – consta intr‐un unic amplasament cu vizibilitate redusa . De asemenea, mjloacele ﬁnanciare puse la
dispozi7a Serviciului Turism (2 milioane lei – 2010, 4 milioane lei – 2011) sunt extrem de reduse pentru dimensiunile unui oras ca
Bucures7ul si nu permit desfasurarea de ac7vita7 de promovare sau informare turis7ca de amploare. Taxa hoteliera nu este alocata
acestui serviciu, ea ﬁind de algel prevazuta pentru anulare in 2011.



Principalele instrumente de asigurare a facilita7i accesului turis7lor la atrac7ile unei aglomera7i urbane lipsesc sau sunt limitate la
Bucures7 :


Vizitele ghidate nu sunt disponibile decat la nivel punctual (muzee) sau organizate de asocia7i/organiza7i private (Asocia7a
Calea Victoriei, hotelurile si agen7ile de turism) cu o foarte slaba vizibilitate sau in circuit inchis



Pass‐urile sau cardurile care sa propuna accesul la mai multe atrac7i sau pachete de servicii (atrac7i + transport) sunt
inexistente. Daca cardul ACTIV permite accesul la mai multe 7puri de transport public (Metrorex + RATB) tarifele nu sunt cu
adevarat integrate. Tarife speciﬁc turis7ce (pe perioada de week‐end) nu exista. Cardul ACTIV poate ﬁ ob7nut/reincarcat
doar de la anumite loca7i (ATM, centre de bilete RATB sau Internet), diﬁcil de iden7ﬁcat pentru un turist strain.



In ciuda unor incercari anterioare si a unor anunturi (Asocia7a de Turism a Muncipiului Bucures7 – ATMB) in Bucures7 nu
exita pana in iulie 2011 un tur/tururi publice al orasului in autocar sau autobuz. Incepand cu aceasta luna MDRT in
parteneriat cu RATB (implicarea autorita7lor locale ramane neclara) au lansat o linie turis7ca de autobuze supra‐etajate cu
un traseu de 14 sta7i parcurs in 50 de minute in sistem hop‐on, hop‐oﬀ.



Bucures7ul are doar incepand din vara lui 2011 un serviciu de transport public de calatori pe 7mp de noapte, dar cu trasee diferite
de cele diurne si cu o tarifare diﬁcil de inteles (abonamentele diurne sunt valabile doar pe partea comuna intre linia diurna si cea
nocturna). Accesul la 7tlul de calatorie e extrem de diﬁcil in condi7ile deschiderii unui singur centru pe 7mpul nop7i (Unirii).



In lipsa unei informari si ghidari adecvate structurii Bucures7ului, cea mai mare parte a ﬂuxurilor turis7ce de agrement se
concentreaza in jurul Palatului Parlamentului (un must al vizitei la Bucures7), a « Centrului Istoric » Lipscani – Curtea Veche, a caii
Victoriei (cu muzeele sale) si a nordului la Muzeul Satului.
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Focus asupra shopping‐ului în Bucures&


Bucures7ul este principalul centru de implantare a retelelor de retail modern interna7onale din Romania si chiar din regiunea apropiata
(nordul Bulgariei, Moldova).


Majoritatea retelelor de retail modern prezente in Romania sunt prezente si la Bucures7. Ele fac parte din Asocia7a Marilor
Retele Comerciale din Romania.



Bucures7ul numara mai multe centre comerciale de 7p « mall », galerii in centre comerciale « hypermarket » dar si un centru comercial
« luxury store » (COCOR).



Cu toate acestea Bucures7ului ii lipseste o artera sau zona comerciala urbana (cum sunt Rue de Rivoli la Paris, Vaci utca la Budapesta,
Via Condom la Roma, etc.) care sa propuna un mix de mici comercian7 independen7 si mari retele interna7onale intr‐un cadru turis7c
(obiec7ve turis7ce) si cu accesul la servicii de cazare si diver7sment.



