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INTRODUCERE 

INTRODUCERE

Metodologia de implementare a pachetului turistic ce a primit 

denumirea indicativă FISHNAT TE-TAR, compus din destinațiile 

Balta Lazăr, Alexandria, Turnu Măgurele, Nikopol, Barajul Ale-

xander Stamboliski, Veliko Târnovo și Barajul Yovkovtsi este 

dezvoltată în cadrul proiectului „Pescuitul – oportunitate 

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 produs tu-

ristic de marcă transfrontalieră ce îmbunătățește utilizarea 

durabilă a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimo-

niului 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 TE-TAR are o durată de 7 zile și se 

concentrează pe zona cuprinsă între Alexandria (România) și 

Veliko Târnovo (Bulgaria) și reunește ca principale atracții:

• Balta Lazăr, Alexandria și Turnu Măgurele (România);

• Nikopol, Barajul Alexander Stamboliski, Veliko Târnovo, 

Barajul Yovkovtsi (Bulgaria);

• Explorarea orașelor Alexandria și Veliko Târnovo;

• Testarea preparatelor culinare locale din pește.

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 pachetele turistice simi-

lare, dar care nu valorifică potențialul transfrontalier.
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PRINCIPALELE AVANTAJE ALE
PACHETULUI TURISTIC FISHNAT TE-TAR
PENTRU AGENȚIILE DE TURISM

Pachetul turistic FISHNAT TE-TAR este dedicat pasionaților de 

pescuit ce își doresc, pe lângă pescuitul în zone cu adevărat 

unice din România și Bulgaria, vizitarea unor atracții și obiec-

tive turistice recunoscute din orașul Veliko Târnovo, ce este 

vedeta acestui pachet turistic.

În cadrul proiectului „Pescuitul – oportunitate turistică 

transfrontalieră / produs și utilizare sustenabilă a patri-

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

elaborată o broșură care conține cele mai relevante informații 

despre acest pachet turistic, care va fi disponibilă atât în for-

mat electronic, cât și în format tipărit, cu o grafică deosebită. 

Pentru operatorii de turism vor fi puse la dispoziție: studiul, 

bazele de date cu unități de cazare și masă, obiective turis-

tice, obiective culturale și naturale, strategia de marketing 

comună pentru pachetele turistice transfrontaliere FISHNAT, 

materialele informative referitoare la turismul de pescuit și 

de protecția mediului, în format electronic.

Turiștii zilelor noastre caută în permanență sejururi la prețuri 

decente, care să le provoace spiritul de aventură și să le 

ofere experiențe unice. Organizarea unor astfel de sejururi 

printr-o agenție de turism le oferă siguranța alegerii celor 

mai relevante locuri de vizitat, economie de timp, și, nu în ul-

timul rând, flexibilitate, prin propunerea de variante person-

alizate. Care sunt însă avantajele promovării acestor pachete 

turistice din punctul de vedere al operatorilor - agențiile 

de turism, și cum realizăm oferta comercială astfel încât să 

aducă un profit pe termen scurt, mediu și lung?

Aceasta este întrebarea căreia încearcă să îi răspundă prezen-

tul material. Desigur, fiecare agenție de turism încearcă să 

se poziționeze în piață cu un avantaj competitiv, iar lărgirea 

gamei de produse turistice oferite turiștilor reprezintă un ast-

fel de avantaj. Pachetul turistic transfrontalier FISHNAT TE-

TAR are avantajul că se pliază pe o perioadă mai lungă com-

parativ cu alte pachete turistice, de la începutul primăverii și 

până în luna noiembrie, cu excepția perioadelor de prohibiție 

(aprilie-iunie).
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Mai mult decât atât, pachetul FISHNAT TE-TAR este un pachet 

flexibil și ușor de personalizat, adresându-se unor categorii 

variate de turiști.

Este deosebit de potrivit pentru familiile cu copii și pen-

tru cupluri de toate vârstele, pentru petrecerea timpului 

călătorind în locuri de o rară frumusețe. Un alt beneficiar 

potențial al acestui pachet îl constituie pescarii pasionați, 

iar persoanele interesate de cultura locală au o multitudine 

de oportunități de a descoperi diverse obiective deosebite. 

Totodată, pachetul este potrivit pentru activități de grup, 

acestea fiind mai rentabile raportat la cele individuale, 

lărgind și gama clientelei.

