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INTRODUCERE 

INTRODUCERE
Metodologia privind desfășurarea Festivalului FISHNAT 

este realizată în cadrul proiectului „Pescuitul–oportunita-

te turistică transfrontalieră/produs și utilizare sustenabilă 

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

proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Euro-

pean de Dezvoltare Regională având ca scop: transformarea 

activităților de pescuit recreativ și de produse derivate care 

promovează patrimoniul cultural tangibil și intangibil într-un 

produs turistic de marcă transfrontalieră care îmbunătățește 

utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor și a 

patrimoniului cultural.

Festivalul FISHNAT este un eveniment de 3 zile (și nopți) care 

poate fi organizat atât pe partea română, cât și pe partea 

bulgară a graniței, utilizând indicațiile din prezenta metodo-

logie. El poate fi promovat și ca produs turistic, fiind adresat 

atât persoanelor pasionate de pescuit, cât și familiilor acesto-

ra, cu o varietate de activități de interior și exterior, care in-

clud elemente de entertainment, pescuit sportiv, recreațional 

și profesionist, conferințe, ateliere și expoziții.

Agențiile de turism care doresc să preia acest produs turistic 

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

resante și sperăm, utile în luarea deciziei de a îl prezenta 

clienților lor. Pentru organizatorii de festivaluri cu specific, 

sperăm ca prezenta metodologie, împreună cu instrumentele 

asociate (film, lecții învățate din organizarea primei ediții), 

să le fie utilă în organizarea și desfășurarea de festivaluri cu 

specific pescăresc.

Definirea conceptului de festival în contextul proiectului și 

al sustenabilității

Conceptul de festival - definiții

În zilele noastre, festivalurile și evenimentele sunt o parte 

esențială a vieții orașelor în atragerea vizitatorilor și inves-

titorilor în zone mai puțin cunoscute turiștilor, dar și pentru 

îmbunătățirea imaginii orașelor organizatoare. Din punct 

de vedere funcțional, festivalul este „o sărbătoare publică 

tematică, concentrată în timp și realizată cu un scop precis“ 

(cf. Getz, 1991, Evans, 2001), unde „tematică“ se referă la 

o o ocazie specială. Ca urmare, aplicabilitatea festivalurilor 

este largă și variată de la domeniul artelor (muzică, dans, 

cinematografie, teatru, etc.), la cel sportiv, cultural, al
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aniversărilor (centenare), al moștenirii culturale, tradițiilor și 

obiceiurilor, etc. Festivalurile care au ca tematică pescuitul 

sunt destul de des întâlnite în zone cu tradiție în acest do-

meniu, inclusiv în cele două țări vizate de proiect; conceptul 

transfrontalier este nou.

Motive pentru promovarea organizării de festivaluri

Un prim motiv este constituit de promovarea imaginii locului 

(a orașului sau spațiului geografic) unde se va organiza fes-

tivalul. Repetitivitatea festivalurilor oferă multiple opțiuni 

în marketingul produselor turistice, atât pentru turiștii noi, 

cât și pentru turiștii care revin, datorită experiențelor unice 

oferite (factor cheie în decizia de cumpărare). Gândirea 

strategică pe termen mediu și lung a festivalurilor dezvoltă 

brandul destinațiilor turistice, iar pentru pescarii pasionați și 

pentru familiile acestora, festivalurile care au ca tematică 

pescuitul oferă multiple posibilități de recreere, relaxare, 

competiție, schimb cultural și voie bună. În zilele noastre, 

festivalurile de pescuit aduc împreună nu doar pe pasionații 

acestui fenomen, ci și pe promotorii de echipamente, pe 

bucătarii specializați în produse și preparate din pește, pe 

cei care studiază speciile de pești și pe cei care doresc să 

se distreze. Festivalul FISHNAT își propune să ofere o ast-

fel de experiență variată și dinamică, printr-un concept de 

edu-tainment (educație și entertainment), complex și com-

petitiv, care reunește două culturi, numeroase tradiții și 

particularități a două popoare vecine, un festival transfront-

alier, datorită căruia turiștilor li se oferă o ocazie unică de a 

fi martorii unei manifestări de o mare varietate.

Metodologia de organizare a primei ediții a Festivalului 

FISHNAT

Prima ediție a festivalului FISHNAT promite 3 zile de activități 

indoor și outdoor care sărbătoresc pescuitul în zona 

transfrontalieră, reunind participanți atât din România, cât 

și din Bulgaria. Ediția cu numărul 1 a Festivalului FISHNAT 

abordează nu doar pescuitul sportiv, recreațional și profe-

sional, ci și tradițiile culinare și culturale asociate acestuia.

