
Rezumat 

Mediile digitale se extind rapid în rutina noastră zilnică, iar acest fenomen este valabil și 

în cazul industriei turismului. Având în vedere nivelul înalt de digitalizare, aflat în continuă 

creștere, se ridică în mod inevitabil întrebarea: ce fel de valoare socială furnizează aceste medii 

digitale utilizatorilor?  Scopul lucrării este de a examina posibilitățile de creare a valorii sociale 

în mediul online in domeniul hotelier.  

Tema acestei teze a fost aleasă datorită dependenței tot mai mare a clienților de călătorii 

(turiștilor) de instrumentele digitale, astfel că părea un moment oportun de a investiga mediul 

digital din industria hotelieră, precum și pentru a identifica în cadrul acestui mediu elemente ce 

pot asigura valoare socială pentru consumatori. 

 În cele șase capitole, teza își propune să familiarizeze cititorul cu două concepte diferite 

(valoare socială și mediu hotelier online), care la rândul lor, sunt aduse împreună pentru a stabili 

un cadru comun, care la rândul lor, sunt aduse împreună pentru a stabili un cadru comun.  

Astfel, rezultatele indică faptul că dimensiunile cum ar fi funcționalitatea site-ului, 

conținutul, sistemul de rezervare, mediile sociale și canalele de distribuție online pot servi ca 

predictori pentru crearea de valoare în mediul online al hotelului. În consecință, acești predictori 

pot influența în continuare recenziile de călătorie, traficul și interogările de căutare, care pot fi 

considerate ca rezultate ale creării de valoare online. Cercetarea identifică faptul că informațiile 

provenite prin mediul online, pot  furniza valoare socială utilizatorilor.  

Pentru a maximiza valoarea socială online în mediul online al hotelului, conținutul site-

ului trebuie să îndeplinească unul sau mai multe dintre următoarele criterii: (a) dezvoltarea 

încrederii online, (b) asigurarea unei calități înalte a serviciului online,  c) oferirea unei 

experiențe eficiente de comunicare online. 
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