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Ce este acest ghid?
Acest ghid este o introducere în activitatea de promovare pentru
unitățile de cazare și evidențiază activitățile de bază și aspectele la
care ar trebui să fii atent dacă nu ai experiență în acest domeniu.
Tocmai din acest motiv am dorit să fie cât mai ușor de parcurs și
să nu folosim termeni tehnici. La finalul documentului vei găsi
câteva ghiduri mai detaliate (în engleză), precum și câteva resurse
gratuite online de învățare (unele și în română).

Cui se adresează ghidul?
Acest ghid se adresează administratorilor și proprietarilor de mici
unități de cazare (pensiuni, cabane, campinguri etc.) care nu au
experiență în activitatea de promovare.
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De ce să mă promovez?
Mulți proprietari și administratori de unități de
cazare nu înțeleg rostul promovării sau cum trebuie
folosite diverse instrumente. Costurile ridicate și
calitatea îndoielnică a unor servicii îi determină
pe administratori să fie reticenți și să utilizeze
doar opțiunile mai mult sau mai puțin gratuite
(de exemplu Facebook și Booking), fără să știe că
promovarea bine făcută îți poate aduce venituri
suplimentare consistente și să reducă dependența
de o platformă sau alta de rezervare.

Promovarea este o activitate cheie pentru o afacere
deoarece te va ajuta să:
devii vizibil în multitudinea de oferte existente pe
piață;
crești încasările și profitul prin creșterea gradului
de ocupare;
menții deschisă pensiunea și personalul angajat pe
tot parcursul anului (sau mare parte din acesta);
filtrezi clienții și îi atragi doar pe cei pe care tu îi
dorești și care corespund cel mai bine ofertei tale;
comunici mai ușor cu potențialii clienți și promovezi
oferte speciale;
atragi clienți în perioadele mai puțin solicitate;
menții datele actualizate și te faci ușor de găsit.

Cât de mult costă?
Bugetul de care vei avea nevoie depinde mult
de activitățile pe care îți propui să le faci,
instrumentele pe care le vei folosi și limbile în care
vei dori să comunici cu potențialii clienți. Cert este
că cu cât vei investi mai mult în promovare, cu atât
vei avea rezultate mai bune.
Chiar dacă activitatea de promovare implică niște
cheltuieli deloc neglijabile, nu uita că scopul
acestor investiții este să ai încasări mai mari și, în
final, profit mai mare. Deci dacă este corect făcută,
promovarea se va amortiza în timp și va genera
venituri suplimentare.
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Pasul 1:
Fotografii de bună calitate
În primul rând, indiferent de cum anume vei alege să te
promovezi, îți trebuie fotografii de bună calitate. Corect expuse
și bine încadrate, acestea nu pot fi făcute decât de un fotograf
(profesionist), cu echipament corespunzător. Fie că le vei folosi
pentru listarea pensiunii pe Booking, pentru pagina de Facebook,
website-ul propriu sau materiale tipărite, acestea reprezintă cartea
ta de vizită.
Ce înseamnă o fotografie bună?

DA

NU

Un fotograf bun va găsi tot timpul soluții pentru expunerea
corectă a tuturor zonelor din fotografie – uite cât de bine
se văd detaliile de afară.

Zone arse – în zona ușii și a ferestrei este prea multă lumină,
astfel încât nu vedem decât foarte mult alb, fără niciun fel de
altă informație.

Orizontala fotografiei trebuie să fie tot timpul paralelă
cu solul pentru a crea o senzație de normalitate și
siguranță.

Strâmbă – poziționarea camerei foto poate ține de simțul artistic
al fiecăruia, dar nu te ajută cu nimic dacă dai impresia că îți fuge
pământul de sub picioare.
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NU

DA

Încadrare și expunere – patul și pernele sunt tăiate în mod brutal,
iar culorile sunt șterse deoarece iluminarea camerei și expunerea
nu sunt corecte.

Cu toate că și aici fotograful nu a putut încadra complet
patul și dulapul, încadrarea a fost făcută în așa fel încât
nimic nu este nelalocul lui, iar lumina este plăcută, cu
culori vii.

Încadrare – în spațiile mici, cum este cazul băilor, este foarte greu
să surprinzi o imagine de ansamblu cu o cameră normală, astfel
că de multe ori ajungi să tai elemente componente importante.

Un fotograf profesionist are echipamente care îi permit să
încadreze frumos elementele chiar și dintr-un spațiu mic. În
acest caz a fost folosită o lentilă cu unghi larg (superangulară)
care, deși creează o curbură falsă a pereților, permite realizarea
unei imagini de ansamblu a băii.