In general se poate spune ca desi este principalul centru de shopping din tara si chiar regiunea apropiata, Bucures7ul nu atrage in
aceasta nisa ﬂuxuri turis7ce importante, in afara locuitorilor din orasele mici si mijlocii aﬂate in apropiere si a zonei peri‐urbane.


Lipsa unui grup important de producatori independen7 locali, precum si faptul ca marcile interna7onale distribuite la Bucures7
au preturi superioare fata de cele inregistrate pe piete vest‐eurppene, reprezinta puternici factori nega7vi pentru turismul de
shopping la Bucures7.

Shoppingul este una dintre motivatiile puternice pentru turismul urban. Densitatea comerciala a Bucurestiului este unul
dintre elementele care atrage la Bucuresti, dar in absenta unei autentice artere comerciale aceasta nisa nu poate fi
exploatata cu adevarat. Strada comerciala sau zona pietonala comerciala este principala structura comerciala care se
adreseaza turistilor. Centrele comerciale (« mall » sau luxury store) indiferent de pozitionare, nu au potentialul unei zone
urbane comerciale.
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STUDIU DE IMAGINE & PRIMELE
CONCLUZII

16

Cateva elemente privind Bucures0ul si componenta City‐break in studiul pentru realizarea
brandului turis0c al Romaniei realizat de catre THR & TNS


In cadrul produsul turis7c Romania, atrac7a Bucures7 nu poseda o puternica notorietate in domeniul turis7c si nu este asociat cu nici o
caracteris7ca speciﬁca (sursa : elementele privind Bucures3ul si componenta City‐break in studiul pentru realizarea brandului turis3c al
Romaniei realizat de catre THR & TNS pentru MDRT– mai 2010)
–

Bucures7ul nu reprezinta o atrac7e in cadrul des7na7ei Romania, el inregistrand aceleasi scoruri de evaluare ca si alte produse
(Sibiu‐ul, Dunarea, peisajele rurale) in cond7ile in care este totusi puternic asociat imaginii Romaniei. Doar 3,2% dintre actorii turis7ci
in general si 14% dintre cei care au fost deja in Romania – provenind de pe principalele piete sursa (Austria, Marea Britanie, Italia,
Germania, Franta, SUA, Rusia, Ungaria) men7oneaza Bucures7ul ca o trasatura unica a Romaniei. Spre compara7e 32% din grupul
total de consumatori externi si 47,6% din cei care au vizitat deja Romania considera Carpa7i/mun7i ca o atrac7e a Romaniei.

–

De algel turismul urban nu este asociat Romaniei pe pietele sursa: doar 4% din consumatorii de pe pietele sursa men7oneaza
produsul city‐break ca unul asociat Romaniei, iar doar 9% din cei care cunosc Romania (direct sau mediat) ar asocia‐o proﬁlului
urban. Turismul de 7p city‐break in Romania are doar avantajul compe77v al pretului, calitatea si diversitatea ofertei ﬁind
dezavantaje clar percepute pe pietele sursa externe.

–

Acestea ﬁind spuse, pietele sursa externe, unde turis7i par cei mai interesa7 de o poten7ala oferta city‐break in Romania sunt Marea
Britanie, Rusia si apoi intr‐o mai mica masura SUA . Cele mai dezinteresate de aceasta oferta sunt in ordine: Germania, Ungaria,
Austria, Italia, Franta.

–

Pentru ulterioara analiza a pozi7onarii Bucures7ului, nu trebuie uitat ca grupul de consumatori poten7ali cel mai interesat de
Romania, in general, este cel tanar si fara obliga7i ale carui venituri se apropie de medie. « Romania nu este interesanta pentru
familiile cu copii » (sursa : THR&TNS), cei mai interesa7 ﬁind grupurile de prieteni, parin7i calatorind singuri sau cuplurile fara copiii.

