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INTRODUCERE 

INTRODUCERE

Metodologia privind implementarea pachetului turistic de 

3 zile compus din destinațiile Lupșanu, Iezerul Călărași, 

Călărași, Silistra, Barajul Antimovo și Tutrakan (FISHNAT SIL-

CA) este realizată în cadrul proiectului „Pescuitul – oportuni-

tate turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a 

patrimoniului natural și a resurselor“, cod ROBG 402, proiect 

cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională.

Scopul acestui proiect este acela de a transforma activitățile 

de pescuit recreativ și de produse derivate care promovează 

patrimoniul cultural tangibil și intangibil într-un adevărat 

produs turistic de marcă transfrontalieră care îmbunătățește 

utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor 

și a patrimoniului cultural. Produsele turistice de marcă 

transfrontalieră vor reuni destinații atât din România, cât și 

din Bulgaria, punând accentul pe valorificarea potențialului 

de pescuit din zonă și a atracțiilor turistice conexe.

Pachetul turistic FISHNAT SIL-CA se concentrează pe zona 

cuprinsă între Călărași (România) și Silistra, până la Tutrakan 

(Bulgaria) și reunește ca principale atracții:

• Iezerul Călărași, bălțile Lupșanu și Ciulinaru (România); 

Barajul Antimovo (Bulgaria);

• explorarea orașelor Călărași, Silistra și Tutrakan

• degustarea preparatelor culinare locale care sunt absolut 

delicioase și, desigur, pot conține chiar roadele activității de 

pescuit a turiștilor.

Pachetul se adresează pasionaților de pescuit, individual sau 

în grupuri turistice – familii cu și fără copii, seniori sau tineri, 

organizați formal sau informal, companii sau alte organizații 

pentru activități de grup de tipul team building-urilor.

Agențiile de turism care doresc să preia acest pachet turistic 

în oferta lor vor găsi, în cele ce urmează, informații intere-

sante – și sperăm, utile – în luarea deciziei de a prezenta acest 

produs clienților lor, ca alternativă la pachete turistice simil-

are, dar care nu valorifică potențialul transfrontalier.
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PRINCIPALELE AVANTAJE ALE
PACHETULUI TURISTIC FISHNAT SIL-CA 
PENTRU AGENȚIILE DE TURISM

Pachetul turistic FISHNAT SIL-CA a fost deja dezvoltat și gândit 

astfel încât să furnizeze oricărui grup de turiști oportunități 

multiple de petrecere a timpului liber și de exercitare a unui 

hobby preferat – pescuitul -  într-o zonă deosebită din punct 

de vedere natural și cultural.

În cadrul proiectului „Pescuitul – oportunitate turistică 

transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului 

natural și a resurselor“, cod ROBG 402 a fost deja elaborată 

o broșură care conține informațiile necesare oricărui turist 

pentru a lua o decizie informată în legătură cu acest pachet, 

pe care îl poate achiziționa printr-un agent de turism. 

Principalul avantaj al organizării acestui pachet turistic prin-

tr-o firmă specializată de turism este legat de controlul cos-

turilor și de valorificarea timpului alocat familiei și celorlalte 

activități, comparativ cu situația în care turistul se ocupă el 

însuși de organizare.

Care sunt însă avantajele promovării acestor pachete turis-

tice din punctul de vedere al operatorilor în turism, agenții 

de turism și cum realizăm oferta comercială astfel încât să 

aducă un profit pe termen scurt, mediu și lung?

La această întrebare încercăm să răspundem. În mod cert 

însă, pentru orice agenție introducerea unor noi destinații, 

deci lărgirea gamei de produse reprezintă un avantaj, cu atât 

mai mult cu cât ofertele nu acoperă numai sezoane de con-

cedii tradiționale, de vară și de iarnă, ci oferă oportunitatea 

de a acoperi luni mai puțin turistice, septembrie, octombrie, 

noiembrie, iar ofertele de grup pot crește gradul de rentabili-

tate raportat la cele individuale, lărgind și gama clientelei. 