Detalii – focul din șemineu ar fi putut aduce o pată de culoare
frumoasă în fotografie, iar camera nu a fost pregătită pentru
fotografiere.

Totul a fost frumos pregătit și ordonat, iar focul arde în
sobă, parcă îmbiindu-te să vii.
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DA

NU

Perioada de vegetație este mult mai potrivită pentru
fotografii de exterior.

Anotimp – fotografiile de iarnă pot fi utile dacă vrei să atragi
turiști și iarna. Perioadele fără vegetație și fără zăpadă sunt
total nerecomandate pentru fotografii de exterior.

Sfaturi
Lucrează cu un fotograf profesionist.
Fotografiile făcute cu telefonul cel mai probabil nu vor fi corect
expuse, iar dimensiunea va fi insuficientă pentru un tipar de
calitate;

Nu totul depinde de fotograf: aranjează camerele ca pentru
oaspeți, pune un buchet de flori în vază și ai grijă ca totul să
arate perfect;

Trebuie fotografiate camerele, băile, spațiile comune, dar și
curtea și exteriorul pensiunii – din acest motiv cel mai bine este
ca vizita fotografului să aibă loc în perioada de vegetație;

Cere-i fotografului fotografiile prelucrate la dimensiune
maximă în format *.JPEG; ideal ar fi să ți le dea și în format
*.TIFF în cazul în care vei dori să faci materiale tipărite.
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Pasul 2 :
Fii prezent pe Google Maps
Acesta este un instrument gratuit, foarte folosit pentru a căuta
indicații de orientare pentru a ajunge într-un anumit loc, dar
începe să devină și un important instrument de promovare din
oferta Google.
Iată pe scurt ce ar trebui să faci:

1
2
3
4

Intri pe platforma Google Compania Mea;

Te conectezi cu contul personal de Google sau alt cont de Google
pe care vrei să-l asociezi afacerii;
Urmezi pașii pentru completarea profilului și te asiguri că
adresa este corectă, iar pinul de pe hartă este corect poziționat;

Este important să adaugi toate detaliile cerute de Google,
precum și o serie de fotografii relevante deoarece prezența
pe Google va asigura o parte importantă din interacțiunea cu
oaspeții pensiunii;
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Dacă pensiunea ta este deja listată pe Google Maps, atunci ai
opțiunea Claim this business / Revendicați această companie
după ce dai click pe pinul de pe hartă. În acest mod te vei asigura
că doar tu ai dreptul să modifici detalii din profilul de Google
(adresa, telefon, website, fotografii etc):

Nu uita să actualizezi informațiile ori de câte
ori este nevoie. Menționează inclusiv orele de
program în care poți fi contactat.
Foarte mulți turiști se plâng de faptul că nu li
se răspunde la telefon, iar asta se traduce în
clienți pierduți.
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Sfaturi
Poziționarea corectă a pinului pe Google Maps va avea un
impact major asupra dispoziției în care vor sosi turiștii. Nu de
puține ori pinuri amplasate aiurea îi fac pe turiști să irosească
mult timp căutând cazarea și să se enerveze inutil.

Google Maps poate fi integrat pe website-ul propriu la
secțiunea Contact pentru o localizare mai ușoară.

Google are o întreagă suită de cursuri online gratuite, mare
parte din ele fiind în română.
Pe platforma Google Atelierul Digital vei găsi cursuri ce țin
de:
Bazele marketingului online;
Cum te asiguri că poți fi găsit online;
Cum te promovezi folosind reclamele online;
Promovarea prin conținut și rețele sociale;
Multe alte teme care pot fi de interes.
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Pasul 3:
Decide ce fel de prezență
online vei avea
Prezența pe Google Maps este doar primul pas în această direcție
și el este esențial deoarece în încercarea de a ajunge la pensiune,
cel mai probabil turiștii vor căuta indicații de orientare. Totodată,
profilul Google Afacerea Mea poate fi un substitut temporar pentru
website-ul propriu.
În acest moment trebuie să decizi ce canale online vei folosi pentru
a-ți promova afacerea:
Pe ce rețele sociale vei fi prezent?

Vei avea nevoie de un website propriu?
Pe ce platforme de rezervare vei lista pensiunea?