Prima ediție a Festivalului are o componentă indoor, pentru 

care este necesară o sală suficient de mare pentru activități 

de tip conferință. Conferința va avea o durată de cel puțin 4 

ore și va avea ca tematică prezentarea produselor turistice și 
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a celorlalte instrumente utile tour-operatorilor, dezvoltate în 

cadrul proiectului (studiu, baze de date, broșuri, metodologii, 

etc). În cadrul conferinței va fi organizată și o sesiune de 

prânz și networking pentru participanții invitați, respectiv: 

cca 100 de participanți din România și Bulgaria, promotori/

furnizori în cadrul pachetelor turistice FISHNAT (operatori de 

turism, agenții de turism, unități de cazare, unități alimenta-

re, furnizori de cultură), reprezentanți ai pescuitului sportiv, 

asociații de pescuit și reprezentanți din domeniul pescuitului 

profesionist.

Componenta outdoor a Festivalului FISHNAT prevede 

existența unui spațiu larg, unde poate fi amplasată și o scenă, 

dar și standuri / căbănuțe / băncuțe, etc. Locația outdoor 

va primi un număr de cca 1000 de persoane, vizitatori și 

participanți la activitățile organizate (concerte, dansuri, con-

cursuri, demonstrații de gătit, ateliere tematice, expoziții, 

etc).

Activitățile în aer liber care pot fi propuse sunt:

• Standuri de prezentare pentru: expoziții de unelte și dotări 

specifice pentru pescuit, unelte artizanale specifice regiunii 

de frontieră, produse culinare tradiționale legate de pescuit, 

colțul cu bucate pregătite în fața consumatorilor („la minut“);

• Spectacole artistice zilnice, cu artiști amatori și 

profesioniști, indiferent de vârstă, ale căror reprezentații să 

reflecte tradițiile din zona de frontieră vizată.

Serviciile de organizare a festivalului și de suport tehnic vor 

face obiectul unei achiziții în cadrul proiectului. În urma 

filmărilor realizate pe parcursul acestei ediții se va realiza o 

producție de 15 minute care va deveni primul film promoțional 

al Festivalului. Accesul publicului la activitățile Festivalului 

FISHNAT va fi gratuit.

Măsuri de promovare și diseminare a evenimentului

Evenimentul va fi diseminat atât în România, cât și în Bul-

garia, în mijloacele media locale, prin:

• postere și pliante            • bannere online

• campanie radio               • materiale personalizate

Campania de promovare va începe cu minim 1 lună înainte de 

perioada de desfășurare a Festivalului. Aceste măsuri pot fi 

completate și cu interviuri, articole în presă, opinii ale unor 

influenceri, etc.
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Identificarea surselor de finanțare precum și a gradului de 

profitabilitate, necesare pentru acoperirea costurilor

Prima ediție a festivalului FISHNAT este finanțată în cea mai 

mare parte 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, iar toate lecțiile învățate vor putea fi 

colectate și transformate într-o listă „to do“ pentru edițiile 

viitoare. Vom face o analiză a principalelor beneficii (și veni-

turi), a principalelor costuri pe care le implică organizarea 

edițiilor viitoare ale festivalului FISHNAT, dar și a surselor de 

finanțare și a gradului de profitabilitate, atât pentru organi-

zatori, cât și pentru promotori (agenții de turism).

Beneficiile organizării Festivalului FISHNAT

Prin „beneficii“ înțelegem atât veniturile (partea financiară, 

concretă), cât și câștigurile de imagine și de brand.

Veniturile - Veniturile sunt cuantificabile și scalabile, așadar 

vom începe cu analiza acestora, urmând ca beneficiile să fie 

enumerate sub forma de listă:

Venituri Valoare (Euro)

Venituri din vânzarea de bunuri: tricouri 

personalizate, șepci personalizate, suveniruri, 

accesorii, etc

4000

Venituri din consumul de alimente și băuturi 3000

Venituri din taxele de participare la concur-

suri (5 concursuri x în medie 40 participanti 

x 10 Euro)

2000

Venituri din taxele de participare plătite 

de promotorii de echipamente și materiale 

pentru pescuit (12 promotori x 150 Euro) + 

cca 10% din vânzări

5000

Venituri din publicitate (12 promotori si 12 

firme locale x 500 Euro)

12000

Sponsorizări 5000

Donații 1500

Granturi (grant nerambursabil Legea 350) 7500

Venituri din cazare (când organizatorul Fes-

tivalului este un hotel sau o organizație care 

deține spații de cazare) - creștere cu min. 

20%, 300 nopți de cazare x 50 Euro/noapte)

15000

Venituri totale 55000

Beneficiile care derivă din organizarea Festivalului FISHNAT

Așa cum menționam, organizarea festivalului FISHNAT are o 

serie de beneficii sociale și economice la nivel local. Ele sunt:
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• Vizibilitatea locului de organizare ca destinație turistică

• Îmbunătățirea imaginii destinației turistice

• Oferirea de posibilități de petrecere a timpului liber pentru 

localnici și pentru vizitatori

• Schimbul cultural la nivelul zonei transfrontaliere

• Creșterea consumului de bunuri și servicii pe perioada 

premergătoare și ulterioară festivalului

• Îmbunătățirea mediului economic local, promovarea micilor 

afaceri (producătorii de suveniruri, taverne, pensiuni, hote-

luri, etc.)