La aceasta se adaugă și posibilitatea vizitării și accesării 

zonelor de pescuit și a obiectivelor turistice din cele două țări 

implicate în proiect, ceea ce crește gradul de atractivitate, 

mai ales în segmentul family sau economy.

Vom încerca să facem o simulare orientativă care să vă poată 

da o orientare în acest sens, rămânând la latitudinea opera-

torilor să o adapteze în funcție de politica de dezvoltare a 

fiecăruia.
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Pachetul turistic FISHNAT SIL-CA poate fi organizat în mai 

multe variante, în funcție de grupurile țintă vizate (pasionații 

de pescuit, individual sau în grupuri turistice - familii cu și 

fără copii, seniori sau tineri, organizați formal sau informal, 

companii sau alte organizații pentru activități de grup sau de 

tipul team-building-urilor). Lista unităților de cazare și a ce-

lor în care se poate lua masa este accesibilă în studiul trans-

frontalier elaborat în cadrul proiectului, studiu ce va fi pus la 

dispoziția tuturor celor interesați.

Aceste variante ar putea fi clasificate astfel:

1) Varianta Family – adresată în întregime familiilor.

Numărul minim de turiști indicat pentru organizare ar fi de 

12-14 persoane, deplasare cu microbuz (max. 15 persoane), 

cazare în pensiuni și accentul pus pe activitățile de pescuit și 

de petrecere a timpului liber. Poate avea variațiuni în ceea ce 

privește programul, existând o marjă de flexibilitate în ceea 

ce privește activitățile diverse de petrecere a timpului liber 

pentru cei care nu sunt pasionați de pescuit sau pentru timpul 

rămas liber al pescarilor cu propuneri precum: vizite la mu-

zee, parcuri, locuri de joacă, plajă, etc.

Este o variantă cu prețuri accesibile, relativ ușor de organizat, 

cu un potențial serios de succes, având în vedere parteneria-

tul cu unități de cazare tip pensiune sau hoteluri și cu local-

nici din zonele vizate, care pot sprijini ca ghizi și consilieri în 

domeniul pescuitului pe cei prezenți.

2) Varianta Business – adresată în general acelor persoane 

pasionate de pescuit care nu doresc să vină cu familia.

Numărul minim de turiști indicat pentru organizare poate fi 

între 4 și 8 persoane, deplasarea s-ar putea face cu autove-

hicule de teren / specifice, iar cazarea ar trebui făcută în 

hoteluri sau în pensiuni premium. Accentul trebuie pus pe 

pescuit și pe ofertele de divertisment disponibile, iar masa 

poate fi organizată în unități de alimentație publică ale ho-

telurilor sau pensiunilor menționate, sau în unități cu scoring 

pe website-uri tip Trip Advisor și similare. Este o variantă cu 

prețuri premium, care poate fi ofertată către organizații mari 

/ turiști străini, în parteneriate cu alte agenții de turism din 

străinătate.

3) Varianta Economy – adresată familiilor dar și persoanelor 

pasionate de pescuit / persoanelor în vârstă, beneficiari ai 
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unor vouchere de vacanță.

Din punctul de vedere al conținutului este similară variantei 

Family, adresându-se unui număr de minim 12-14 turiști pen-

tru organizare optimă, cu cazare în pensiuni sau hoteluri și cu 

un program bine organizat, cu o marjă mică de flexibilitate.

Este o variantă cu prețuri mici, care poate fi ofertată tuturor 

tipurilor de clienți. Într-o mare măsură, permite achitarea 

contravalorii unei părți a costului pachetului cu vouchere de 

vacanță (cca 50%), în cazul unităților de cazare de pe terito-

riul României care au aderat la acest program național.

EVALUAREA COSTURILOR ȘI A FACTORILOR
CE DETERMINĂ FLUCTUAȚIA ACESTORA.
RISCURI.

Evaluarea costurilor

Așa cum știm, orice activitate economică determină existența 

unor costuri și eforturi din partea inițiatorului. Acest lucru 

este valabil și în cazul dezvoltării și vânzării pachetului turis-

tic FISHNAT SIL-CA.

