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Rezumat 

Turismul, ca oricare alt domeniu al economiei, suportă un impact masiv datorat 

fenomenului globalizării. Pe zi ce trece, agențiile de turism găsesc tot mai greu noi clienți și au 

dificultăți serioase în a-i păstra pe cei existenți, deoarece apar mereu noi competitori pe piață, 

chiar dacă această piață a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani. 

În aceste circumsatnțe, pentru agențiile de turism, singura cale viabilă de a avea succes 

într-o piață în care competiția este atât de acerbă este aceea de a se alinia constant ultimelor 

tendințe în ceea ce privește implementarea tehnologiei informației și comunicațiilor.  

Rezultatele studiului întreprins de autoarea acestei lucrări arată în mod clar că există 

câteva tendințe pe care orice actor din industria turismului și călătoriilor trebuie să le cunoască 

și să ia cele mai corecte decizii în consecință. 

Consumatorii care doresc să achiziționeze produse și servicii turistice sunt din ce în ce 

mai prezenți în mediul online, un loc în care, pentru fiecare agenție de turism este important, 

de asemenea, să fie prezentă pentru a putea beneficia de o audiență crescută. 

Modul în care agențiile de turism învață să-și promoveze produsele și serviciile în 

spațiul virtual este, de asemenea, un factor important, care poate determina succesul sau eșecul 

economic, în egală măsură. 

Mai mult, cea mai importantă tendință, conform rezultatelor studiului întreprins, este 

aceea care arată că agențiile de turism ar trebui să-și crească prezența online și să reducă 

numărul de locații fizice în același timp. 

Cuvinte cheie 

agenție de turism, comerț electronic, creștere economică, economie globală, globalizare, 

implementarea TIC, indicele competitivității, industria turismului și călătoriilor, rezervare 

online, social media, tehnologia informației și comunicațiilor 
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