În cele ce urmează, vă propunem o simulare orientativă 

care să vă poată furniza un punct de pornire pentru decizia 

de a vinde pachetul FISHNAT TE-TAR în cadrul organizației 

dumneavoastră, rămânând ca personalizarea și adaptarea sa 

să fie realizate în funcție de politica de dezvoltare și de opor-

tunitatea pe care considerați că o reprezintă.

Pachetul turistic FISHNAT TE-TAR 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 de tipul 

team building-urilor).

Lista unităților de cazare și a celor în care se poate lua masa 

este accesibilă în studiul transfrontalier elaborat în cadrul 

proiectului, studiu ce va fi pus la dispoziția tuturor celor 

interesați.

Aceste variante ar putea fi clasificate astfel:

1) Varianta Fishing Intensive – adresată în principal pescarilor 

înrăiți. Numărul minim de turiști indicat pentru organizare ar 

fi de 18 persoane, deplasare cu microbuz (max. 20 persoane), 

cazare în pensiuni/hoteluri de 2-3 stele și accentul pus pe 

activitățile de pescuit de la Balta Lazăr – cel puțin 3 zile și 

din apropierea celor 2 baraje din Bulgaria (cel puțin 2 zile), la 

care se adaugă 2 zile de explorare a orașului Veliko Târnovo.

Este o variantă cu prețuri accesibile, relativ ușor de orga-

nizat, cu un potențial serios de succes, având în vedere că 

parteneriatul cu unități de cazare tip pensiune sau hoteluri 

și cu localnici din zonele vizate, care pot sprijini ca ghizi și 
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consilieri în domeniul pescuitului pe cei prezenți poate deve-

ni reciproc avantajos și poate genera economii semnificative 

în cazul ofertelor de grup. 

2) Varianta Fishing Mix – adresată în principal pescarilor 

pasionați și familiilor acestora, cu accent pe pescuit, dar și 

pe petrecerea timpului liber. Numărul minim de turiști indicat 

pentru organizare poate fi pe grupuri de câte 12-18 turiști, 

în general familii. Sunt propuse 4 zile pentru pescuit (cca 2 

zile de vizitare și pescuit în România și 2 în Bulgaria) și 3 

zile de explorare a zonelor turistice (1 zi în România și 2 zile 

în Bulgaria). Prețurile sunt ceva mai mari decât în varianta 

Fishing Intensive, însă există un potențial de succes datorat 

organizării pachetului ca ofertă de grup.

3) Varianta Tourism Intensive – adresată persoanelor care își 

propun să pescuiască în scop recreativ și alocă o mai mare 

importanță vizitării zonelor menționate, croazierei pe Dunăre 

și altor atracții. Pentru aceștia se propun 5 zile de explorare 

a obiectivelor și atracțiilor zonei transfrontaliere Alexandria - 

Veliko Târnovo, activități de grup și program flexibil, precum 

și 2 zile de pescuit recreativ.

Prețurile sunt mai ridicate, iar pachetul se adresează în 

principal persoanelor care doresc să absoarbă cât mai multă 

informație și cât mai multe experiențe într-un timp scurt.

Din perspectiva grupurilor țintă, apreciem că această a treia 

variantă va fi preferată de pasionații de turism și pescuit, pe 

când celelalte vor fi nișate și se vor adresa în principal pes-

carilor înrăiți, lucru ce va pune presiune pe marketingul spe-

cializat și personalizat, în special în mediul online.

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

Evaluarea costurilor

Activitățile turistice determină existența unor costuri și efor-

turi din partea inițiatorului, esențiale în personalizarea și 

vânzarea pachetelor către turiști. În dezvoltarea pachetului 

turistic FISHNAT TE-TAR sunt implicate resurse complexe, 

pentru care există o cerere relativ mare în perioadele de vârf, 

deci o competiție acerbă la nivelul operatorilor din turism.
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Acestea sunt:

• servicii de transport (aplicabile fiecărei variante propuse);

• servicii de cazare;

• servicii de alimentație publică;

• servicii specifice de ghid turistic și consiliere a turiștilor;

• procurarea permiselor de pescuit (obligatoriu în cazul pri-

melor 2 variante, opțional în varianta 3);

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

perspectiva constrângerilor pe care le presupune pescuitul.

• marketing si promovare.