–

In ce priveste turis7i romani, intre obiec7vele liber iden7ﬁcate de catre responden7, Bucures7ul este perceput ca cel mai pu7n
atrac7v (38,5% opinie nega7va vs. 12,3% opinie pozi7va), preferintele indreptandu‐se catre vacantele la munte si in cadru natural.
Produsul city break este cel mai pu7n compe77v si atragator intre cele 6 7puri de calatorii in Romania propuse de studiu: 55,1% din
responden7 preferand externul fata de 8,7% internul (sunt preferate des7na7i in Franta, Italia si Spania). Chiar si pentru romanii care
calatoresc exclusiv in Romania city‐break‐ul este cel mai pu7n interesant produs.
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Bucures&ului pe Internet: o notorietate limitata si asociat cu reprezentari divergente
 Notorietatea Bucures7ului ca des7na7e turis7ca este extrem de limitata pe Internet, aceasta ﬁind comparabila si chiar
par7al inferioara altor capitale mai mici, din regiune :
–

pe Google Bucures7ul se plaseaza inaintea Belgradului dar este depasit puternic de capitale precum Zagreb, Kiev
sau Soﬁa; distanta fata de des7na7i ca Budapesta sau Praga ﬁind extrem de mare (chiar daca aﬂata intr‐o
tendinta de reducere)

–

Conform howsociable.com, Bucures7ul inregistreaza un scor de vizibilitate de 375 de puncte la nivelul retelelor
sociale (social media: Facebook, Twi]er, MySpace, etc.), Kievul avand un scor de 1040, iar Budapesta de 1899

–

Pe retelele de socializare specializate in turism (Travbuddy, Virtual Tourist, forumuri Lonely Planet si Trip
Advisor, Yahoo Travel, Route 66, etc.) Bucures7ul are o notorietate limitata: depaseste Belgradul si Soﬁa dar
este departe de capitale ca Budapesta, Praga sau Berlin.

 Prezentarile generale ale Bucures7ului pe site‐urile de calatorii nu prezinta un nucleu de informa7e unitara, ﬁecare site
re7nand din Bucures7 diferite aspecte de experienta directa. Cu toate acestea dualitatea : patrimoniu arhitectural‐istoric
interesant/oras murdar si hao7c este o constanta.
 Informa7ile cautate de calatori pe Internet care vizeaza sau includ Bucures7ul sunt de domeniul prac7c : transport, acces,
cazare, posibilita7 de distrac7e nocturna, ce este de vazut?. Bucures7ul apare in acest sens destul de des si ca un punct de
trecere pentru alte tari si des7na7i din zona : Belgrad, Istanbul, Budapesta, fosta Iugoslavie, Chisinau, Kiev.
 La nivel calita7v comentariile/evaluarile postate de catre calatori pe diferitele site‐uri specializate in domeniul turis7c vizeaza
ca puncte pozi7ve pe langa patrimoniu, viata de noapte si costul scazut al vie7i pentru un European de Vest, iar ca puncte
nega7ve problemele de infrastructura, haosul, murdaria…


Site‐urile ins7tu7onale de prezentare a Bucures7ului existente mizeaza doar pe imaginea patrimoniala. Aspectul distrac7ilor
si al vie7i nocturne este pu7n prezent.
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Bucures7

Belgrad

Soﬁa

Budapesta

Berlin

Praga

O slaba vizibilitate pe retelele de socializare specializate
in turism
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Concluzii ale benchmarking‐ului pe Internet si recomandari

Un oras cu o notorietate
slaba si o imagine
contrastanta

Internet‐ul este un instrument de
promovare si rezervare slab pus in
valoare desi este principalul mijloc de
informare si cumparare a clientelelor
7nta ale Romaniei

Pozi7onarea site‐urilor de
promovare a Bucures7ului
este iden7ca cu cele ale
des7na7ilor Praga sau
Budapesta

Nu exista un website care
sa prezinte posibilita7le
de distrac7e, de petrecere
sau viata nocturna a
Bucures7ului

Internau7i care au petrecut 3 zile la Bucures7 sau care au vizitat
prieteni expatria7 care locuiesc aici, sunt mult mai pozi7vi decat
internau7i care au petrecut mai pu7n 7mp. Primii vorbesc despre un
oras plin de mistere si surprize placute dincolo de primele aparente.

