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Contribuții la fundamentarea strategiilor de marketing pentru dezvoltarea 
turismului balnear în România 

 

REZUMAT 

 

 

Pornind de la premisa că turismul balnear reprezintă una dintre cele mai importante forme 

de turism practicabile în România, în care toți actorii implicați au în comun dezideratul dezvoltării 

datorită recunoașterii potențialului turistic existent și posibilității de a fi competitiv pe plan 

internațional, scopul lucrării de față este de a oferi fiecărei categorii de decidenți din domeniu o 

serie de elemente necesare fundamentării unor strategii de marketing care vor putea intra în 

componența unui mix orientat spre atingerea obiectivului managerial „dezvoltare”, indiferent de 

nivelul la care se acționează. 

În prima parte a lucrării sunt analizate și definite conceptele de referință pentru tema 

abordată, iar în cea de-a doua parte sunt prezentate cercetări de marketing realizate pentru 

evidențierea gradului actual de valorificare a potențialului turistic balnear din România, pentru 

desprinderea direcțiilor de urmat și modalităților în care pot fi atinse eficient obiectivele 

participanților la activitatea balneo-turistică din țara noastră, precum și pentru studierea satisfacției 

consumatorului de tursim balnear și a contextului în care aceasta apare și se manifestă. 

Rezultatele arată o valorificare insuficientă a potențialului valoros, bogat și diversificat și 

indică o serie de acțiuni de întreprins pentru dezvoltarea turismului balnear, sugerate de specialiști 

în domeniu și de autor. Cercetarea cantitativă cu caracter concluziv, realizată prin anchetă 

selectivă, în baza unui chestionar autoadministrat, în unele dintre cele mai importante stațiuni 

balneare din România, este deosebit de relevantă întrucât toți respondenții au urmat personal o 

cură balneară. Modelul propus al factorilor de influență și efectelor satisfacției consumatorului în 

turismul balnear a fost validat. 

 

 

Cuvinte cheie: dezvoltarea turismului, turism balnear, strategii de marketing, satisfacția 

consumatorului 

  


	Cuprins_romana
	Rezumat_RO