Resursele necesare construirii pachetului turistic FISHNAT SIL-

CA sunt complexe și implică, printre altele, următoarele:

• Servicii de transport (opțional)

• Servicii de cazare

• Servicii de alimentație publică

• Servicii specifice de ghid turistic și consiliere a turiștilor

• Procurarea permiselor de pescuit (opțional)

• Timpul – poate cea mai importantă resursă, în special din 

perspectiva constrângerilor pe care le presupune pescuitul.

• Marketing si promovare

O parte din activitățile pe care trebuie să le facă operatorii 

din turism când vor să introducă o nouă destinație, un nou pa-

chet turistic au fost realizate deja în cadrul proiectului FISH-

NAT pentru fiecare pachet turistic: logo, film de promovare și 

trailer, inclusiv difuzare TV pe canale specifice fiecărei țări, 

promovare pe social media, broșura pachetului turistic, o 

bază de date cu unități de cazare, de luat masa și obiective 

turistice, locuri de pescuit în zona transfrontalieră Călărași 

- Silistra în care se desfășoară activitățile din acest pachet, 

strategia comună de marketing și prezenta metodologie.
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Costurile de transport

În zona Călărași – Silistra, distanțele nu reprezintă o con-

strângere majoră – între cele două orașe, distanța este de 

aproximativ 13 Km, putând fi ușor acoperită cu bacul sau cu 

feribotul.

Distanțele față de principalele orașe de unde pot fi preluați 

turiștii sunt relativ scăzute, respectiv: București–Călărași 

– 131 Km, aproximativ o oră și 30 de minute, Constanța–

Călărași – 146,8 Km, aproximativ o oră și 35 de minute pe 

drum, Varna–Silistra – 112,9 Km, aproximativ o oră și 25 de 

minute, sau Sofia–Silistra – 355,4 Km, puțin sub 5 ore (aceasta 

fiind o destinație mai puțin accesibilă pentru o mini-vacanță). 

Costurile aferente închirierii unui microbuz variază între 1 și 

3 Euro/Km.

Programul include și destinațiile de pescuit, iar pentru unele 

dintre acestea, drumul va fi făcut cu autovehicule de teren 

(mai scumpe – cca 60-100 Euro/zi).

Este important ca pachetul să precizeze concret care parte a 

transportului este inclusă în preț și care parte a transportului 

va fi suportată de către turist.

Serviciile de cazare

Serviciile de cazare sunt variate, pot fi adapta-

te oricărei preferințe și oricărui buzunar. În județul 

Călărași sunt 11 unități cu peste 200 de locuri de caza-

re (tip hotel, motel) și 6 pensiuni. Pentru cei care doresc

o experiență mai rustică și valorificarea peștelui prins, este 

recomandată varianta de cazare în pensiuni, deoarece ace-

stea pun la dispoziția turiștilor bucătării utilate unde ei își pot 

prepara singuri peștele.

În districtul Silistra, pentru înnoptare, se poate alege între Si-

listra și Tutrakan, ambele orașe fiind deosebit de primitoare. 

La Silistra sunt 11 unități de cazare cu o capacitate totală de 

peste 600 de locuri, adaptate oricăror dorințe și buzunare, de 

la hoteluri de 5 stele la hoteluri de 1 stea sau apartamente 

individuale.

Tutrakan pune la dispoziția turiștilor peste 50 de locuri de 

cazare în 4 hoteluri, avantajul fiind că se află foarte aproapte 

de barajul Antimovo, una dintre destinațiile de pescuit ale 

pachetului. Prețurile practicate variază de la cca 20-25 Euro/

noapte (pensiuni / hoteluri de 1 stea / B&B-uri), până la 75-80
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Euro/noapte (hoteluri de la 4 stele în sus). Media, atât pentru 

partea română, cât și pentru cea bulgară, este de cca 50 Euro 

(250 lei, respectiv 100 leva). În funcție de preferințe, turiștii 

pot alege să petreacă 1 sau 2 nopți pe fiecare parte a graniței, 

iar prețurile nu variază foarte mult.

