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REZUMAT 

 

Actualitatea și importanța temei alese fac ca lucrarea de față să prezinte, pe de-o parte 

o revizuire a literaturii de specialitate în ceeea ce privește comunicarea integrată de marketing, 

serviciile turistice, comerțul online, instrumente și tehnici online, iar pe de altă parte trei 

cercetări, reprezentând partea practică. Astfel, lucrarea este structurată în două secțiuni: Partea 

I - Particularități ale comunicare integrată de marketing în comerțul electronic de servicii 

turistice din România, fiind destinată capitolelor teoretice (Capitolul 1-Capitolul 4) și Partea a 

II-a - Cercetarea și modelarea operațională privind comunicarea integrată de marketing în 

comerțul electronic de servicii turistice din România, secțiune destinată cercetărilor 

desfășurate (Capitolul 5 - Capitolul 8).  

Capitolul 1, Comunicarea – proces psiho-socio-economic, are rolul de a aduce în 

atenția cititorului importanța pe care comunicarea o are în viața individului, analizând acest 

concept din punct de vedere psiho-social, dar și din punct de vedere economic și managerial. 

Într-o epocă în care consumatorul are acces la brand printr-o multitudine de canale, este 

important ca fiecare dintre acestea să transmită același mesaj concis, coerent care să îi ofere 

consumatorului posibilitatea creării unei imagini cât mai corecte și complexe, iar acest lucru 

este posibil prin intermediul conceptului de comunicare integrată de marketing. 

Capitolul 2, Marketingul serviciilor turistice – domeniu principal în marketingul 

serviciilor, pornește de la general la particular, astfel că în partea de început se aduce în discuție 

definirea conceptului de servicii, construirea mixului de marketing în servicii, dar și definirea 

conceptului de marketingul serviciilor, iar la finalul capitolului este tratatat fenomenul de 

marketing al serviciilor turistice, care în ultimii ani a avut parte de schimbări fundamentale care 

au dus la facilitarea comercializării produselor turistice, cum ar fi: observarea atentă a 

strategiilor de marketing și vânzări aplicate la nivel global și capacitatea de adaptare rapidă la 

noile tehnologii. În prezent, din cadrul categoriei servicii, serviciile turistice au ponderea cea 

mai mare când vine vorba de comercializarea online, acest lucru determinându-i pe cei mai 

mulți furnizori de servicii turistice să dezvolte aplicații online care să îi facă viața mai ușoară 

individului. 

 Capitolul 3, Comerțul electronic – dezvoltare continuă și constantă a serviciilor 

turistice, se concentrează asupra dezvoltării comerțului electronic și importanța acestuia în 

cadrul serviciilor turistice.  
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Comoditatea consumatorului este una dintre caracteristicile care i-a făcut pe specialiști să 

dezvolte tot mai mult conceptul de comerț electronic care presupune o serie de avantaje pentru 

cumpărător: căutarea rapidă de produse/servicii, accesul imediat la produsele digitale, 

experiență online personalizată, costuri financiare reduse, beneficierea de reduceri, posibilitatea 

comparării prețurilor, realizarea rapidă de cumpăraturi/tranzacții indiferent de perioada de timp, 

economisirea de timp, transport rapid a produselor comandate, posibilitatea de participare la o 

serie de reuniuni din cadrul comunitățiilor virtuale, accesul la o varietate de produse și servicii, 

accesul la produse/servicii din zone îndepărtate, comoditate. 

Prezentul în care trăim poate fi descris cu ajutorul a trei cuvinte: globalizare, tehnologie, 

digital, iar individul, fie că dorește sau nu, trebuie să se adapteze, în mod rapid la acestea, 

deoarece tehnologia aduce în fiecare moment ceva nou. Tehnologia le oferă posibilitatea 

oamenilor de a se exprima și de colabora. În prezent indivizii nu sunt considerați doar 

consumatori de știri, idei și divertisment, ci si creatori ale acestor lucruri, astfel că noua 

tehnologie dă posibilitatea indivizilor să se transforme din consumatori în prosumatori (Kotler, 

Kartajaya, Setiawan, 2010, p. 21). 

Rapiditatea cu care tehnologiile digitale de comunicare s-au instalat în viața cotidiană 

face ca acest concept să pară a fi parte din viața individului dintotdeauna, iar pentru generațiile 

tinere și foarte tinere mediul digital este o normalitate. 