Așa cum am menționat mai sus, o parte dintre activitățile in-

cipiente de introducere a unei noi destinații turistice în ofertă 

pe care trebuie să le facă operatorii din turism au fost reali-

zate deja în cadrul proiectului FISHNAT pentru fiecare pachet 

turistic: logo, film de promovare, trailer, inclusiv difuzare TV 

pe canale specifice fiecărei țări, promovare pe social media, 

broșura pachetului turistic, o bază de date cu unități de ca-

zare, de luat masa și obiective turistice, locuri de pescuit în 

zona transfrontalieră vizată (Alexandria – Veliko Târnovo) în 

care se desfășoară activitățile din acest pachet, strategia de 

marketing a pachetelor FISHNAT și prezenta metodologie.

Costurile de transport

Zona vizată se caracterizează prin accesibilitate: punctele 

de intrare ale pachetului sunt Alexandria și Veliko Târno-

vo, preluările turiștilor putând fi făcute cu ușurință pentru 

București (distanță 88,88 Km până la Alexandria, cca 1 h și 

30 de minute), Craiova (distanță cca 140 Km - 2 h), respectiv 

Sofia-Veliko Târnovo (222 Km, 3 h), aeroportul Gorna Oryaho-

vitsa – Veliko Târnovo – 9,6 km (20 min).

În calcularea costurilor sejururilor am pornit de la prezumția 

că transportul în cadrul pachetului va fi terestru, costurile 

aferente închirierii unui microbuz variind 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).

Cele două tipuri de transport au fost evidențiate separat în 

tabelul de calcul, iar distanțele au fost calculate în funcție de 

oferta inclusă în varianta de pachet analizată.
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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 în zona vizată sunt variate și pot fi adap-

tate oricărei preferințe și oricărui buzunar. Cu toate acestea, 

în partea română a Dunării, cazarea este ușor mai scumpă și 

mai puțin variată decât pe partea bulgară, iar Veliko Târnovo, 

cel mai vizitat oraș din Bulgaria, are prețuri pe măsură la ca-

zare și masă. Și ca număr de locuri de cazare și categorii ho-

teliere, oferta bulgară este mai bogată. Iată cum se reflectă 

oferta de cazare în cifre: 

• În județul Teleorman sunt aproximativ 67 de unități de caza-

re și servire a mesei, distribuite cu precădere în cele 5 orașe 

din județ. Alexandria deține 5 hoteluri și o pensiune, iar Turnu 

Măgurele, 1 hotel și o pensiune.

• În districtul Veliko Târnovo sunt înregistrate 239 de unități 

de cazare.

Prețurile practicate variază de la 20-25 Euro/noapte (pensiuni 

/ hoteluri de 1 stea / B&B-uri) până la 75-80 Euro/noapte (ho-

teluri de la 4 stele în sus). Media, atât pentru partea română, 

cât și pentru cea bulgară, este de cca 50 Euro (250 lei, respec-

tiv 100 leva). Pentru anumite situații și preferințe, prețurile 

cazării pot trece ușor peste această sumă. Simulările de preț 

au ținut cont și de acest lucru.

Pachetul prevede cca 2-3 nopți de cazare pe partea română, 

restul în partea bulgară, ținând cont și de faptul că și 

destinațiile de pescuit și turistice sunt mai bogate în Bulgaria 

(100 de bălți și 17 ape curgătoare) față de România (55 de lo-

curi de pescuit). Pentru pescuit, vedetele pachetului sunt Bal-

ta Lazăr (la 7 km de Alexandria), respectiv pe partea bulgară, 

barajele Alexander Stamboliski și Yovkovtsi, iar pentru partea 

de turism, cu siguranță zona Veliko Târnovo.

Costurile pentru hrană

O componentă importantă a pachetelor turistice este masa 

– zona fiind caracterizată de bucate tradiționale, multe pe 

bază de pește, delicioase și la prețuri foarte accesibile. 
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În baza de date anexată studiului transfrontalier sunt 

identificați potențialii parteneri în ceea ce privește 

alimentația publică. Un parteneriat cu cei mai buni dintre 

aceștia reprezintă un atu pentru orice pachet turistic.

