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M k ti l d ti ţi i t i ti  i  lt ăMarketing-ul destinaţiei turistice prin cultură



Anul 2007, anul Capitalei Culturale, p
Europene a însemnat un moment de
turnură pentru istoria acestui oraş, un
moment în care s-au pus bazele
dezvoltării unei noi industrii, industria
turismului. Întreaga comunitate locală a
înţeles că la Sibiu, cultura poate să
declanşeze anumite mecanisme
economice care pot duce la o bunăstare
generală.



Exemplul dat de Sibiu în perioada 
pre şi post 2007 se încadrează pre şi post 2007 se încadrează 
perfect în modelele de succes 

prezentate în literatura de 
i lit t  d  k ti l specialitate despre marketingul 

urban.



Dinamica dezvoltării unui oraş din perspectiva atractivităţiip p ţ

Locul este atrăgător dacă:

1. Demarează un nou sector de activitate
2. Oferta de muncă est consistentă
3. Calitatea vieţii este atrăgătoare

Aflux de locuitori noi 
şi vizitatori

Aflux de 
întreprinderi noi şi şi vizitatori t ep de  o  ş  

investiţii

Cresc veniturile şi încasările la bugetul local.

Cresc investiţiile în dezvoltarea Cresc investiţiile în dezvoltarea 
infrastructurii de toate tipurile şi investiţiile 

în  tot ceea ce poate duce la creşterea 
confortului locuitorilor oraşuluiconfortului locuitorilor oraşului



Marea provocare a municipalităţii, după anul 2007a fost 
conservarea efectului de creştere dat de impactulul iniţial al 
SCCE şi asigurarea durabilităţii proiectului prin  dezvoltarea 

continuă a  TURISMULUI.



Următoarele întrebări îşi căutau răspunsul pentru a 
putea contura strategia de promovare a oraşului:

1.Cât de important poate să ajungă turismul în economia acestui loc?

2. Care va fi strategia noastră de marketing şi comunicare, ce dorim să 
transmitem despre noi şi mai ales cui. Cum vom atrage şi cum vom 
reţine atenţia agenţilor economici din turism.ţ ţ g ţ

3  C  i  d  â i ?3. Ce tip de constrângeri avem?



În urma analizării datelor şi informaţiilor existente la acea dată
s-a dovedit că toate constrângerile identificate la punctul 3
puteau fi transformate în soluţii pentru punctul 2!puteau fi transformate în soluţii pentru punctul 2!

În România, în acest moment Administraţiile locale nu au temei
legal pentru a finanţa activităţi de marketing şi promovare
concertate. Pot fi plătite doar activităţile de informare a cetăţenilor.

A trebuit să găsim o soluţie pentru a nu ne opri la momentul 2008, 
cu atât mai mult cu cât începea să se audă tot mai des şi peste tot 
despre CRIZĂ ECONOMICĂdespre CRIZĂ ECONOMICĂ.



SOLUŢIA!



Marketing-ul prin cultură!



Marketing-ul prin cultură cu două obiective precise:

•Menţinerea cotei de notorietate a Sibiului pe segmentul turism cultural.

•Creşterea atractivităţii destinaţiei pe segmentul turismului de businessCreşterea atractivităţii destinaţiei pe segmentul turismului de business.



Ce înţelegem noi prin marketing-ul
prin cultură?p

Administraţia locală a luat decizia
finanţării a 90% din evenimentelefinanţării a 90% din evenimentele
culturale ce se desfăşoară în oraş
sub rezerva anumitor condiţii:



1. În bugetelul proiectelor culturale trebuie
să fie prevăzut distinct bugetul pentru

( dPROMOVARE (tv, radio, internet,
massmedia, afişe, flyere, social media).

Rezultă vizibilitatea crescută a oraşului,
practic multiplicarea imaginii Sibiului pe
toate canalele de comunicare iniţiate de
operatorul cultural, către publicuri ţintă
diferite.



2. Sunt încurajate proiectele culturale care
se desfăşoară în extrasezon turistic pentru

d f l S O A Ăa diminua efectele SEZONALITĂŢII
TURISTICE.
De ex. Evenimentele care au loc în luna

i b i i t î l lnoiembrie primesc puncte în plus la
jurizare şi au astfel şanse mai mari la
finanţare.

Rezultă prelungirea sezonului turistic.



3. Agenda Culturală este promovată ca
atracţie turistică şi în rândul prestatorilor
d d d lde servicii din domeniul organizării
conferinţelor şi al întâlnirilor comerciale.

Di it t f t l lt l bi ti lDiversitatea ofertelor culturale, obiectivele
turistice valoroase, servicii hoteliere de
calitate – un mix de succes, nici un
organizator de evenimente nu are cum săorganizator de evenimente nu are cum să
dea greş cu el.

Rezultă dezvoltarea turismului de business Rezultă dezvoltarea turismului de business 
alături  şi totodată ca o consecinţă a 
turismului cultural.



4 S bili i l4. Stabilirea unei teme anuale.
Prin reinventarea periodică, prin asumarea
unor teme – umbrelă, Sibiul are şansa de a
ă â t ti i d î i îrămâne atractiv şi de a se reînnoi în

permanenţă.

Rezultă – Tema anuală oferă pretext de
l b i t bil t di ţi i ă dcelebrare şi stabileşte o direcţie unică de

comunicare a tuturor operatorilor
culturali, totodată răspunde nevoii de
“ceva nou” atât de necesară în vânzăriceva nou atât de necesară în vânzări.



5. Aplicaţia Sibiu City App – iPhone, iPAD şi Android.

Agenda digitală a evenimentelor
culturale ca motor de promovare
a întregului context turistic alg
oraşului Sibiu.

Lansare – noiembrie 2013



mounts allocated for the financing of the cultural
events calendar
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volutia incasarilor din taxele hoteliere
Sibiu 2005 - 2013

ACCOMMODATION TAX REVENUES
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