 Capitolul 4, Instrumente și tehnici online utilizate în comunicarea integrată de 

marketing pentru comerțul electronic de servicii turistice, are rolul de a surprinde maniera în 

care instrumentele și tehnicile online utilizate influențează comerțul electronic de servicii 

turistice. Instrumentele aduse abordate în prezenta lucrare sunt website-ul, considerat a fi 

element esențial al prezenței online, rețelele sociale, e-mail-ul, blog-ul, gageturile și bannerele 

online, iar tehnicile online prezentate pentru comerțul electronic de servicii turistice sunt 

publicitatea online, relațiile publice online, promovarea vânzărilor online, optimizarea în cadrul 

motoarelor de căutare (Search Engine Optimization - SEO), e-mail marketing, marketingul prin 

intermediul rețelelor socializare, marketingul prin intermediul rețelelor mobile, 

neuromarketingul, marketingul prin intermediul blogurilor, marketingul afiliat, viral, cu 

permisiune, dar și branding-ul online.  

Pornind de la toate aspectele teoretice prezentate anterior, s-a considerat a fi necesară o 

abordare practică formată din trei cercetări ce au rolul de a scoate în evidență tehnicile, 

instrumentele, activitățile turistice utilizate pentru a atrage și fideliza clienții, dar și pentru a 

măsura gradul de satisfacție al cumpărătorilor de servicii turistice prin aplicații de comerț 

electronic. 
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Capitolul 5, aferent primei cercetări calitative exploratorii de marketing are scopul de 

a studia tehnicile și instrumentele de promovare utilizate pentru a promova serviciile turistice. 

Metoda de cercetare utilizată în cadrul prezentei cercetări exploratorii este observarea, iar 

informațiile sunt culese cu ajutorul unei fișe de observare. 

Capitolul 6, tratează, prin intermediul unei cercetări calitative impactul pe care 

instrumentele de comunicare integrată marketing îl au în atragerea și fidelizarea clienților. 

Metodă de culegere a informațiilor este interviul semidirijat care are la bază principiile non-

directivității, iar datele cercetării sunt recoltate utilizând ca instrument de culegere a 

informațiilor ghidul de interviu (ghid de conversație) (Cătoiu et al., 2009, p. 220). Cercetarea 

este realizată în rândul specialiștilor din domeniu, din cadrul a două categorii de întreprinderi, 

respectiv hoteluri și agenții de turism. 

Capitolul 7 prezintă derularea cercetării cantitative de marketing privind satisfacția 

comportamentului de cumpărare în ceea ce privește achiziția de servicii turistice prin 

aplicații de comerț electronic. Prin intermediul acestei cercetări se urmărește identificarea 

factorilor care determină utilitatea și ușurința folosirii aplicațiilor de comerț electronic pentru 

achiziția de servicii turistice, abilitatea individului de a utiliza tehnologia, compatibilitatea 

acestuia cu achiziția serviciilor turistice prin intermediul aplicațiilor de comerț electronic. De 

asemenea, scopul stabilit a condus la culegerea de informații cu privire la gradul de 

interactivitate al aplicațiilor de comerț electronic, la modul în care grupurile sociale din care 

face parte individul influențează atitudinea acestuia cu privire la achiziția serviciilor turistice 

prin intermediul aplicațiilor de comerț electronic. Totodată, prezenta cercetare vizează 

loialitatea consumatorului față de aplicațiile de comerț electronic pentru achiziționarea 

serviciilor turistice, dar și intenția acestuia de continuarea a achiziției de servicii turistice prin 

intermediul aplicațiilor de comerț electronic.  

Capitolul 8, Modelarea satisfacției consumatorului de servicii turistice prin aplicații 

de comerț electronic, pornind de la o serie de teorii și modele existente în literatura de 

specialitate, prezintă modelul conceptual privind satisfacția comportamentului de cumpărare în 

ceea ce privește achiziția de servicii turistice prin aplicații de comerț electronic, construit din 

10 variabilele latente - formative sau reflexive. 

Ultimul capitol al prezentei teze este dedicat: concluziilor finale, implicațiilor 

manageriale, limitelor cercetării și tendințelor în cercetările ulterioare.    

 