În continuare ne vom axa pe primele două întrebări, întrucât la a
treia ține mai mult de decizia de business a fiecăruia.
Chiar dacă Facebook și alte rețele sociale ne dau impresia că un
website propriu a devenit irelevant, acesta rămâne totuși un
important instrument de promovare.
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Avantajele unui website propriu:
reduce dependența față de platformele de rezervare (Booking) și de cele sociale
(Facebook);
crește încrederea potențialilor clienți și parteneri în oferta pensiunii;
poți comunica mai bine ce te diferențiază de competiție (premii sau un certificat de bune
practici), poți scoate în evidență anumite facilități și servicii sau poți pune recomandări
din partea unor turiști care s-au bucurat de serviciile tale. În cazul recomandărilor venite
din partea turiștilor, este indicat să ceri acordul lor înainte de a-i pune pe website, iar
recomandarea să fie însoțită de numele și prenumele lor, eventual și de o fotografie.
oferă posibilitatea prezentării tuturor serviciilor oferite, precum și a zonei din apropiere –
aspect esențial în a convinge potențialii oaspeți să-și prelungească șederea;
poți controla imaginea pe care și-o fac vizitatorii website-ului (prin design și conținut);
poate fi integrat și un blog pentru o mai bună indexare pe motoarele de căutare.

Facebook și alte rețele sociale nu reprezintă un substitut
pentru un website, ci doar un canal de comunicare
folosit de o afacere.

13

Prezența pe rețelele sociale necesită, în schimb, un efort constant:
Postări periodice cât mai relevante despre oferta și activitățile din
pensiune sau din zonă;
Conținut media de bună calitate (fotografii, video);
Interacțiune constantă cu urmăritorii paginii.

FACEBOOK

INSTAGRAM

Rămâne cea mai mare
rețea socială din lume și din
România;

Deși este pe locul 3 ca număr
de utilizatori, după TikTok,
rămâne un important canal de
marketing datorită profilului
de vârstă al utilizatorilor
care corespunde într-o
măsură foarte mare celui al
vizitatorilor din destinațiile
de ecoturism, conform unei
analize AER din anul 2018, și
integrării în instrumentele
Facebook.

Peste 10 milioane de români
au cont;
Este preferata specialiștilor
în marketing și datorită
campaniilor integrate cu
Instagram.
Mai multe informații și cursuri online
gratuite despre cum poți folosi
Facebook și Instagram în sprijinul
afacerii tale găsești pe
Facebook Blueprint.

LINKEDIN
PINTEREST
SNAPCHAT
TIKTOK
TWITTER
Aceste rețele sociale au un număr
restrâns de utilizatori sau încă nu
sunt relevante în activitățile de
marketing. În cazul TikTok, chiar
dacă este pe locul doi ca număr
de utilizatori după FB și înaintea
Instagram, utilizatorii sunt în
general foarte tineri și deocamdată
prezența aici nu este relevantă din
punct de vedere al activităților de
promovare.

Blogul poate reprezenta un plus adus website-ului și va contribui la o mai
bună indexare a conținutului de către motoarele de căutare prin articole
publicate periodic. Totodată, articolele de pe blog reprezintă tot atâtea
oportunități de comunicare cu urmăritorii de pe rețelele sociale și ajută la
creșterea încrederii și construirea brandului afacerii.
Idei pentru articolele de pe blog:
Descrierea detaliată a camerelor și facilităților;
Prezentarea atracțiilor și a activităților de pe plan local;
Prezentarea unor evenimente de pe plan local;
Sugestii de experiențe pe diferite tipuri de clienți (familii cu copii,
seniori, turiști activi etc.);
Relatări ale unor oaspeți despre experiențele lor;
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Povestea din spatele afacerii tale, inclusiv lucrurile pe care pui
mare preț în administrarea acesteia. Acest lucru te poate aduce mai
aproape de clientul ideal, așa cum îl vezi tu. (exemplu: oferirea de
produse locale, colaborarea cu ghizii din zonă pentru experiențele
oferite oaspeților, implicarea în campanii de igienizare a zonei etc.)

Pasul 4:
Crearea website-ului propriu
Am văzut mai sus de ce este un website propriu important.
Acum hai să vedem categoriile minime de informații pe care
ar trebui să le includă:
despre noi (povestea pensiunii, info despre proprietari,
istoria afacerii, relația cu angajații și cu comunitatea
locală);
cazare (tipuri de camere, descrierea lor, prețuri);
galerie foto
servicii și facilități;
despre zonă / destinație (prezentarea atracțiilor și a
posibilităților de agrement pe plan local)
contact;

În mod ideal, vizitatorii ar trebui să poată rezerva de pe site-ul propriu, inclusiv
cu plata online, printr-un formular de rezervare.
Acest pas devine din ce în ce mai important deoarece utilizatorii doresc să facă
o rezervare cât mai ușor și compară experiența de pe site-ul propriu cu cea
oferită de diverse platforme de rezervare.
Actualizează constant informațiile de pe website, iar dacă ai și blog, atunci
publică regulat.

