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TURISM

Ora marilor

Corina Martin, preºedintele Asociaþiei Naþionale a Agenþiilor de Turism din România

“Perioadei de crizã îi supravieþuiesc
agenþiile care ºtiu sã ”asculte” piaþa!”
Este una dintre personalitãþile care
încearcã sã schimbe la faþã turismul
românesc, prin experienþa ºi implicarea dovedite de-a lungul anilor.
S-a nãscut la data de 15 iulie 1967,
în Constanþa ºi a absolvit, în 1990,
Facultatea de Economia Serviciilor
de Alimentaþie Publicã ºi Turism
din cadrul ASE, singura facultate
de turism la vremea respectivã. În
1990, a fost primul angajat al
agenþiei Nouvelles Frontieres –
Simpaturism din Constanþa, între
1992 ºi 1998 fiind director al acestei filiale. În 1998 înfiinþeazã propria agenþtie de turism, Mistral
Voyages.
Membru ANAT din 1998, Corina
Martin este aleasã, în 2004,
vicepreºedinte al Consiliului
Regional ANAT SE, iar în 2006,
preºedinte al ANAT SE. Este la al
doilea mandat ca preºedinte al
ANAT, preºedinte Asociaþia
Litoral - Delta Dunarii ºi preºedinte
Federaþia
Asociaþiilor
de
Promovare a Turismului din
România. În paginile revistei noastre, domnia sa face o analizã la rece
a situaþiei turismului românesc, în
cifre concrete, dar ºi cear fi de fãcut
pentru valorificarea la cele mai
înalte cote a potenþialului de care
dispune România.
-Doamnã preºedinte Corina
Martin, cum estimaþi, din perspectiva ANAT, ºansele sezonului estival 2011?
-Din punctul nostru de vedere,
ºansele sunt cu atât mai mari cu cât
se face o promovare mai intensã a
vacanþelor în România, dacã vorbim de turism românesc.
Promovarea este o condiþie
esenþialã a vânzãrii unei destinaþii
turistice, mai ales în condiþiile în
care românii au acces la oferte
externe extrem de atractive. Deºi
ANAT reuºeºte cu succes sã coaguleze partenerii hotelieri din zona
de Litoral , din segmentele balnear ,
montan ºi agroturism pentru a lansa
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Oferte Speciale cu cele mai mici
tarife , în cadrul Campaniei noastre
“Vacanþa în þara mea” , lipsa promovãrii acestora, de care ar trebuie
sã beneficiem din partea ministerului de resort, face ca românii sã

reduse faþã de acelaºi moment al
anului trecut, cu toate încercãrile
noastre de a promova, prin forþe
proprii,
programul
special
“Litoralul pentru toþi “ , care oferã
cele mai mici tarife din timpul anu-

rãmânã în continuare cu percepþia
“acasã e prost ºi e scump”.
Cu toate acestea, am lansat aceastã
provocare a campaniei noastre
“Vacanþã în þara mea”, pentru cã
noi credem în turismul românesc ºi
în ºansa acestuia de a trece , în
sfârºit, la o nouã etapã de dezvoltare ºi promovare , însã numai
însotiþã de o majorã schimbare a
mentalitãþii , prin “ o 9 atitudine în
turism ! “, sloganul pe care l-am
lansat recent.În ceea ce priveºte
perspectiva sezonului estival 2011,
din pacate, vânzãrile sunt mai

lui - 370 de ron pentru o vacanþã de
6 nopþi cu mic dejun la un Hotel de
3 stele, 439 de ron la un hotel de 4
stele ºi 549 de ron la un hotel de 5
stele !Deºi am estimat iniþial o
creºtere timidã de 10 -15 % pentru
acest sezon , în acest moment suntem rezervaþi, având în vedere
scãderile îngrijorãtoare, concomitent cu creºterea cererii de vacanþe
externe. Ne repliem însã ºi ne
pregãtim sã lansam programului
urmator, “Zile gratuite de vacanþã”,
prin care oferim 1-2 nopþi gratuite
de cazare celor care aleg Litoralul

pentru un sejur de 3 sau de 5 nopþi.
În acelaºi timp, solicitãm ferm ministerului sã demareze campania de
promovare a destinaþiilor româneºti
pentru români - de mai mult de un
an am solicitat alocarea unei sume
de 1 milion de euro, o valoare
devenitã simbol, ca o cerere fermã
din partea patronatelor, o sumã pe
care, însã , nu am reuºit sã o vedem
transpusã de minister în spoturi
video ºi radio , materiale de promovare, evenimente, emisiuni, care
sã readucã românilor apetitul de aºi cunoaºte ºi iubi þara.
- În ce mãsurã credeþi cã ofertele
agenþiilor de turism autohtone
vor convinge mai mulþi turiºti
strãini sã viziteze România?
-În mãsura în care vor exista
pachete atractive, ºi va exista un
raport corect între preþ ºi calitate,
turistul strãin va veni în România,
dacã România învaþã sã se vânda ºi
sã se aprecieze singurã.Turiºtii
strãini vin în România îndeosebi
pentru tradiþii ºi autenticitate, mai
puþin pentru cã apreciazã în mod
desoebit serviciile turistice sau
infrastructurã, la care mai avem
încã mult de lucru. De aceea, eforturile agenþiilor de turism de a
convinge partenerii strãini sã vândã
România sunt mari, pentru cã 20 de
ani de absenþã a promovãrii, de
lipsa de investiþii în infrastructurã ºi
în promovare externã îºi spun
cuvântul ºi efectele ºi implicaþiile se
ºterg în foarte mulþi ani.
ªi totuºi, cu pasiune ºi ambiþia de
a-ºi promova þara, mulþi dintre
colegii noºtri investesc în promovare participând la târguri internaþionale de turism, invitând ºi
organizând pe cont propriu
infotripuri cu agenþii de turism
strãini, sau cu jurnaliºti strãini,
numai pentru a “vinde” România
în cât mai multe cataloage ale touroperatorilor strãini.Pe de altã parte,
este flatant sã primim aprecieri atât
de frumoase precum cea exprimatã