Costurile de organizare a edițiilor ulterioare ale Festivalului 

FISHNAT

Costurile impuse de organizarea festivalului sunt multiple și 

variabile și depind de zona de organizare (România sau Bul-

garia), inclusiv de județ sau district și de climatul economic 

local. Principalele cheltuieli pentru organizarea festivalului 

FISHNAT sunt:

Cheltuieli Valoare (Euro)

Cheltuieli cu închirierea spațiului outdoor 

x 3 zile

7500

Costuri de închiriere echipamente pentru 

sunet / lumini

7500

Cheltuieli salariale (salariu net, taxe angajat 

și angajator) pentru personalul implicat și 

pentru colaboratori – artiști / facilitatori / 

moderator

8000

Costuri aferente transportului, cazării și 

mesei angajaților și colaboratorilor

4000

Costuri pentru personalizarea de materiale 

promoționale (șepci, tricouri, etc.)

3500

Costuri pentru premii 500

Costuri pentru fotografierea și filmarea 

evenimentului

7500

Costuri de pază, pentru infrastructuri 

specifice (toalete ecologice, standuri, birou 

de informații, etc)

7500

Costuri de marketing (în special online) 2500

Costuri neprevăzute 10% (4850)

Cheltuieli totale 53350

Notă: Numai prima ediție a Festivalului are activități indoor. 

Următoarele ediții vor fi organizate doar în aer liber.
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Produsul turistic „Festivalul FISHNAT“ – avantaje pentru 

agențiile de turism

Un pachet turistic de 3 zile și 3 nopți cu acces la toate eve-

nimentele Festivalului FISHNAT poate fi o opțiune foarte 

atractivă pentru acei pasionați ai pescuitului care caută o 

aventură de vacanță pe final de septembrie (sau oricând în 

perioadele în care nu există prohibiție, în funcție de organiza-

torul festivalului), indiferent de zona de proveniență.

Costul pachetului – fără transportul către locul de organizare 

a Festivalului FISHNAT cuprinde următoarele elemente:
Element de cost (estimativ) Cost unitar

Varianta 1

Cost unitar

Varianta 2

Transport cu microbuz – 500 Km x 

max 1,5 Euro/Km

750 750

Transport cu autovehicule de teren – 4 x 5 

locuri – 300 Euro

300 300

Transport bac/feribot 100 100

Cazare – 18 persoane x 3 nopți

- Varianta 1: 35EUR/noapte + MD

- Varianta 2: 80EUR/noapte + MD

1890

(18 pers x 3 nopți)

4320

(18 pers x 3 nopți)

Masă (prânz + cină), 18 pers x 3 zile

(18 pers x 3 zile x 45 Euro/zi)

2430 2430

Accesul nelimitat la activitățile Festivalului 

FISHNAT

900 900

Ghidul turistic

(salariu net și taxe angajat + angajator)

90 90

Costuri neprevăzute (10%) 646 889

TOTAL 7106 9779

Cost unitar/variantă Cca 395 Euro/pers Cca 543 Euro/pers

Acest produs turistic are următoarele beneficii pentru clienții 

potențiali:

• Include toate costurile pe care le-ar putea avea turiștii 

pornind în această călătorie, eliminând grijile referitoare la 

planificare;

• Are 2 opțiuni de cazare – o opțiune mai ieftină (tip pensiune) 

și una mai scumpă (tip hotel 3 stele +);

• Include și alte programe de vizite și experiențe, conexe fes-

tivalului sau complementare.

Pachetele turistice aferente Festivalului FISHNAT pot fi avan-

tajoase pentru agențiile de turism, pentru că:

• Există numeroase metode de a le personaliza, pentru 

cumpărătorii cu venituri mici, pentru cei cu venituri mari și 

pentru cei dintre cele două extreme;
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• Este ideal pentru grupuri organizate, în condiții de preț 

competitive;

• Sunt pachete profitabile, chiar și în condițiile unui număr 

relativ mic de turiști;

• Creează posibilitatea parteneriatului cu alte agenții la nivel 

transfrontalier sau internațional, vânzarea online a biletelor, 

atragerea turiștilor străini, din orice colț al lumii;

• Contribuie la creșterea economiei locale și stimulează con-

sumul de produse locale (mese tradiționale, suveniruri, pro-

duse personalizate, etc.);

• Acoperă o creștere de cca 20-25% a gradului de ocupare 

pentru unitățile de cazare și restaurante;

• Conținutul pachetului turistic a fost deja proiectat, iar o 

mare parte a informațiilor privind festivalul, inclusiv film de 

prezentare, materiale informative și metodologie de orga-

nizare sunt disponibile gratuit pentru operatorii interesați.

Festivalul FISHNAT poate atrage și susține cu entertainment 

și activități specifice până la 1000 de turiști pe ediție (pe 

ambele părți ale frontierei) x 3 nopți, rezultă un număr de 

3000 de nopți de cazare, deci un beneficiu la nivelul econo-

miei locale de minim 150000 Euro/an doar din cazare. Rata de 

profitabilitate a fiecărei oferte poate varia între 15% și 30%, 

în funcție de gradul de personalizare a fiecărui pachet și de 

bonusurile pe care le oferă agenția.

