
Rezumat 
 

  Lucrarea de față propune analizarea pieței turistice, atât din perspectiva specialiștilor în 

turism, cât și din perspectiva consumatorului. În teză s-a urmărit cum instrumentele de 

promovare a vânzărilor utilizate în sectorul turistic influențează procesul de achiziționare a 

pachetelor turistice și cum, prin propunerea unui model descriptiv de utilizare a tehnicilor 

relevante în domeniu, se poate îmbunătăți activitatea agențiilor de turism. Punându-ne în 

postura specialistului în turism care are responsabilitatea de a concepe și îmbunătăți pachetele 

turistice utilizând tehnicile promovării vânzărilor în cadrul agenției în care activează, ne-am 

dorit să venim în întâmpinarea acestora prin propunerea unor modalități de întocmire a unui 

program de marketing pentru agenții. Acesta constă în integrarea tuturor departamentelor din 

cadrul firmei într-un plan complex în care să se folosească instrumentele de promovare a 

vânzărilor care s-au dovedit a fi cele mai eficiente în urma cercetărilor desfășurate. Utilizând 

rezultatele obținute în urma prelucrării datelor provenite din cele cinci cercetări desfășurate, trei 

exploratorii și două cantitative, am putut determina premisele dezvoltării modelului propus. 

Concluziile rezultate vor putea fi astfel integrate în practicile agențiilor de turism iar modelul 

propus va putea fi aplicat pentru îmbunătățirea impactului instrumentelor specifice folosite 

pentru atragerea consumatorului de servicii turistice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 
 

 This paper focuses on the analysis of the tourism market, both from the perspective of 

the specialists involved, and from the perspective of the consumer. The thesis investigated the 

main instruments used for improving sales in the tourism sector and how these practices 

influence the process of acquiring products in this market. Also, by submitting a descriptive 

model of relevant technique implementation, we showed how the activity of the tourism 

agencies can be improved. By putting ourselves in the position of the tourism agency specialist, 

who has the responsibility of conceiving and improving tourism products by utilizing the 

techniques of sales promoting, we wished to contribute by submitting a plan which details a 

marketing program useful for tourism agencies. This program consists of the integration of all 

departments in an agency into a complex plan in which what we found to be the most efficient 

techniques used in sales increasing, through our research, to be properly implemented. By 

utilizing the results obtained through our data collection for the five research activities 

undertaken, three exploratory ones and two quantitative ones, we were able to determine the 

premises of developing the aforementioned model. The conclusions of this research could be 

integrated in the practices of the tourism agencies and the proposed model could be applied for 

enhancing the impact of the specific tools used in customer attraction and retention in the 

tourism sector. 

 

 


