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Cine esti?

• Despre ce esti?

– Atmosfera

– Servicii

– Oameni

– Plasare/Loc

Intr-o fraza!



Ce dai?

• Atribute – CE DAU?

• Beneficii- DE CE I-AR INTERESA?



Cu cine vorbesti?



Unde vorbesti?



Unde vorbesti?





Hans Brinker – Budget Hotel
“It Can’t Get Any Worse”

Hans Brinker – Buget Hotel – Nimic nu poate fi mai rău, dar ne străduim

• Brand-ul Hotelului din Amsterdam  - construit sub deviza “cel mai prost hotel”
• Coerență
• Sinceritate dusă la extrem
• Cele mai joase așteptări nu pot fi înșelate



Hans Brinker – Budget Hotel
“It Can’t Get Any Worse”



Hans Brinker – Budget Hotel
“Accidentally Eco-Friendly”



Hostel Costel
“Home is where your moustache is”

• Business pornit de trei tineri în Timișoara
• Hostelul – Clădire recondiționată de la 1921 – poate găzdui 26 de persoane
• Pe Facebook – sub forma unei comunități
• Prietenii aduc alți prieteni



Un business inventiv, pus la cale de trei tineri, aşează Timişoara pe harta turistică a lumii. Vlad, Radu şi Alex au ieşit 

la o bere în urmă cu doi ani, au povestit despre călătoriile lor în străinătate şi despre cât de neprimitoare este 

Timişoara pentru turişti. Cei trei prieteni şi-au dat seama că în Capitala Banatului nu exista, pe atunci, nici măcar un 

hostel unde tinerii din toată lumea să se poată caza la preţuri reduse. A fost momentul în care timişorenii s-au hotărât 

să pună bazele unei afaceri care rimează: Hostel Costel – ‘’Home is where your moustache is’’



Hostel Costel
“Home is where your moustache is”

• Pagina creata 15 Februarie 2011
• In prezent - 3.527 fani
• Comunitate de Prieteni
• Less offers – More fun

Evolutie fani/media zilnica Evolutie fani/media saptamanala



• Complexul Harmonie a fost
construit pe strada Trei Brazi,
Predeal, într-un cadru liniștit,
lângă pădure.

• 2 Case în Copac, un Observator și
5 vile ecologice din buștean au
devenit cunoscute ca fiind o lume
în care poți avea experiențe
inedite în natură.

Complex Harmonie Predeal
“Casa Copac”



• Pentru toți cei care au visat în copilarie să aibă o casă în copac, Complexul Harmonie 
a transformat acest vis în realitate. 

• Cele două case în copac sunt aproape imposibil de rezervat pentru că sunt construite 
într-o manieră inedită, oferă complicitate, aventură și romantism.

Complex Harmonie Predeal
“Casa Copac”



Complex Harmonie Predeal
“Casa Copac”



Observatorul

• Construit pe trunchiul unui
copac cu vedere către M-ții
Bucegi, Pârâul Rece și M-ții
Piatra Craiului, Observatorul
oferă turiștilor o experiență
nocturnă prin care se pot
bucura de:

• natură;

• dinamica cerului;

• stele;

• stele duble;

• lună;

• planete;

• roiuri stelare;

• câteva nebuloase.



Cateva invataminte

• Fa-ti o poveste reala si crezi in ea

• Sa ai dovezi pentru poveste

• Fa-ti povestea cunoscuta

• Fa-ti povestea si mai cunoscuta. Constant

• Gaseste mereu oportunitati de comunicare

• Selecteaza canelele eficiente

• Masoara, ajusteaza, evolueaza

• Fii prezent acolo unde sunt “oamenii tai”. 24/7



Angajeaza profesionisti!



Top Turism & Vacanțe – Facebrand PRO

• În top 10 în categoria turism & vacanțe 
pentru paginile de Facebook – 1 
singură agenție de turism:
• Genius Travel  (121.799 fani - + 

0.43% rate/month

• În prezent sunt înscrise 834 de 
pagini de Facebook – Turism & 
Vacanțe

• Cel mai mare engagement –
Locurile de vizitat, nu oferte pentru 
fani

• Interacțiunea cu fanii este relativ
scăzută



Top Hoteluri & Cazări – Facebook Based

Top 3 cazări most engaged on Facebook:

• Conacul Archia (99.381 fani - +0.02% 
rate/month)

• Domeniul Ghica (68.034 fani - +0.15% 
rate/month)

• Poiana Brașov – group of resorts
(60.676 fani - +0.01% rate/month)

• În prezent sunt înscrise 484 de 
pagini de Facebook – Hoteluri & 
cazări

• Cel mai mare engagement –
Ofertele De Cazare

• Interacțiunea cu fanii este relativ
scăzută

• Locul 1&2  – Tab pentru Trip Advisor



Mulțumesc!