Comentariile internau7lor
descriu un oras murdar si
galagios si pun in evidenta un
patrimoniu ascuns si eclec7c,
diferit de cel al capitalelor
vecine men7onate

Comentariile internau7lor descriu o
viata nocturna interesanta si posibilita7
de distrac7e la preturi inferioare celor
din alte capitale europene

Bucures7ul nu poate sa se pozi7oneze in acelasi fel ca si concurentele sale si nu se poate astepta sa le semene, mai ales ca celelalte
capitale incearca sa se diferen7eze. Cercetarea pe Internet face sa reiasa clar aceasta dihotomie intre pozi7onarea actuala si
comentariile celor care au vizitat orasul. Bucures7ul trebuie sa se pozi7oneze plecand de la realitatea sa, o
capitala care se misca, in san7er permanent, un oras al noii Europe, care se construieste in direct si pe care il vom regasi schimbat cu
ocazia urmatoarei vizite. Un oras diferit de concuren7i sai care va place « early adopters » (celor ce sunt primii in a pasi undeva) si
clientelei 7nta a des7na7ei Romania.
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CE IMAGINE AR TREBUI SA AIBA
BUCURESTIUL?
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Ce propunere/promisiune vrea Bucures7ul sa faca clientului. Ce propunere pe care sa o poata respecta apoi?
Care sa ﬁe pozi7onarea in raport cu marile orase pe care le‐am luat in considerare in cadrul studiului nostru?

Majoritatea
posibile. Este oraselor mari se iden7
ﬁc
Praga. Bucu clar ca Bucures7ul nu p a cu patrimoniul si/sau
res7ul nu ar
oseda acelas
ac7vita7le
e
spiritul sau n nici o imagine de turism i poten7al patrimonial c
a
u este un sp
irit de frond alterna7v ca Berlinul, ia
a sau alterna
r
7v

este despre
b
r
o
v
u
N
.
»
lata
este « deca n7nd clientela de
m
e
n
u
p
o
r
p
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te 7
nul
a pe care no iitor, despre modernita oi care vor putea da to
e
r
a
n
o
i7
z
o
P
na7i n
spre v
trecut ci de exploratori » de des7 , vivace.
ori », «
animate
« descoperit
unei capitale
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Aceasta pozi&onare nu este deﬁni&va dar permite controlul strategic al evolu&ei des&na&ei Bucures& si
popularizarea acesteia
Pozi7onare in domeniul
modernizarii si al animarii

Barcelona

Berlin

Londra
BUCURESTI

Orase cu patrimoniu pu3n, au
dezvoltat oferte centrate pe
anima3e, evenimente, 3neret,
petrecere, … este vorba
deseori despre sta3uni sau
orase balneare

Orase mai mult sau mai pu3n
patrimoniale, imaginea lor este foarte
marcata de modernitate, de crea3vitate,
de viata lor nocturna, … sunt deci foarte
atrac3ve pentru 3neri si nu numai

Amsterdam

Orase patrimoniale, acestea au
dezvoltate si atribute ale
modernita3i turis3ce dar fara
sa–si schimbe/depaseasca
pozi3onarea lor ini3ala
Budapesta

Paris

Praga
Resurse patrimoniale
puternice

Resurse patrimoniale slabe

BUCURESTI
Viena
Orase cu pu3n patrimoniu care nu au
dezvoltate nici o pozi3onare in domeniul
modernita3i, a animarii, a vie3i nocturne,
…
Nu reprezinta des3na3i turis3ce

Vene&a
Roma
Florenta

Orase foarte patrimoniale, si‐au fundamentat
dezvoltarea turis3ca pe acest patrimoniu fara sa
incerce sa il modernizeze sau sa atace alte
pozi3onari complementare : sunt « orasele‐
muzeu »

Nici un fel de pozitonare in domeniul
modernita7i si al animarii
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CE POZITIONARE SA FIE ALEASA
PENTRU BUCURESTI?
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Cum sa se raspunda asteptarilor turis&lor?
Bucur
e
prac7 s7ul
c:

obiec7 principalel
e
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sunt s
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in
de nor
d si ce partea
ntrala
Bucur
es7
a
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Un oras
prac7c