Fie că vorbim despre pregătirea bucatelor sau despre prin-

derea peștelui, iată câteva exemple de parteneriate, ce pot 

fi realizate în cadrul acestui pachet turistic:

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

prepare turiștilor o ciorbă pescărească tradițională;

- parteneriatul cu o pensiune și unitate de alimentație publică 

cu specific local;

- organizarea unor activități de educație non-formală și recre-

ere pentru adulți și copii;

- organizarea unor mese în unități cu program artistic inclus 

în ofertă.

Prânzul și cina pot fi luate într-una dintre cele 67 de unități de 

alimentație din județul Teleorman, în restaurantele hoteluri-

lor / bucătăriile pensiunilor din zonă sau, pe partea bulgară, 

într-unul dintre cele 137 de restaurante și alte unități de ser-

vit masa din districtul Veliko Târnovo.

Prețurile unei mese pe săturate, cu preparate tradiționale sau 

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

rent dacă vorbim despre România sau Bulgaria. În cazul în 

care se consumă alcool, prețurile pot crește semnificativ.

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

dejun continental nu depășește suma de 5 Euro/persoană), 

ceea ce implică costuri doar de prânz și cină, costuri care 

variază în funcție de specificul fiecărei variante propuse.

Procurarea permiselor de pescuit (opțional)

La prețurile permiselor de pescuit specifice fiecărei bălți se 

va adauga un comision pentru realizarea serviciului, care să 

acopere cel puțin costurile personalului care le realizează. 

Costurile actuale ale permiselor de pescuit în zonele reco-

mandate prin pachetul turistic transfrontalier sunt variabile, 

depinzând de obiectivele turistului – prinderea și elibera-

rea peștelui (5 lei/h în România, minim 12 h) sau păstrarea 

peștelui (10 lei/h în România). Toate variantele propuse in-

clud în preț permise, avize și bilete de intrare pentru cca 6 

astfel de ocazii.
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Serviciile de ghid turistic și consiliere a turiștilor

Aceste servicii au fost calculate luând în considerare respec-

tarea legislației privind salarizarea personalului. La nivelul 

României, ipoteza la care ne raportăm este a unui salariu 

complet de cca 600 Euro, ceea ce, pentru un sejur de 7 zile, 

reprezintă cca 200 de Euro, la care se adaugă diurnă și ca-

zare. Costul total pentru ghidul turistic la nivelul unui pachet 

de 7 zile ar fi de cca 500 de Euro (200 Euro salariu complet, 

300 Euro cazare și diurnă).

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. 

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.
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Componentă Cost unitar esti-

mativ – Varianta 1

Fishing Intensive 

(18 turiști)

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 2

Fishing Mix (18 

turiști)

Cost unitar esti-

mativ – Varianta 3

Tourism Intensive 

(18 turiști)

Transport cu 

microbuz – cca 600 

Km x max 1-1,5 

Euro/Km

1500 Euro 1500 Euro 1500 Euro

Transport autovehicul 

de teren

600 Euro

5 zile x 2 vehicule 

x 60 Euro/zi

480 Euro

4 zile x 2 vehicule 

x 60 Euro/zi

240 Euro

2 zile x 2 vehicule 

x 60 Euro/zi

Permise și avize

(pentru întregul grup, 

la max. 6 obiective)

300 Euro 300 Euro 300 Euro

Cazare – 6 nopți 240 Euro/persoană

(3 nopți RO x în 

medie 35 Euro, cu 

mic dejun inclus 

+ 3 nopți BG x în 

medie 45 Euro)

300 Euro/persoană

(3 nopți RO x în 

medie 50 Euro, cu 

mic dejun inclus 

+ 3 nopți BG x în 

medie 50 Euro)

500 Euro/persoană

(2 nopți RO x în 

medie 50 Euro, cu 

mic dejun inclus 

+ 4 nopți BG x în 

medie 100 Euro)

Masă (prânz + cină, 

7 zile) (persoană) 

(pers)

175 Euro/pers

(25 Euro/pers x 

7 zile)

175 Euro/ pers

(25 Euro/pers x 

7 zile)

175 Euro/ pers

(25 Euro/pers x 

7 zile)

Cost salarial ghid 

(sejur)

200 Euro 200 Euro 200 Euro

Costuri subzistență 

ghid + șofer

600 Euro 600 Euro 600 Euro

TOTAL / variantă: 10670 Euro 11630 Euro 14990 Euro

Cost / persoană / 

variantă

592.78 Euro / 

persoană

646.11 Euro / 

persoană

832.78 Euro / 

persoană

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.