Stabilirea localizării festivalului, a duratei optime și a 

activităților

Localizarea Festivalului FISHNAT

Festivalul FISHNAT poate fi organizat oriunde, în zonele cu 

tradiție în domeniul pescuitului din cele 7 județe aflate 

pe granița română sau din cele 8 districte aflate pe partea 

bulgară.

Perioada și durata de desfășurare a Festivalului FISHNAT

Având în vedere tematica festivalului, durata optimă a aces-

tuia este de 3 zile (fie cu 2 nopți de cazare sau cu 3-4 nopți 

de cazare, în funcție de proveniența turiștilor). Festivalul 

FISHNAT poate propune o serie de concursuri – concurs de 

cunoștințe generale în domeniul pescuitului, concurs de gătit 

bucate pescărești, concursul de pescuit pentru bărbați, cel 

pentru femei și cel pentru copii, iar două zile sunt insuficiente 

pentru a le distribui într-un mod cât mai echitabil. 
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Participarea cea mai consistentă va fi în zilele de weekend, 

permițând turiștilor ocupați să se întoarcă energizați la muncă 

după experiența recreativă FISHNAT. Acest lucru ne aduce și 

la perioada optimă – aceea de weekend, preferabil vineri, 

sâmbătă, duminică.

Etapele și activitățile necesare pentru organizarea

Festivalului FISHNAT

Organizarea oricărui festival este legată de existența unor 

resurse organizaționale și administrative, indiferent de en-

titatea organizatoare și de tipul acesteia (instituție publică 

sau organism de drept privat). Etapele organizării Festivalului 

FISHNAT sunt următoarele:

ETAPA 1: 

PLANIFICARE

ETAPA 2: 

IMPLEMENTARE

ETAPA 3: 

EVALUARE

Etapa de planificare

În cadrul acestei etape sunt prevăzuți 5 pași obligatorii, pe 

care îi detaliem în cele ce urmează:

Pasul 1: Definirea conceptului Festivalului

Definirea conceptului Festivalului FISHNAT poate fi reanalizată 

odată cu fiecare ediție organizată, pentru a include noi 

activități și opțiuni pentru participanți, incluzând, pe de o 

parte definirea viziunii și a obiectivelor, definirea grupuri-

lor țintă și existența unui program atractiv și a unui Regula-

ment. Festivalul este unul transfrontalier, aducând împreună 

pasionați ai pescuitului și reprezentanți ai culturii legate de 

pescuit – hrană, manifestări artistice, etc. din ambele părți 

ale graniței. Elementele cheie ale conceptului sunt:

• Numele festivalului: Festivalul FISHNAT

• Data organizării (în general, în timpul sezonului de pescuit, 

către finalul acestuia)

• Durata festivalului: 3 zile (optim)

• Obiective: ex. prelungirea sezonului turistic în regiunea 

transfrontalieră (Călărași-Silistra – prima ediție, Giurgiu-Ruse, 

etc), diversificarea ofertei turistice comune româno-bulgare 

cu noi produse, creșterea veniturilor din turismul transfront-

alier

• Grupuri țintă: ex. pescari pasionați, membri ai asociațiilor 

de pescari amatori/profesioniști, familii cu copii, turiști de 

toate vârstele interesați de pescuit, din zona transfrontalieră 

sau străini
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• Program și regulament: Programul va fi structurat pe zile 

și pe activități, propunând acțiuni atractive pentru toate 

vârstele. Regulament: Festivalul este organizat între data de 

.... și data de...., accesul este gratuit pentru activitățile care 

nu presupun deplasări, deplasările se plătesc cu .... lei/leva, 

consumul de alcool este interzis, comportamentele violente / 

nepotrivite sunt interzise, discriminarea este interzisă, etc.

Pasul 2: Echipa organizatorică

Entitatea organizatoare, fie că este publică sau privată, va 

avea nevoie de resurse umane și organizaționale importante, 

mobilizate rapid și eficient pentru a asigura fondurile nece-

sare organizării festivalului, dar și alte aspecte logistice și 

administrative, precum: primirea participanților și înregistra-

rea, direcționarea către unități de cazare, asigurarea distri-

buirii materialelor promoționale și premiilor, etc.

Indiferent de organizator, este bine să existe un comitet de 

organizare în cadrul căruia să fie incluse persoane cu drept 

de decizie, care să aibă în subordine o echipă de implemen-

tare, care poate cuprinde și voluntari. Aceștia din urmă sunt 

importanți pe perioada derulării festivalului, susținând partea 

de organizare și asigurând legătura cu participanții și publicul 

în timpul evenimentelor.