Costurile pentru hrană

Așa cum menționam mai sus, pachetele organizate oferă o 

mare flexibilitate în ceea ce privește organizarea timpului și 

nu în ultimul rând, a pauzelor de masă. 

Recomandăm cu căldură identificarea unor parteneri (vezi 

baza de date) care să fie neîntrecuți în prepararea bucatelor 

tradiționale ale zonei, atât pe partea română, cât și pe cea 

bulgară. Aceștia pot deveni o piesă de rezistență a pachetului 

turistic, exemple de astfel de parteneriate putând fi:

- parteneriatul cu cel mai vechi pescar din zonă, care să le și 

prepare o ciorbă pescărească tradițională;

- parteneriatul cu o pensiune și unitate de alimentație publică 

cu specific local;

- organizarea unor activități de educație non-formală pentru 

adulți și copii care implică prepararea mesei împreună cu lo-

calnicii, în stil tradițional;

- organizarea unor mese în unități cu program artistic inclus 

în ofertă.

Zona vizată oferă numeroase oportunități de a experimenta 

preparatele locale, întrucât Călărașiul se bucură de existența 

a peste 30 de unități de alimentație publică. Silistra are 25 

astfel de unități, iar Tutrakan are 4 unități de servire a mesei.

Prețurile unei mese copioase, cu preparate tradiționale sau 

moderne nu depășește suma de 10-15 Euro/persoană, indife-

rent dacă vorbim despre România sau Bulgaria. Prețurile pot 

fi ceva mai piperate dacă masa este udată din abundență cu 

vinuri sau alte băuturi locale.

Hotelurile au, de obicei, micul dejun inclus (iar prețul unui 

mic dejun continental nu depășește decât rar suma de 5 Euro/

persoană), ceea ce implică costuri doar de prânz și cină. Se-

jurul de 3 zile presupune un cost / persoană de cca 60 Euro 

pentru prânz și cină.

Procurarea permiselor de pescuit (opțional)

La prețurile permiselor de pescuit specifice fiecărei bălți se 

va adăuga și un mic comision pentru realizarea serviciului,
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care să acopere cel puțin costurile personalului care le 

realizează.

Costurile actuale ale permiselor de pescuit în zonele reco-

mandate prin pachetul turistic transfrontalier FISHNAT SIL-

CA sunt variabile, cca 5 leva în Bulgaria și un preț similar în 

România.

Serviciile de ghid turistic și consiliere a turiștilor

Aceste servicii sunt esențiale pentru un sejur de neuitat, în 

care turistul să nu își facă probleme decât de faptul că nu a 

văzut toate frumusețile locurilor vizitate.

La nivelul industriei turismului, salariile personalului nu sunt 

reglementate, însă trebuie respectată legislația privind sala-

riul minim pe economie pentru persoanele ce au studii supe-

rioare în România, respectiv legislația privind salarizarea din 

Bulgaria, iar pe lângă aceste costuri, va trebui să bugetați 

diurna și cazarea pentru ghidul angajat.

Costurile salariale lunare totale (salariu net și asigurări medi-

cale și sociale) nu vor depăși 600 Euro, ceea ce, raportat la un 

sejur de 3 zile, înseamnă cca 90 de Euro, cărora li se adaugă 

cca 100 Euro pentru subzistență (masă + cazare).

Timpul

Perioadele vacanțelor organizate pentru valorificarea pes-

cuitului ca activitate recreativă sau sportivă trebuie să țină 

cont de perioadele de prohibiție. Între 11 aprilie și 9 iunie 

ale fiecărui an, precum și în perioade specificate prin ordin al 

ministerului de resort din fiecare țară, pentru specii determi-

nate, sunt impuse interdicții la pescuit.