Ce presupune un website de succes?
Meniu intuitiv
Ușurință și rapiditate în navigare;
Conținut original, cu informații detaliate despre cazare și
posibilitățile de petrecere a timpului liber din zonă;
Conținut media (fotografii, video) de înaltă calitate și la
rezoluție bună;
Integrarea unei secțiuni cu recenziile clienților;
Accent pe conținutul media și mai puțin pe texte lungi și
greoaie.
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Pasul 5:
Optimizarea pentru motoarele
de căutare
(SEO - Search Engine Optimization)
Un simplu website nu mai este de ajuns deoarece Google și alte
motoare de căutare pun mare preț pe optimizarea conținutului
website-urilor pentru instrumentele lor, astfel încât în momentul de
față algoritmii avantajează acele site-uri care îndeplinesc criteriile
lor. Această activitate este una tehnică, așa că nu vom intra în
detalii. Pentru optimizarea SEO va trebui să lucrați cu un specialist
SEO care de regulă nu are nicio legătură cu programatorul care vă
face site-ul, dar cu care ar trebui să colaboreze.
Câteva aspecte de bază de SEO pe care trebuie să le ceri echipei
formată din programator și specialist SEO încă din momentul
creării site-ului:
conținut original, adică să nu conțină deloc texte copiate de
pe alte site-uri;
utilizarea Keywords (cuvinte cheie) pe pagini și meta
descrieri;
viteză de încărcare rapidă a conținutului;
design responsive.
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Pasul 6:
Creează texte de prezentare
atrăgătoare
Stilul și tonul folosite vor defini modul în care vei comunica
cu potențialii clienți. Iată câteva sfaturi de care ar trebui să ții
cont atunci când scrii texte pentru website, blog sau postările
de pe rețelele sociale:
Alege cu grijă tonul folosit și apoi fii constant. Te poți
adresa direct sau folosind pronume de politețe, în
funcție de grupul țintă și de relația ta cu oaspeții;
Creează conținut original deoarece motoarele de
căutare penalizează site-urile care pur și simplu
copiază informații din alte surse;
Scrie corect gramatical și folosește semne de
punctuație acolo unde este nevoie;
Folosește fraze scurte, fără formulări întortocheate;
Pentru textele în alte limbi apelează la un traducător
profesionist, iar rezultatul să fie verificat de un
vorbitor nativ.
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Pasul 7:
Utilizează instrumentele
online de statistică
Avantajul major al online-ului este că poți avea foarte ușor acces la
tot felul de statistici care reprezintă mană cerească în activitatea
de promovare. Atât un website (prin integrarea Google Analytics),
cât și rețelele sociale te pot ajuta să afli cine sunt clienții tăi
potențiali și cum interacționează ei cu pagina web sau cu paginile
de pe rețelele sociale.

Spre exemplu, pentru un website poți afla:
profilul vizitatorilor (localizare, vârstă, sex);
cum ajung pe site-ul pensiunii (motoare de căutare,
rețele sociale, direct, alte website-uri);
ce pagini vizitează și cât de mult stau pe website;
ce fel de informații îi interesează și multe alte detalii.

Obții informații detaliate despre numărul vizitatorilor, câte pagini
au văzut, cât de mult au stat, câți au ieșit fără să facă nimic pe
website. Așa vei măsura performanța website-ului tău și vei ști dacă
trebuie îmbunătățit sau nu.
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Îți arată de unde sunt vizitatorii, iar apoi poți compara această informație
cu proveniența celor care au făcut rezervări. Dacă sunt diferențe mari,
trebuie să te gândești la campanii de promovare locale.
Mai apoi, poți folosi toate aceste informații pentru a-i determina să
rezerve o ședere la pensiunea ta.