Comitetul de organizare: Este format dintr-un președinte și 

coordonatori care monitorizează implementarea activităților, 

respectiv:

• întocmește calendarul activităților festivalului

• alocă roluri și sarcini echipei de implementare

• organizează întâlniri periodice și stabilește agenda acestora

• pregătește programul festivalului

• realizează controlul financiar și asigură resursele financiare

• alte activități organizaționale

Echipa de implementare: Membrii acesteia sunt responsabili 

pentru implementarea organizării și desfășurării festivalului:

• sunt implicați activ în pregătirea activităților și mobilizarea 

resurselor

• realizează și administrează infrastructura și logistica nece-

sare

• lucrează împreună cu o echipă de voluntari în timpul fes-

tivalului

• realizează alte activități administrative și logistice
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Pasul 3: Pregătirea bugetului de venituri și cheltuieli

Așa cum am văzut în capitolul dedicat surselor de finanțare, 

pentru festival este necesară întocmirea unui buget care să 

cuprindă principalele cheltuieli, dar și a unui tabel de veni-

turi. Festivalul FISHNAT este, pe de o parte, un bun public, 

iar pe de altă parte, o inițiativă ce poate fi adoptată atât 

de organizații publice, cât și de organizații private. Ca urma-

re, acesta trebuie să genereze măcar venituri egale cu chel-

tuielile pe care le implică. Bugetarea atentă este esențială 

pentru derularea festivalului. În acest pas, este important să 

realizăm trei sarcini:

1) Bugetare: estimarea veniturilor și a cheltuielilor

2) Documentare: înregistrarea tuturor fondurilor 

3) Raportare: prezentarea și confirmarea situației financiare.

Sursele de venituri includ: bunuri și servicii achiziționate de 

participanți în timpul festivalului, taxe la concursuri, donații 

și sponsorizare, produse alimentare și băuturi, contribuții ne-

monetare (voluntariat). 

La determinarea costurilor, este important să se asigure că nu 

depășesc veniturile. Este crucială stabilirea unui procent de 

costuri neprevăzute, ca garanție suplimentară în acest sens.

Nu în ultimul rând, este necesară o evaluare realistă și corectă 

a festivalului din punct de vedere financiar. Principiile contro-

lului financiar al festivalului ar trebui să includă:

• Centralizarea în aprobarea costurilor - un număr limitat de 

persoane care au dreptul să efectueze și să aprobe costurile.

• Documentarea tuturor veniturilor și cheltuielilor (existența 

facturilor, a contractelor, a studiului de piață, acolo unde este 

cazul).

• Transparență în furnizarea de informații privind veniturile 

și cheltuielile.

• Disciplina pentru a menține costurile în cadrul bugetului.

Pentru a face o bugetare mai exactă și mai realistă, este 

necesar să se stabilească în prealabil un număr optim de 

participanți și vizitatori. O astfel de estimare este decisivă și 

pentru alegerea unui loc potrivit pentru festival.

Pasul 4: Logistica organizării Festivalului

La nivelul acestei faze se va realiza planificarea logisticii din 

jurul evenimentului, respectiv a tuturor lucrurilor necesare a 

fi făcute pentru ca acesta să se desfășoare fără sincope:
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Elemente de 

pregătire logistică

Organizație privată 

(OP) - organizator

Instituție publică 

(IP) - organizator

Observații

Alegerea și 

rezervarea unei 

săli, a scenei

Sală / scenă 

proprie sau 

închiriată

Sală / scenă 

proprie sau 

închiriată

IP vor fi atente la 

legislația privind 

achizițiile publice.

Echipamente 

și materiale 

consumabile

Echipamente 

proprii și/sau 

închiriate

Consumabile proprii 

sau obținute prin 

sponsorizări

Echipamente 

proprii și/sau 

închiriate

Consumabile 

achiziționate

IP vor fi atente la 

legislația privind 

achizițiile publice.

Alimente și băuturi De la propriul 

restaurant / 

Sponsori / 

Standuri plătite

Standuri plătite IP va lansa o 

licitație pentru 

vânătorii de 

produse alimentare 

și băuturi. Băuturile 

alcoolice vor fi 

reglementate.

Trupe de artiști 

amatori și/sau 

profesioniști

Parteneriate / 

colaborări

Parteneriate / 

Colaborări

Achiziție servicii 

artistice

IP vor fi atente la 

legislația privind 

achizițiile publice.

Parcare Nu este cazul Parcare plătită / 

gratuită, în funcție 

de spațiu

Servicii de pază și 

protecție

Sponsorizare din 

partea firmelor 

de securitate sau 

fund-raising

Servicii de pază 

și protecție 

achiziționate

IP vor fi atente la 

legislația privind 

achizițiile publice.

Etichetare și 

direcționare

Banner / însemne 

de direcționare / 

voluntari

Banner / însemne 

de direcționare / 

etichetare la fața 

locului / voluntari / 

birou de informare

IP vor lua în calcul 

achiziționarea 

serviciilor sau 

un parteneriat 

nemonetar cu 

un ONG pentru 

asigurarea acestor 

servicii.