Evaluarea factorilor care determină fluctuația costurilor

Factorii ce influențează costurile componentelor pachetelor 

turistice sunt:

• Prețul cazării și numărul locurilor de cazare

• Dificultatea traseului propus și nevoia de a închiria mijloace 

de transport diferite

• Nivelul salarizării forței de muncă (ghid turistic)

• Prețurile practicate de producătorii agricoli locali pentru 

diverse alimente sau alte materii prime pentru unitățile de 

alimentație publică

• Autorizații / avize și taxe specifice pentru pescari

Fluctuațiile care pot apărea, în funcție de perioada sejurului, 

pot fi de până la 5-7% din prețul inițial. 
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Riscuri

Riscurile pe care le-am identificat sunt însoțite, însă, și de o 

scurtă caracterizare a probabilității (P) și impactului (I), și de 

cel puțin o soluție.

Risc (P) (I) Soluție

Condiții meteo 

nefavorabile 

pescuitului

Mică

spre

Medie

Mare Organizarea unor acțiuni conexe 

atractive, precum vizite de explorare a 

unor obiective din zonă.

Prețurile fluctu-

ante la cazare 

și masă

Medie Mediu Realizarea unor parteneriate cu unități 

de cazare și masă care să garanteze 

anumite niveluri de preț.

Includerea unei marje de 5% în prețul 

pachetului.

Modificarea 

calendarului 

prohibiției

Mică Mare Analiza atentă a tuturor ordinelor de 

ministru și organizarea pachetelor 

turistice în conformitate cu legea.

Stabilirea prețurilor - factori cheie

Stabilirea prețurilor variantelor pachetului turistic SIL-CA tre-

buie să țină cont, așadar, de nivelul de complexitate și de 

preferințele turiștilor, dar și de condițiile locale. 

Costurile celor 3 variante propuse pentru pachetul turistic 

SIL-CA ar putea să se încadreze, în funcție de componentele 

lor, în următorii parametri (grupul este compus din maximum 

12 persoane + ghid + șofer):

Componentă Cost unitar esti-

mativ – Varianta 1

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 2

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 3

Transport cu 

microbuz – cca 600 

Km x max 1-1,5 

Euro/Km

900 Euro 900 Euro 600 Euro

Transport autovehicul 

de teren – 1 zi x 

100 Euro

100 Euro 100 Euro 100 Euro

Transport cu bacul 

sau feribotul

100 Euro 100 Euro 100 Euro

Cazare – 2 nopți – 1 

noapte Călărași / 1 

noapte Silistra sau 

Tutrakan (pers)

70 Euro

(2 nopți x în medie 

35 Euro, cu mic 

dejun inclus)

150 Euro

(2 nopți x în medie 

75Euro, cu mic 

dejun inclus)

50 Euro

(2 nopți x în medie 

25 Euro, cu mic 

dejun inclus)

Masă (prânz + cină, 

3 zile) (persoană) 

(pers)

60 Euro 105 Euro 50 Euro

Cost salarial ghid 

(sejur)

90 Euro 90 Euro 90 Euro

Costuri subzistență 

ghid + șofer

200 Euro 200 Euro 200 Euro

TOTAL / variantă: 2950 Euro 4450 Euro 2290 Euro

Cost / persoană / 

variantă

245,83 Euro / 

persoană

370,83 Euro / 

persoană

190,83 Euro / 

persoană
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NOTĂ: 

Nu recomandăm aplicarea unei anumite marje de profit și nici 

a unor prețuri similare sau identice, ci personalizarea ofertei, 

cu păstrarea caracteristicilor descrise în pachetul FISHNAT 

SIL-CA. Marja de profit si prețurile ar trebui să fie configurate 

în conformitate cu politica agenției dumneavoastră.

De ce să aleg pachetul FISHNAT SIL-CA?
- Răspunsul pentru clientul potențial
Dacă ar fi să răspundeți unui client la această întrebare, avem 

câteva propuneri pentru dumneavoastră:

• este un pachet prin care vezi nu o țară minunată, ci două, 

la preț de una singură, iar destinațiile oferite individual, ar 

costa mult mai mult;

• include toate costurile pe care te-ai putea gândi că le vei 

avea, în condițiile în care mâncarea este delicioasă, cazarea 

este mai mult decât decentă, iar pescuitul și liniștea sunt un 

bonus bine-meritat, într-o mini - vacanță alături de cei dra-

gi... sau colegi, parteneri;

• dacă te plictisești de pescuit, ai oricând peisaje sălbatice 

de văzut, specii de păsări și pești de urmărit, poteci noi 

de bătut... și locuri noi de explorat, sau poți să vezi și să 

înțelegi cultura dunăreană vizitând muzee, locuri ce poartă 

încărcătura trecutului milenar și a prezentului;

• Poți achita o parte din pachet cu vouchere de vacanță, 

economisindu-ți banii pentru a investi în altceva.