Un oras
magic care
surprinde
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Lipsc ii dance ropa
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Un oras ludic,
distrac7v,
recrea7v

Un oras
diferit care
permite
evadarea din
co7dian

Bucure
s7
secret : ul

Bucure
s7ul es
te un
oras pli
n de
surprize
p
condi7a lacute cu
un
bune gh ei mai
idari si
informa
ri

In cautarea unui oras surprinzator, distrac7v si prac7c. Turistul vrea sa ﬁe informat in con7nuu de‐a lungul
descoperirii des7na7ei.
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Care sunt cuplurile produs/piata adaptate Bucures&ului?
Marke7ngul Bucures7ului este in mod obligatoriu unul ﬁn care 7nteste clientela bine iden7ﬁcata.

Clientela importanta sub aspect economic
Este vorba despre clientela de afaceri, din moment ce noua Europa este creata inainte de toate de catre oamenii de afaceri
care prefera in mod natural capitala. Traﬁcul MICE (saloane, congrese, expozi7i) trebuie sa se dezvolte. Saloanele,
congresele…sunt deseori precedate de calatorii pre‐congres sau urmate de sejururi post‐congres ale par7cipan7lor sau/si ale
inso7torilor lor

Clientela de imagine, creatoare de modernitate
Este vorba despre TINERI, cei care sunt pionieri, exploratori inainta7 ai des7na7ilor, cei ce defriseaza si pregatesc
sosirea celorlal7 turis7, descoperitorii de noi des7na7i.

City breakers
Am mai descris aceasta clientela si insistam din nou asupra necesita7i de a dezvolta o adevarata poli7ca
evenimen7ala

Clientela senior
Vin in grupuri de prieteni sau efectueaza tururi organizate in autocar. Frecventeaza hotelurile si sunt interesa7 de
« cultura » in sens inalt si in sensul patrimoniului, a muzeelor…Reprezinta de asemenea clientelele tour‐operatorilor
dar astazi u7lizeaza in principal Internet‐ul.

Cateva clientele tema&ce
De exemplu cea a turismului medical pentru care Bucures7ul avea o adevarata reputa7e (in special prin Ins7tutul Ana Aslan)
sau diaspora romaneasca care revine in tara prin centrul care este Bucures7ul (hub)
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CARE SUNT PISTELE DE INTERVENTIE/
DEZVOLTARE PRIORITARE?
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Principalele piste de inverven&e

Un Branding
eﬁcace bazat pe
o pozi7onare
diferen7atoare

U7lizarea noilor
tehnologii
inainte, in
7mpul si dupa
sejur

O administrare
exemplara a
turismului (OT)

O strategie
inovatoare de
evenimente
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O strategie cu 3
obiec&ve majore

Concre&zate în 7 axe
strategice

Si 15 ac&uni
1. Crearea Oﬁciului de Turism al Bucures7ului

Structura de
colaborare si
promovare comuna

1. Infrastructura Oﬁciului de
Turism al Bucures7ului

2. Lansarea unui Bucharest Conven7on Bureau
3. Crearea Casei de Turism Bucures7
4. O noua viziune a primirii: the greeters

2. O strategie de dezvoltare a
evenimentelor

5. Crearea unui eveniment cultural principal si a unui
program de evenimente
6. Animarea si u7lizarea unei retele de orase partenere

Instrumente
strategice

3. Valoriﬁcarea patrimoniului
cultural

4. Dezvoltarea turismului
periurban

5. Bucures7 digital city

6. Crearea brand‐ului Bucures7
Promovarea
des&na&ei

7. Planul de iluminare a Bucures7ului
8. Crearea de i7nerarii tema7ce diurne si nocturne
9. Valoriﬁcarea patrimoniului istoric si cultural ‐ forturi si
manas7ri
10. Dezvoltarea turismului Spa & Wellness
11. Bucures7 : orasul digital

12. O semnatura (brand/marca) comuna
13. Sensibilizarea/mobilizarea bucurestenilor

7. Promovare

14. Clubul ambasadorilor
15. O promovare pe Internet, aﬁnitara si social media
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