Înregistrare La fața locului sau 

online

La fața locului sau 

online

Înregistrarea online 

este preferabilă.

Pasul 5: Marketing

În cadrul acestei etape se va elabora strategia de marketing și 

publicitate pentru promovarea festivalului.

Festivalul ar trebui să fie promovat atât în mod tradițional, 

cât mai ales în mediul online. De aceea, este necesară crea-

rea unei pagini web sau a uneia sau mai multor pagini în rețele 

sociale precum Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. 

În cazul existenței mai multor tipuri de resurse congruente 

(detalii privind cazarea, masa, evenimentele din festival, alte 

atracții turistice, etc), se poate crea și o aplicație pentru te-

lefoane inteligente.
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Promovarea Festivalului FISHNAT se va realiza prin 

următoarele mijloace tradiționale: broșuri, afișe, bannere.

Va fi produs și un film de promovare, iar produsul turistic nu-

mit „Festivalul FISHNAT“ va fi propus spre testare operatorilor 

de turism, restaurantelor, hotelurilor și altor unități similare 

din zonă, dar și asociațiilor de profil.

Materialele de marketing trebuie să conțină obligatoriu 

următoarele elemente:

• Nume, logo și mesaj

• Data, ora și locul

• Tipuri de participanți

• Beneficii pentru participanți

• Condiții necesare pentru participare: taxe de concurs, echi-

pamente specifice, etc.

• Surprize / premii

Etapa de implementare

Festivalul trebuie promovat cu cel puțin 3 luni înainte, prin 

toate canalele de care dispune organizatorul. Existența unui 

website, care să permită înregistrarea online a participanților, 

și chiar și achiziționarea unui pachet turistic „Festivalul FISH-

NAT“ este cu atât mai benefică. La nivelul organizatorului, 

trebuie să existe o persoană de contact (angajat sau volun-

tar), care să gestioneze înscrierile și să ofere detalii celor 

interesați. Comitetul de organizare va mobiliza o echipă de 

implementare, care va primi atribuții clare referitoare la or-

ganizarea și derularea festivalului.

Resursele umane cu roluri mai specifice și tehnice, cum ar fi 

operatorii (sunet, foto-video, etc) sau moderatorii, vor fi an-

gajate suplimentar sau vor face obiectul unei achiziții.

Se va realiza graficul activităților, în ordine cronologică, iar 

echipa se va întâlni regulat, pentru a stabili progresul proi-

ectului, conform planificării. Fiecare întâlnire cheie va avea o 

agendă specifică, care să includă în mod necesar următoarele 

puncte:

• Echipament și logistică

• Aspecte financiare: venituri și cheltuieli utilizate / necesare

• Marketing și promovare

• Pașii următori
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Programul FESTIVALULUI FISHNAT (indicativ, propunere)

ZIUA 1 – Exemplu de program

09:00-13:00 - Atragerea participanților la concursuri

   Întâmpinarea publicului, orientare

Varianta 2 pentru turiști este o deplasare pe malul bulgar, pentru 

vizitarea unui obiectiv relevant.

14:00-18:00 - Expuneri ale promotorilor de echipamente pentru 

pescuit

18:00-21:00 - Concert

ZIUA 2 – Exemplu de program

09:00-13:00 – Concurs pescuit

14:00-16:00 - Concurs gătit bucate pescărești

Varianta 2 pentru turiști este o deplasare transfrontalieră cu o 

scurtă vizită în Bulgaria, în intervalul orar 9:00-16:00.

Varianta 3 pentru turiști și localnici este înscrierea la un curs de 

tehnici de pescuit vechi. (cursul va fi repetat și a doua zi, număr de 

participanți limitat) – propunere indicativă

16:00-18:00 - Degustări și demonstrații ale unor bucătari profesioniști

18:00-21:00 - Concert amatori

Se va realiza marketingul și promovarea festivalului, prin dis-

tribuirea de materiale de marketing și promoționale, tipărite, 

audio, video, online, etc. Diseminarea materialelor va începe 

cu cel puțin 2 săptămâni înainte de festival.

Cu minim 1 săptămână înainte se va pregăti spațiul de 

desfășurare și scena și va începe mobilizarea sponsorilor și 

a firmelor care și-au achitat standurile de expunere a pro-

duselor proprii.

Pentru această fază vor fi pregătite bannere, afișe, postere, 

etc. Se va urmări lista de verificare pentru a marca faptul că 

s-a îndeplinit fiecare criteriu organizatoric. Se va alege mod-

eratorul festivalului – celebritate locală sau similar și se va 

pregăti scenariul. Tot parte a implementării este și pregătirea 

Regulamentului de evaluare a concursurilor (de cunoștințe 

generale în domeniul pescuitului, de gătit bucate pescărești 

și de pescuit – bărbați, femei, copii), urmărind criterii obi-

ective, specifice fiecăruia. Va fi definitivat programul Fes-

tivalului FISHNAT, care va fi apoi tipărit și diseminat către 

participanți, audiență, invitați, organizatori și sponsori, și 

postat pe canalele de comunicare dezvoltate în prealabil.
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ZIUA 3 – Exemplu de program

09:00-13:00 - Concurs cunoștințe generale în domeniul pescuitului

14:00-16:00 - Demonstrații ale unor producători / promotori de pro-

duse pentru pescuit

Varianta 2 pentru turiști este o deplasare transfrontalieră cu o 

scurtă vizită în Bulgaria, în intervalul orar 09:00-16:00.