De ce să vând pachetul turistic
transfrontalier FISHNAT SIL-CA?
– Răspunsul pentru dumneavoastră:
• este un pachet flexibil, cu cel puțin 3 variante de perso-

nalizare, care poate satisface dorințele mai multor tipuri de 

beneficiari;

• este ideal pentru grupuri organizate, în condiții foarte com-

petitive de preț;

• fiecare variantă are un cost mai mult decât decent, care 

poate aduce un grad mare de profitabilitate;

• durata sejurului permite flexibilitate în organizare – cu 

excepția iernii si a lunilor aprilie-iunie (prima decadă), se pot 

organiza minim 24 și maximum 48 de astfel de grupuri.
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Un calcul simplu ne arată că o agenție de turism ar putea 

obține o cifră minimă de afaceri de cca 54960 de Euro (24 

de sejururi – unul pe săptămână), către 288 de pasionați de 

pescuit, respectiv 576 de nopți de cazare vândute într-un an, 

doar în varianta Economy. 

Aceasta este varianta pesimistă, întrucât, așa cum menționam 

mai sus, pachetul oferă un grad mare de flexibiliate, iar ve-

niturile s-ar putea dubla în cazul în care se organizează acest 

sejur de două ori pe săptămână, rezultând 109920 Euro (2 

sejururi pe săptămână), 576 de turiști și 1152 de nopți de 

cazare.

Dacă ținem cont și de faptul că vor fi solicitate cu siguranță și 

cel puțin câte 8 sejururi din variantele Business și Family, cifra 

de afaceri pe care o poate genera acest pachet poate ajunge 

să crească cu peste 59000 de Euro, cu un număr de peste 192 

de vizitatori și peste 384 de nopți de cazare.

Comparativ cu orice alt tip de sejur, chiar și varianta Economy 

este mult mai competitivă, pentru că prețul plătit de turist 

este unul care include toate costurile (transport, hrană, caza-

re) și toate experiențele pe care le propune pachetul turistic 

transfrontalier FISHNAT SIL-CA.

Dacă 5 agenții de turism ar prelua acest pachet și l-ar vinde, 

în varianta pesimistă, valoarea adăugată a acestui pachet în 

economie ar fi de peste 570000 Euro, iar contribuția la ocupa-

rea unităților de cazare din România și/sau Bulgaria, de 4800 

de nopți de cazare/an. Aceste cifre „pesimiste“ pot fi realiza-

te ușor de o singură agenție, cu o bună politică de marketing 

și care să–și propună să dezvolte acest segment de pachete ca 

formă de specializare, atât în zona transfrontalieră actuală, 

dar și în alte zone. (Notă: Cifrele sunt estimative.)

Factori adiționali de stabilire a prețurilor

Un aspect important în stabilirea prețului, în special în ca-

zul pachetului de tip Business / Premium, este acela legat de 

obținerea permisului de pescuit și a oricăror autorizații și avi-

ze obligatorii. Dacă acestea trebuie incluse în preț, se va ține 

cont nu doar de cuantumul lor, ci și de timpul pierdut de ghid 

sau de către organizator pentru obținerea lor. Aceste costu-

ri, raportate la costul total, ar putea conduce la creșterea 

acestuia cu maximum 10% din valoare.
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Orice alte cerințe care conduc la o și mai mare personalizare 

a ofertei, precum și numărul persoanelor implicate. Pachetele 

cu caracter exclusivist, cu participanți puțini și cu ghid de 

specialitate (Business Premium) ar trebui să aibă un cost cel 

puțin dublu față de calculele de mai sus.