Competiția pentru 

locurile de cazare 

din zonă

Mare Mare Parteneriate cu unități de cazare 

și planificarea atentă a sejururilor, 

astfel încât să nu existe retrageri sau 

suprapuneri de program.

Stabilirea prețurilor - factori cheie

Stabilirea prețurilor variantelor pachetului turistic FISHNAT 

TE-TAR trebuie să țină cont, așadar, de nivelul de complexi-

tate și de preferințele turiștilor, dar și de condițiile locale. 

Costurile celor trei variante propuse pentru pachetul turistic 

transfrontalier FISHNAT TE-TAR ar putea să se încadreze, în 

funcție de componentele lor, în următorii parametri (grupul 

este compus din maximum 12 persoane + ghid + șofer):
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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 TE-

TAR. Marja de profit si prețurile ar trebui să fie configurate în 

conformitate cu politica agenției dumneavoastră.

De ce să aleg pachetul FISHNAT TE-TAR?
- Răspunsul pentru clientul potențial

Posibilele răspunsuri pentru clienții interesați ar putea fi 

următoarele:

• 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 ai asigurată cazare, masă și un pro-

gram foarte bine structurat de odihnă, explorare, pescuit și 

liniște, într-o vacanță de 7 zile alături de cei dragi... sau prie-

teni, colegi, parteneri;

• dacă te plictisești de pescuit, ai oricând o mulțime de locuri 

noi de văzut, Veliko Târnovo fiind orașul cel mai turistic al 

Bulgariei, iar bălțile propuse, unele dintre cele mai frumoase 

din zonă.

Nu în ultimul rând, poți să vezi și să înțelegi cultura dunăreană 

vizitând muzee, atracții și obiective turistice, tot felul de lo-

curi minunate ce poartă încărcătura trecutului milenar, dar și 

a prezentului.

De ce să vând pachetul turistic
transfrontalier FISHNAT TE-TAR?
– 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;
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• 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.

Un calcul simplu ne arată că o agenție de turism ar putea 

obține o cifră minimă de afaceri de cca 359760 de Euro (24 

de sejururi – unul pe săptămână, varianta Tourism Intensive), 

către 432 de pasionați de pescuit (inclusiv ghidul și șoferul), 

respectiv 2592 de nopți de cazare vândute într-un an, doar în 

această variantă. 

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

și cel puțin câte 8 sejururi din variantele 2 și 1 (Fishing Mix 

și Fishing Intensive), cifra de afaceri pe care o poate genera 

acest pachet poate ajunge să crească cu 1784000 Euro (93040 

Euro din varianta Fishing Mix, respectiv 85360 din Fishing In-

tensive), cu un număr total de peste 288 de vizitatori și 1728 

de nopți de cazare/an.

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

de, în varianta pesimistă, valoarea adăugată a acestui pachet 

în economie ar fi de peste 2690800 Euro, iar contribuția la 

ocuparea unităților de cazare din România și/sau Bulgaria, de 

21600 de nopți de cazare/an (12960 nopți cazare în Varianta 

3, 4320 în Varianta 2 și 4320 în Varianta 1).

Aceste cifre „pesimiste“ pot fi realizate ușor de o singură 

agenție, cu o bună politică de marketing, care să–și propună 

să dezvolte acest segment de pachete ca formă de specializa-

re, 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 prețurilor pentru variantele 

pachetului turistic transfrontalier FISHNAT TE-TAR este acela 

legat de obținerea permiselor de pescuit și a oricăror alte 

autorizații și avize obligatorii.

Orice alte cerințe ce conduc la o și mai mare personalizare 

a ofertei, precum și la modificarea numărului de persoane 

implicate în realizarea acestuia.

Întrucât acest pachet este orientat mai mult către pescari 

(variantele 1 și 2), aceste permise, autorizații și avize sunt 

incluse în prețurile tuturor variantelor.
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Modalități de stabilire a tarifelor în funcție de categoria 

serviciilor și complexitatea lor

Pentru stabilirea tarifelor dumneavoastră finale este nevoie 

să țineți cont de câteva aspecte:

• Disponibilitatea de plată a turistului – de aceea s-a plecat 

de la un pachet de tipul All-Inclusive și de la o ofertă flexibilă.

• Prețurile practicate de concurenți – pachetul ofertat este 

unul complex și atractiv, iar posibilitățile de personalizare 

sunt multiple.