Varianta 3 pentru turiști și localnici este înscrierea la un curs de 

tehnici de pescuit vechi. (este cursul din ziua a 2-a, reluat pentru 

participanții care nu au mai putut fi înscriși în ziua anterioară)

16:00-18:00 - Premierea câștigătorilor celor 5 concursuri (pescuit-

femei, bărbați,copii, gătit, cunoștințe generale)

18:00-21:00 - Concert de final

Evaluarea performanței Festivalului FISHNAT

Echipa de implementare și comitetul de organizare vor evalua 

modul în care s-a desfășurat festivalul, atât zilnic, începând 

cu orele 18:00, cât și în ultima zi de festival, respectiv în ziua 

următoare finalizării.

Vor fi evaluate următoarele aspecte:

• Numărul de participanți propus versus numărul realizat

• Costurile propuse și estimate versus costurile efectuate

• Veniturile estimate versus veniturile obținute

• Calitatea implicării echipei

• Nivelul de satisfacție al participanților (se vor aplica ches-

tionare de feedback, prin sondaj)

În principiu, ne propunem ca Festivalul FISHNAT să fie un 

eveniment cel puțin anual, el putând fi adoptat și de alte 

organizații din alte județe sau chiar din districtele din țara 

vecină.

Principalii factori de succes pentru etapa a treia: evaluarea 

performanței

• Feedback-ul din partea participanților / publicului va fi 

colectat într-un mod ușor și accesibil: prin vot direct sau în 

mediul online (website / pagină de rețea socială (poll) sau 

prin intermediul aplicației sau tipărit, distribuit de voluntari.

• Toate comentariile și sugestiile ar trebui să fie rezumate și 

utilizate pentru a îmbunătăți experiența.

• Informațiile obținute vor fi baza procesului de reproiect-

are a programului festivalului prin căutarea și aplicarea noilor 

bune practici din țară și din lume în turismul de festivaluri (în 

domeniul pescuitului) și evenimente de pescuit.

• Materialele video și foto selectate din ediția desfășurată vor 

fi diseminate după festival în presa online și offline pentru a 
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împărtăși succesul festivalului și momentele cele mai intere-

sante ale acestuia.

• Se vor compune comunicate de presă în legătură cu eve-

nimentul, care vor fi tipărite în presa regională și / sau 

națională selectată.

• Se pot organiza interviuri la radio sau TV cu organizatorii, 

subliniind succesul festivalului.

Analiza performanței va ajuta la identificarea punctelor forte 

și a punctelor slabe ale festivalului. Astfel, se pot identifica 

moduri de îmbunătățire a activităților, încă din faza de plani-

ficare, dar și de a realiza economii mai mari și de a identifica 

finanțatori și promotori mai buni, mai ales că aceștia sunt 

interesați ca Festivalul FISHNAT să fie rentabil și să aibă un 

trafic cât mai mare de turiști. Utilizarea datelor din analiză în 

planificarea edițiilor viitoare va aduce cu siguranță beneficii 

pentru atragerea beneficiarilor, dar și a finanțatorilor.

Identificarea unor idei tematice pentru 3-4 ediții

ale Festivalului FISHNAT

Festivalul FISHNAT își propune să fie un eveniment sau o suită 

de evenimente distractive și totodată educative (sintetizând, 

conceptul de „edu-tainment“, respectiv entertainment edu-

cativ). Ideile tematice identificate ar putea fi:

Ideea 1: FISHNAT Old School – Tehnici vechi de pescuit

Tehnicile vechi de pescuit mai trăiesc, pentru mulți dintre 

noi, doar în experiența și mintea celor mai vârstnici pescari 

din zonă. O astfel de tematică oferă nu doar o recunoaștere 

a pescuitului drept una dintre formele cele mai vechi ale 

economiei locale, ci și ca o experiență și o tradiție ce poate 

deveni un adevărat spectacol pentru turiști. Se propune un 

curs de vechi tehnici de pescuit, organizat în zilele 2 și 3 ale 

festivalului, având ca principal grup țintă copiii. Acesta se va 

baza pe povești și pe demonstrații cu unelte vechi de pescuit.

Ideea 2: FISHNAT – Pe Dunăre cu barca...

Pescuitul se făcea pe vremuri cu luntrii și cu bărci construite 

de înșiși virtuozii pescuitului, care știau exact cum trebuia 

proiectată barca pentru a îi aduce în siguranță la țărm. Tema 

va fi abordată în cadrul unor workshopuri dedicate tinerilor 

și pasionaților de construcții de bărci, dar și prin organizarea 

unor scurte călătorii cu barca pe Dunăre.