Modalități de stabilire a tarifelor în funcție de categoria 

serviciilor și complexitatea lor

Pentru stabilirea tarifelor dumneavoastră final este nevoie să 

țineți cont de câteva aspecte:

• Disponibilitatea de plată a turistului – în special la pachetele 

Family și Economy, ar trebui să vă raportați la nivelul venitului 

minim / mediu al unei familii din România, respectiv Bulgaria.

• Prețurile practicate de concurenți – acestea sunt un bun 

indicator despre cum să vă poziționați, mai ales în cazul par-

ticular al mini-vacanțelor, unde concurența este foarte acerbă 

și unde există și opțiunea city-break-urilor internaționale la 

prețuri interesante pentru turiști.

• Nivelul de personalizare a ofertei dumneavoastră – ce le 

oferiți turiștilor ca experiență? Apelați la conturarea unei 

oferte imbatabile pentru un anumit tip de client, de exemplu, 

bărbatul ocupat, pasionat de pescuit și dornic să petreacă un 

timp cu soția și copiii săi într-o zonă fără semnal la telefon.

• Capacitatea de a coopta în pachetul dumneavoastră diverși 

parteneri (companii de transport, asociații ale pescarilor, pro-

prietari de bărci, firme de închiriat mașini, firme de training 

și team-building, unități de cazare și masă, muzee, locuri de 

joacă, spații de entertainment, etc.) pentru a oferi o paletă 

cât mai variată de opțiuni atunci când vremea nu ține cu 

dumneavoastră.

• Flexibilitate – căutați să anticipați anumite schimbări și să 

aveți mereu un plan de rezervă.

Gestionarea rezervărilor

Pachetul FISHNAT SIL-CA, cu durata sa de doar 3 zile, are 

avantajul flexibilității organizatorice – în perioadele de vârf 

ale pescuitului, se pot organiza 2 pachete pe săptămână, dacă 

este necesar. Cu toate acestea, prezintă dezavantajul de a avea 

un număr mic de nopți de cazare, iar personalizarea acestei 

componente în funcție de preferințele turiștilor poate să nu
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fie interesantă pentru unitățile de cazare pentru stabilirea 

unor parteneriate.

De aceea, când se stabilește perioada de desfășurare a pa-

chetului, este bine ca datele să fie agreate imediat și cu ho-

telurile sau pensiunile implicate, pentru ca experiența cazării 

să fie optimă și pentru turiști, și pentru unitățile de cazare, 

iar organizatorul – dumneavoastră – să evite costuri nedorite. 

Existența unui software de gestiune a rezervărilor vă va face 

viața mult mai ușoară și va automatiza în mare parte calculele 

de cost.

Marketing și promovare

Pachetul turistic FISHNAT SIL-CA a fost documentat și prezen-

tat pe larg în cadrul proiectului „Pescuitul – oportunitate 

turistică transfrontalieră / produs și utilizare sustenabilă a 

patrimoniului natural și a resurselor“, cod ROBG 402. 

Destinațiile sale au fost descrise în detaliu, iar principalele 

atracții turistice sunt deja nominalizate și cunoscute. Concep-

tul care stă la baza acestui pachet este pescuitul de weekend 

în câteva zone de o rară frumusețe și sălbăticie, combinat 
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cu petrecerea acestui timp alături de familie, prieteni sau 

colegi, parteneri. 

Conceptul este ideal pentru construirea sau dezvoltarea 

relațiilor cu cei din jur, iar depărtarea de zone civilizate 

furnizează mediul propice pentru comunicare.

Poveștile sau legendele locale, obiceiurile, preparatele cu-

linare specifice, personaje locale pitorești, dar și obiective 

turistice cunoscute, pot contribui la îmbogățirea ofertei 

dumneavoastră și la o mai mare atractivitate pentru turiștii 

interesați. În cadrul proiectului mai sus menționat au fost 

deja puse bazele unei strategii de promovare cuprinzătoare, 

fiind elaborate următoarele:

• conținuturile pachetelor turistice, cu descrierea cât mai 

completă a zonelor de interes, furnizând un grad mare de 

flexibilitate și de personalizare a acestora;

• broșurile de prezentare a pachetelor turistice;

• filmulețele de prezentare ale zonelor de interes ce intră în 

fiecare pachet turistic, pe ambele părți ale Dunării;

• materialele informative referitoare la turismul de pescuit și 

de protecție a mediului;
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• strategia de marketing comună pentru pachetele turistice 

FISHNAT;

• baza de date cu unitățile de cazare, de luat masa, obiective 

turistice la nivel transfrontalier.