Informațiile statistice sunt deosebit de importante
în activitatea SEO (pasul 5).
Chiar dacă nu vei face SEO de la bun început, cere-i
programatorului să integreze Google Analytics pe
website astfel încât până la momentul începerii
activității SEO să ai un set solid de date statistice
colectate de-a lungul timpului.
Mai multe informații și tutoriale despre cum să
folosiți acest instrument găsiți pe Google Analytics
Academy.
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Pasul 8:
Materiale tipărite
de promovare
Cu toate că mediul online ocupă un spațiu mult mai larg, materialele
tipărite încă își găsesc rostul în activitatea de promovare.
Ar trebui să ai cel puțin o carte de vizită și un pliant pe care oaspeții
să le poată lua din pensiune pentru a folosi pe viitor datele de
contact sau pentru a le da prietenilor, împreună cu recomandarea
de a veni la pensiunea ta.
Bineînțeles, acestea trebuie să aibă un design unitar și simplu, iar
tiparul să fie de calitate. Într-un caz ideal, designul unitar trebuie
să includă și website-ul sau diverse materiale încărcate pe rețelele
sociale.
Pentru acest lucru va trebui să lucrați de la bun început cu o agenție
de publicitate (sau măcar un designer) care poate oferi toate aceste
servicii în mod integrat.
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Pasul 9:
Comunică cum te diferențiezi
față de concurență
Indiferent de cum vei alege să te promovezi, pune accentul în
comunicarea ta pe aspectele care te evidențiază de concurență și
mai ales pe premiile și distincțiile obținute:
certificate de bună practică (spre exemplu
certificatul Eco-România);
nota recenziilor pe Booking sau alte
platforme similare;
recenzii ale oaspeților.
Certificarea Eco-România – vă ajută să vă diferențiați de concurență
prin măsurile pe care le luați pentru îndeplinirea criteriilor. Afișați
sigla pe prima pagină a website-ului, în loc vizibil, și creați o
secțiune pe website unde explicați vizitatorilor ce anume faceți
pentru a îndeplini criteriile Eco-România.
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În caz că ai obținut un certificat de bune practici, este util să explici
atât vizitatorilor de pe website, cât și oaspeților din pensiune, ce
anume faci astfel încât să meriți acel certificat. Explicația trebuie să
fie simplă și concisă, astfel încât să fie ușor de înțeles. Mai jos aveți
exemplul unui camping din Franța: Camping Blue Ocean.

Camping din Franța care comunică pe prima
pagină a website-ului propriu certificatele
de bună practică și distincțiile pe care le-a
obținut
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Detalii oferite despre eticheta ecologică pe care a obținut-o.

Sunt oferite detalii și explicații pentru mai multe domenii, iar oaspeții pot verifica dacă toate aceste promisiuni
sunt respectate.
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Pasul 10:
Creează parteneriate
Activitatea de promovare este consumatoare de timp și de bani.
Cel mai probabil nu vei putea face toate aceste lucruri de la bun
început, iar altele, deși ne-am limitat în prezentare doar la cele de
bază, îți vor depăși nivelul tău tehnic.
Tocmai de aceea este mult mai bine dacă faci parte dintr-o rețea
locală de servicii care pune bani împreună pentru realizarea la
comun a unor activități.

Pensiune din destinația Colinele Transilvaniei care
comunică acest lucru pe Booking. Este recomandat ca sigla
rețelei / asociației din care faci parte să fie pusă și pe prima
pagină a website-ului propriu, cu legătură către site-ul
asociației.

24

Dacă sunteți 10 pensiuni care vă asociați și negociați împreună
cu un fotograf pentru realizarea de fotografii, cel mai probabil
costurile vor fi mai mici decât dacă fiecare dintre voi va apela
pe rând la serviciile respective.

Mai sus puteți vedea un exemplu de pensiune care
comunică apartenența la rețeaua de servicii din destinația
ecoturistică Băile Tușnad și Împrejurimile și face legătura
cu website-ul destinației www.bailetusnad.eco.

Într-un caz ideal acea rețea locală este constituită sub forma unei asociații
turistice care are personal tehnic angajat ce te poate ajuta în efortul tău
de promovare și îți poate da sfaturi, idei sau o listă de contacte pentru
diverse servicii de care vei avea nevoie.
Exemple de asociații turistice cu buget propriu și personal angajat
sunt puține în România. Mai jos îți prezint doar câteva exemple care
au membri unități de cazare, buget propriu ce provine din cotizații și
diverse fonduri nerambursabile și personal angajat:
Asociația de Ecoturism Țara Dornelor
Asociația pentru Turism Bucovina
Asociația de Turism Retezat
Alte asociații, deși nu au ca membri unitățile de cazare, oferă asistență
gratuităAtenție,
dacă respecți
anumite
apartenența
la ocriterii.
asociație locală sau națională înseamnă că ai atât beneficii,
cât și responsabilități.
Ca ea să fie funcțională, trebuie să te implici în asociația respectivă, să participi la
întâlniri, să vii cu idei și să contribui financiar.
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Resurse de învățare online gratuite:
Google Analytics Academy
Google Atelierul Digital
Facebook Blueprint
Youtube – Academia creatorilor

Ghiduri detaliate privind promovarea online:
How to be a successful tourism company online?
Digital Skills in Tourism Handbook
B&B marketing: A complete guide to marketing for your small
property