• Nivelul de personalizare al ofertei dumneavoastră – alegerea 

unei variante care vizează în mod egal cele două părți ale 

graniței sau concentrarea pe una dintre ele.

• Capacitatea de a coopta în pachetul dumneavoastră parte-

neri (companii de transport, asociații ale pescarilor, propri-

etari 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.
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• Flexibilitate – căutați să anticipați anumite schimbări și să 

aveți mereu un plan de rezervă.

Gestionarea rezervărilor

Pachetul turistic transfrontalier FISHNAT TE-TAR, cu durata 

de 7 zile / 6 nopți, impune un efort substanțial de planifi-

care și logistică. Totodată, oferind și elemente personalizate, 

implică un grad mare de efort și la organizarea transportului, 

nu doar la cazare și mese.

Cu toate acestea, numărul de nopți de cazare îl face atractiv 

pentru partenerii hotelieri (sau echivalent) și de aceea, când 

se stabilește perioada de desfășurare a pachetului, este bine 

ca datele să fie agreate imediat și cu hotelurile sau pensi-

unile 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.
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Marketing și promovare

Pachetul turistic FISHNAT TE-TAR 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. 

Se cunosc deja destinațiile sale, existând atât o broșură de 

prezentare, cât și o documentare solidă în cadrul studiului 

transfrontalier. De asemenea, există informațiile necesare 

pentru preluarea rapidă și personalizarea pachetului, folosind 

bazele de date realizate în proiect (baza de date a unităților 

de cazare, cea a restaurantelor și unităților de servire a 

mesei, a obiectivelor relevante, etc).

În cadrul proiectului mai sus menționat au fost deja puse ba-

zele unei strategii de promovare cuprinzătoare, fiind elabo-

rate următoarele:

• conținuturile pachetelor turistice, cu descrierea cât mai 

completă a zonelor de interes, furnizând un grad mare de 

flexibilitate și de de personalizare a acestora;

• broșurile de prezentare ale 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;

• strategia de marketing comună pentru pachetele turistice 

FISHNAT;

• baza de date cu unități 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 cer-
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cetare și de concepție special dedicată dezvoltării acestui 

concept de turism transfrontalier. Strategia ulterioară, modul 

de poziționare a produsului selectat 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, propunem ca promovarea să se facă în 

primul rând în mediul online 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.

Grupurile țintă ale pachetului FIHNAT TE-TAR - 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 – 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 pa-

chetului FISHNAT TE-TAR pe cele trei variante propuse (Fish-

ing Intensive, Fishing Mix și Tourism Intensive) să contribuie 

masiv la construirea unei baze de potențiali clienți. Ea este 

susținută de filmele de prezentare și de materialele cu grafică 

și conținut deosebit, lucruri care ar putea fi potențate de im-

plicarea unor formatori de opinie, care să povestească despre 

experiențele lor de pescuit și explorat în destinațiile pachetu-

lui turistic transfrontalier FISHNAT TE-TAR.

Atragerea clienților pentru variantele Fishing Intensive și Fish-

ing Mix (5 zile, respectiv 4 zile de pescuit în două dintre cele 

mai frumoase locuri din zona transfrontalieră) este posibilă 

printr-o publicitate online orientată pe hobby-uri și nivel de 

venit al potențialului client, căruia i se va face o ofertă de
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nerefuzat, net superioară oricărui alt produs similar existent 

pe piață.

Turiștii interesați de pachetul FISHNAT TE-TAR, variantele Fish-

ing Intensive și Fishing Mix mai pot fi atrași prin parteneriate 

cu agenții internaționale și cu asociații de pescari naționale și 

internaționale, punând accentul atât pe opțiunile de pescuit, 

cât și pe oferta de obiective naturale, culturale și de recre-

ere pe care o reprezintă acest pachet. Aceasta din urmă va 

avea un impact clar asupra persoanelor interesate mai mult 

de aspectul turistic al pachetului, pentru care pescuitul este 

pe planul al doilea.

Varianta Tourism Intensive (2 zile de pescuit, 5 zile de activități 

de explorare și vizitare a zonei transfrontaliere Alexandria - 

Veliko Târnovo) se poate promova tot online, punând accentul 

pe latura de recreere, vizitare, explorare, utilizând fotografi-

ile deosebite și filmele de prezentare.

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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