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Trenduri & evoluții în 2013

La nivel mondial (ITB Berlin)

Creștere de 4% a turismului la nivel mondial (2013)

Creștere de 6% a sumelor cheltuite pe vacante (2013)

Previziuni pentru 2014: creștere de 4-5%

Romania (INS)

Creștere de 3,5% a sosirilor în structurile de primire turistică în anul
2013 față de 2012 (aprox. 8 mil turiști în total; 19 mil. înnoptări)

1 din 5 turiști este străin

Creștere de 1,9% a ieșirilor din țară în 2013 față de 2012 (11,4 mil 
turiști în total)



Cum ne comportăm…



Baza comunicării în turism: produsele
CE?



CE FACE DIFERENȚA?

POVESTEA, CONCEPTUL, CREATIVITATEA



TMF Travel: party travels campaign



4 trenduri în turismul anului 2014

1. Călătorii în 
familie

2. Focus pe 
generația 

noului mileniu

3. Turismul 
creativ

4. Turismul de 
lux

CUI?



1. Călătorii în familie

• Destinații: parcurile de copii, hotelurile 

pentru familii, vacanțe tematice

• Linii de croazieră pentru copii (Disney 

Cruises)

• Meniuri speciale pentru copii, spații de joacă, 

îngrijitori, bone, etc



1. Călătorii în familie

Safari în Africa pentru copii

• Aventuri inspirate de filmele animate Madagascar sau The Lion King 

• Companii precum Africa on Foot sau Rhino Africa organizeaza safari 

pentru copii, oferind activitati speciale pentru acestia

• În ultimii 3 ani rezervările de astfel de vacanțe s-au dublat



Cui comunicăm?

Mamelor: in 90% din cazuri mamele sunt Chief Vacation Planner

Decizia este bazată pe recomandări (no. 1) și pe research online (no. 2)



2. GENERAȚIA NOULUI MILENIU

Cine este generația noului mileniu?

• tineri de 18-30 ani

• 300 mil. tineri călători până în 2020 (UNWTO)

• 20% din totalul pieței de turism: tinerii au

cheltuit în 2012 suma de 217 mld. dolari

• Trendul tinerilor călători este mult mai dinamic

decât a restului populației (crește cu 9%/an,

comparativ cu 4-5%/an pentru restul

populației)

• Aprox. 4-5 călătorii pe an (față de 2-3 călătorii

pentru celelalte categorii)

42%

32%

26%

Evoluția numărului de călătorii / an

18-30 ani 30-45 ani 45-65 ani



2. GENERAȚIA NOULUI MILENIU

Target

• Destinațiile urbane

• Sunt în căutare de experiențe noi și activități

diverse

• Călătoresc cu prietenii, în grupuri organizate

• Buget de cazare & transport: mediu

• Sunt dispuși să cheltuie mai mult pe activități

• Rezervă, comunică, oferă impresii online

• Vor să lucreze, să învețe o limbă străină sau să

cunoască cultura tării pe care o vizitează



2. GENERAȚIA NOULUI MILENIU

Flashpacker este noul backpacker (echipament high tech & condiții de cazare mai

bune).



2. GENERAȚIA NOULUI MILENIU

KLM & Armin van Buuren



3. Turismul creativ & de hobby 

• Cursuri de gătit tradiționale

• Workshop-uri de artă locală

• Ateliere de artizanat

• Cursuri de pictură

• Cursuri foto



4. Turismul de lux

• +9% a închirierilor de camere de lux

(*2013/2012)

• +5% a vânzărilor de bilete de avion Premium

(*2013/2012)

• Experiențe memorabile: cumpărături cu un

stilist Armani sau Gucci în Milano, test Ferrari

pe circuitul Fiorano sau prin Toscana

• “glamping” = glamorous camping

• Cazarea în castele (rezervarea online a unor

reședințe de lux: cluburile American Express'

Inspirato și Portico)



Stele online în devenire

• Airbnb – cel mai mare website de rezervări

online de la persoane individuale

• 40.000 de persoane în toată lumea sunt

cazate prin Airbnb în fiecare zi

• O noapte este rezervată la fiecare 2 secunde

• Din 2008 s-au făcut peste 5 mil de rezervări,

în 30.000 de orașe din 192 de țări

• Site-uri similare: Housetrip.com &

Homeaway.com



Stele online în devenire

Side.cr & RelayRides.com pentru închirierea de mașini



Stele online în devenire

Touristlink.com & Vayable.com pentru ghizi locali



• Lansat in aprilie 2013, combină

experiența călătorilor cu prețurile mici și

disponibilitatea zborurilor.

• Punctele de fericire se masoara pe o scara

de la 1 la 10.

• Clientii pot alege sa dea calificative mari

companiilor aeriene care pun la

dispozitie facilitati precum: Wi-Fi, dopuri

de urechi, locuri speciale pentru

divertisment, etc.

Stele online în devenire



Social Media Travel Trends

Spania

16%

Franta

17%

Germania

18%

Italia

23%

Grecia

26%

Topul destinațiilor de vacanță
europene – mentionari Social Media

Madrid

13%

Viena

14%

Roma

21%Londra

22%

Paris

30%

Topul capitalelor europene după
menționările pe Facebook



Social Media Travel Trends

Brasov

11% Constanta

13%

Iasi

14%

Timisoara

15%

Bucuresti

47%

Cele mai menționate orașe din 

România in Social Media



Social Media Travel Trends

Costinesti

13%

Busteni

14%

Navodari

22%
Mangalia

23%

Sinaia

28%

Topul stațiunilor din România – mentionari

Social Media

*Cifrele arata vizibilitatea in Social Media (Facebook, bloguri, etc) 
si au fost obtinute de ZELIST MONITOR pentru Travel 

Communication Romania. 



Cui ne 

adresăm? 

Agenție de PR, marketing & Events dedicată

companiilor din turism & hospitality.



contact@RazvanPascu.ro

Travel Communication Romania

PR & Marketing agency for Travel Industry

www.TravelCommunication.ro 


