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Principalul obiectiv al cercetării este de a investiga potențialele roluri ale turismului 

de agrement în servirea și atragerea turiștilor medicali în industria wellness din Liban și 

implementarea corespunzătoare a strategiilor de marketing adecvate și eficiente. 

Teza de doctorat este structurată în șapte capitole, în plus față de introducere și 

concluzii finale. Introducerea prezintă contextul studiului, inclusiv problema de cercetare, 

obiectivele cercetării, semnificația și domeniul de aplicare al studiului.  Capitolul 1 include o 

documentație teoretică cu scopul de a stabili conceptele majore legate de cercetarea în sine. 

Capitolul 2 abordează turismul în general iar apoi, mai precis, marketingul strategic în 

turism. Capitolul 3 analizează sectorul turismului libanez, mai exact turismul de 

agrement și turismul medical. Capitolul 4 prezintă metodologia de cercetare a 

prezentului studiu. Capitolul 5 ilustrează rezultatele analizei cantitative. Un chestionar a 

fost elaborat și aplicat pe un eșantion de 150 de participanți selectați aleatoriu din 

diferite spitale și clinici din Beirut și Muntele Liban , pe o perioadă de 12 luni pentru a 

investiga relația dintre turismul medical și turismul de agrement din Liban.  Capitolul 6 

prezintă rezultatele cercetării calitative. Au fost realizate trei interviuri: două, cu 

participanți la sondaj, pentru a evidenția calitatea sistemului de sănătate și a sectorului 

turistic și un altul cu generalul Assaad Tfaily cu privire la provocările de siguranță și 

securitate din țară. Capitolul 7 prezintă un plan strategic de marketing dezvoltat pentru 

turismul de agrement și medical în Liban. Concluziile menționează un rezumat al 

constatărilor și al recomandărilor, cu o scurtă reamintire a scopului cercetării.  

Concluziile cercetării calitative sunt următoarele: planul de marketing pentru Liban 

este slab, iar mai multă publicitate ar trebui să se concentreze asupra factorilor care conferă 

unicitate țării; social media joacă un rol esențial pentru a atrage un public mai mare și mai 

tânăr; tehnologia este un instrument important pentru rezervarea programărilor și verificarea 

recenziilor privind medici, spitale și clinici, laboratoare și centre de imagistică. Rezultatele 

cercetării cantitative au arătat că ambele variabile, turismul medical și turismul de agrement 

sunt legate statistic. Prin urmare, un plan de marketing strategic este necesar pentru ambele 

împreună și nu pentru fiecare separat. De asemenea, doar un mic procent de participanți știu 

că Libanul este renumit pentru turismul medical și pentru turismul de agrement. Astfel, 

planul de marketing dezvoltat ar trebui să pună în lumină relația dintre cele două tipuri de 

turism din Liban. 