Ideea 3: FISHNAT Family

Tema de familie se va reflecta în structura concursurilor orga-

nizate la nivel de festival, în sensul că acestea vor fi dedicate 

în mod clar familiilor. Acestora le vor fi rezervate provocări 

deosebite, dinamice și foarte amuzante.
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Ideea 4: Legende de pe Dunăre

Tema privitoare la legende va aduna cele mai cunoscute 

legende pescărești, cu monștri sau pești uriași, spuse de 

practicanții pescuitului din zona transfrontalieră. Alte idei 

tematice pot fi legate de o anumită specie de pești, similar 

Festivalului Somonului din Asturia (Spania), unde primul so-

mon capturat îi aduce norocosului pescar un premiu de 10.000 

Euro, de evenimente precum „Serile de pescuit“ specifice 

festivalurilor de pescuit din Croația (demonstrații de gătit și 

degustat bucate tradiționale) sau de pescuitul amator, ca în 

Austria.

Stabilirea grupurilor țintă și a beneficiarilor acestui produs

Produsul turistic „Festivalul FISHNAT“ este dedicat 

următoarelor categorii de beneficiari:

- Pescari amatori și profesioniști

- Turiști de toate vârstele, pasionați sau interesați de pescuit, 

în special turiști străini

- Familii / grupuri de persoane interesate de pescuit

- Localnici și persoane din localitățile vecine din ambele țări

- Promotori și producători de echipamente pentru pescuit

- Promotori/producători de materii prime/consumabile de 

pescuit

- Restaurante/bucătari specializate/specializați în bucate din 

pește

- Turiști, în general.

Festivalul va putea avea un tranzit de minimum 5-600 de per-

soane / ediție în mod confortabil, respectiv 1000-1500 de per-

soane când este aglomerat.

Activitățile propuse vor avea variante de petrecere a timpului 

pe ambele maluri ale Dunării, în special pentru turiștii străini. 

Acestea pot fi: croaziere pe Dunăre, vizitarea a unul-două 

obiective relevante sau provocarea de a încerca o experiență 

de pescuit tradițional.

Elemente de organizare, inclusiv atragerea de sponsori și 

de finanțatori privați

Din perspectiva atragerii de sponsori și finanțatori privați, 

eforturile organizatorilor se vor concentra pe marketingul fes-

tivalului, dar și pe asigurarea unei oferte de evenimente inte-

resante, care să îi capteze ușor atât pe adulți, cât și pe copii.

Vor fi oferite standuri pentru care se va încasa o sumă de 

cca 150 Euro/participare, iar din veniturile generate de către 

stand în urma participării, s-ar putea solicita și un procent de 
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cca 10%. De asemenea, pentru firmele care doresc promovare 

prin toate canalele de promovare a festivalului, se va achita 

o contribuție de cca 500 de Euro. Atragerea sponsorilor și a 

finanțatorilor privați va fi susținută prin munca Comitetului 

de organizare și prin existența unui specialist în strângere de 

fonduri, care va ține în permanență legătura cu aceștia și le 

va prezenta oferta organizatorilor. O altă opțiune ce poate fi 

utilizată este atragerea unor sume de la bugetul local, con-

form legislației în vigoare, respectiv Legea 350/2005, privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alo-

cate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Promovarea produsului turistic

Promovarea Festivalului FISHNAT va începe în mod intensiv 

cu cel puțin 3 luni înainte de perioada de desfășurare a aces-

tuia. Promovarea se va realiza în principal în mediul online, 

prin concentrarea pe grupurile țintă ideale: pasionați de pes-

cuit, dornici de aventură, venituri medii/mari, consumatori 

de internet, etc. Publicitatea online permite direcționarea 

informației către un anumit tip de client, ceea ce face ca per-

sonalizarea pachetului turistic de festival să contribuie masiv 

la construirea unei baze de potențiali clienți.

Ea este susținută de filmele de prezentare și de materialele 

cu grafică și conținut deosebite, lucruri care ar putea fi 

potențate de implicarea unor influenceri, care să povestească 

despre experiențele lor de pescuit și explorat în zonă. Filmul 

și broșurile informative au fost deja realizate în cadrul proi-

ectului FISHNAT și sunt puse la dispoziția agențiilor interesate 

/ potențialilor organizator în mod gratuit. Vor fi promovate 

concursurile organizate și conceptele propuse (de la legende, 

la tradiții de pescuit, la excursiile pe Dunăre), în speranța că 

tematicile vor fi interesante și atractive.

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

că organizarea concursurilor de pescuit sportiv în cadrul festi-

valului poate crește numărul de solicitanți care să apeleze la 

toate serviciile 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.

Festivalul FISHNAT este un produs inedit în contextul turistic 

transfrontalier actual, însă prezintă toate premisele unui pro-

dus sustenabil și care, cu o planificare atentă, poate fi și un 

produs rentabil pentru toți cei implicați.
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