Toate aceste materiale vor fi puse la dispoziția agențiilor de 

turism și tour-operatorilor fără nici un cost suplimentar, ele 

reprezentând rezultatele unei munci complexe de cercetare 

și de concepție special dedicată dezvoltării acestui concept 

de turism transfrontalier. 

Strategia ulterioară, modul de poziționare a produsului se-

lectat dintre cele trei (sau a fiecăruia dintre ele), precum și 

modul de promovare, depind de fiecare agenție în parte. 

Având însă în vedere materialele despre care am vorbit, pro-

punem ca promovarea să se facă în primul rând în mediul on-

line și folosind influenceri – formatori de opinie. Motivul este 

simplu – ceea ce propunem și ceea ce, dacă doriți, veți vinde 

clientului, este un turism cu o profundă latură experiențială. 
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Grupurile țintă ale pachetului FISHNAT SIL-CA - pasionații 

de pescuit, individual sau în grupuri turistice - familii cu și 

fără copii, seniori sau tineri, organizați formal sau informal, 

companii sau alte organizașii pentru activități de grup sau 

de tipul team-building-urilor – sunt persoane care au profile 

online, pe rețele de socializare. Publicitatea online permite 

direcționarea informației către un anumit tip de client, ceea 

ce face ca personalizarea pachetului FISHNAT SIL-CA pe cele 

trei variante propuse (chiar 4, dacă luăm în calcul și vari-

anta Business Premium) să contribuie masiv la construirea 

unei baze de potențiali clienți. Ea este susținută de filmele 

de prezentare și de materialele cu grafică și conținut deose-

bit, lucruri care ar putea fi potențate prin implicarea unor 

formatori de opinie, care să povestească despre experiențele 

lor de pescuit și explorat fiecare părticică din pachetul FISH-

NAT SIL-CA. Atragerea clienților pentru varianta Economy este 

posibilă printr-o publicitate orientată pe nivelul de venituri al 

potențialului client, căruia i se va face o ofertă de nerefuzat, 

net superioară oricărui alt produs similar: chiar dacă tentația

să meargă la Roma, Londra sau Oslo, într-un city break cu un 
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preț similar poate fi mare, costurile, așa cum am văzut mai 

sus, sunt net superioare produsului pe care îl promovăm.

Nu în ultimul rând, un parteneriat al agențiilor de turism cu 

firme de training și team-building – destul de frecvent în acest 

tip de afacere – poate contribui la o abordare inovativă a ofer-

tei celor din urmă, cu accent pe liniște, pe educarea răbdării, 

pe cooperare, pe comunicare non-verbală și muncă în echipă 

la curățatul peștelui. Firmele de training și team-building ar 

putea deveni promotori ai acestui produs de scurtă durată 

către clienții lor corporate. 

O altă formă de a obține turiști Business / Business Premium 

este parteneriatul cu agenții internaționale și cu asociații de 

pescari naționale și internaționale, pe care să îi atragă atât 

opțiunile de pescuit, cât și oferta de obiective naturale, cul-

turale și de recreere pe care o reprezintă acest pachet.

Asociațiile de pescari pot și ele juca un rol important, mai 

ales ca organizarea unor concursuri de pescuit sportiv pot 

crește numărul de solicitanți care să apeleze la toate servici-

ile incluse ale unei agenții de turism.

Strategia dumneavoastră de promovare nu va trebui să uite, 

de asemenea, de recomandările clienților fericiți, care pot 

fi recompensați pentru aducerea unor noi clienți ai acestui 

produs turistic cu reduceri la alte produse.
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