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vacanþe
de prinþul Charles, care a afirmat
zilele trecute cã “Transilvania este
cel mai bun produs de export al
României ºi cã nici mãcar Marea
Britanie nu are o asemenea
comoarã”. Sunt convinsã cã n-a
spus asta doar din curtoazie, ci pentru cã realmente preþuieºte ºi
respectã ceea ce a gãsit aici la noi,
atâta vreme cât, pe banii domniei
sale a început sã restaureze comori
arhitectonice ale Transilvaniei. ªi
sunt convinsã cã dacã prinþul va
avea rãgazul sã viziteze ºi ale monumente culturale ºi de patrimoniu
romanesc, va fi cel puþin tot atât de
impresionat!
- Dar ,turiºtii români vor fi mai
atraºi de ofertele agenþiilor noastre de a petrece vacanþele în
þarã?
-” Vacanþã în þara mea “ este
provocarea pe care ne-am asumato, pentru a învãþa românii sã
cunoascã ºi sã iubeascã România ,
mai ales în vremuri de crizã, în care
avem cu toþii datoria sã sprijinim
turismul românesc. Avem cele mai
atractive tarife prin Ofertele speciale “Litoralul pentru toþi”, “O sãptãmânã la munte” , “Hai la bãi!” ,
“Vacanþa la þarã” , “Sãptãmâna de
refacere balnearã” , “Înscrieri
Timpurii” ºi “Zile gratuite de
vacanþã”. Pe site-ul nostru,
invitãm turiºtii sã consulte programele noastre ºi apoi sa contacteze direct agenþiile de turism
ANAT care vând aceste programe,
pentru a beneficia de cele mai mici
tarife !
- Cum estimaþi pregãtirea
litoralului românesc pentru noul
sezon? Ce noutãþi semnificative
aþi evidenþia?
-În ciuda faptului cã este aspru
criticat, uneori pe bunã dreptate,
alteori în mod exagerat ºi nedrept,
litoralul românesc continuã sã
rãmânã destinaþia internã vedetã
pentru români. Recent am avut o
nouã confirmare odatã cu
deschiderea de sezon de la 1 mai,
când Mamaia a fost asaltatã de
peste 20.000 de turiºti. Preþurile la
unitatile de cazare au fost între 11
euro (hotel de douã stele), 15 euro
(la un hotel de trei stele) ºi 20 - 30
de euro pentru hotelurile de patru
stele. Vama Veche continuã sã fie
în atenþia tinerilor ºi a celor cu un
buget de vacanþã mai redus de
exemplu, în timp ce Mamaia con-

tinuã sã rãmânã în topul preferinþelor pentru români, mai ales
datoritã ofertelor de agrement existente la nivelul acestei staþiuni.
- În ce mãsurã criza economicã a
afectat membrii ANAT?
-Vânzãrile agenþiilor de turism din
România au scazut, în medie, cu 20
% în 2010 faþã de 2009, întrucât
mulþi români fie au renunþat la
vacanþe, fie au cumparat pachete
turistice mai ieftine, care au inclus
mai puþine zile de cazare. De exemplu, s-au vândut cu 18 % mai
puþine vacanþe pe Litoral, destinaþie
care concentreazã aproximativ 46%

cã se menþine tendinþa de scurtare a
vacanþelor la 7-10 zile, oamenii
pleacã în continuare în concedii,
numai cã bugetul alocat este cam
acelaºi cu cel de anul trecut. Efectul
benefic al crizei, pentru cã întotdeauna existã ºi „avantaje”, a constat în faptul cã am fost nevoiþi sã
ne readaptãm, sã renunþãm la abordãri vechi, ºi sã optãm pentru
soluþii flexibile, originale. Perioadei
de criza îi supravieþuiesc agenþiile
care ºtiu sã ”asculte” piaþa!
- Ce vã propuneþi - din perspectiva Asociaþiei – pentru anul 2011?
-ANAT va continua sã impul-

din capacitatea de cazare a
României. Nu trebuie sã uitãm,
însã, cã în anul 2009 se înregistraserã deja scãderi de 15% faþã de
anul anterior. În ceea ce priveºte
anul 2010, efectele crizei economice asupra turismului au fost chiar
mai puternice. Dacã în anii trecuþi
mulþi români îºi permiteau câte
doua vacanþe, una vara, cealaltã în
perioada sãrbãtorilor de iarnã, în
2010 mulþi români au renunþat la a
doua vacanþã, iar unii nu ºi-au mai
permis nici macar o vacanþã în timpul întregului an. Pentru primul
trimestru al acestui an putem spune

sioneze crearea de programe speciale pentru toate segmentele de
turism intern montan, balneo,
Delta. Vom continua proiectul
intern “Caravana ANAT”, care
înseamnã întâlniri, în întreaga
þarã, cu membrii noºtri, cu presa
localã, cu autoritãþile ºi mediul
privat local. În acest an , însã, ne
propunem o nouã etapã, un Road
Show, o Caravanã care sã ajungã
în toate oraºele mari, în pieþele
publice, cu materiale de promovare ºi oferte pentru publicul
larg. Ne propunem astfel sã
creem posibilitãþi mai mari

TURISM

agenþiilor de turism membre,
pentru a supravieþui ºi pentru a-ºi
dezvolta afacerile, chiar pe o
perioadã de crizã. Vrem sã le
creem vizibilitate mai mare, o
percepþie mai bunã, o imagine
corectã.ªi în acest an, ANAT se
va implica în dezvoltarea educaþiei turistice în România, prin
campania “ Alege agenþia de turism. Cãlãtoreºte cu ANAT”.
Vrem ca tot mai mulþi români
potenþiali turiºti, potenþialii noºtri
clienþi, sã înteleagã avantajele
rezervãrii unei vacanþe prin
agenþiile de turism. Vom continua sã explicãm publicului larg
avantajele pentru care recomandãm alegerea unei agenþii de
turism versus rezervarea pe cont
propriu, si anume: Siguranþã,
preþul cel mai bun, consultanþã ºi
confort! În acelaºi spirit al preocupãrii de a oferi turistului
român protecþie ºi siguranþã,
parteneriatul pe care îl avem cu
Asociaþia pentru Protecþia
Consumatorilor ºi Promovarea
Programelor
în
România
(ANPCPPSR),
vizeazã
demararea unor obiective importante - înfiinþarea unor centre de
informare a consumatorului în
agenþiile de turism membre din
toate regiunile ANAT; realizarea
unui site comun prin care sã asigurãm informarea turiºtilor despre
drepturile ºi obligaþiile pe care le
au atunci când cãlãtoresc spre o
anumitã destinaþtie; realizarea
unor ghiduri în limba românã ce
vor conþine informaþii utile pentru pentru turiºtii români care
cãlãtoresc în destinaþii externe;
realizarea unor cercetãri de piaþã
- teste comparative - pe teme de
interes pentru industrie (companii aeriene, produse turistice,
etc.); realizarea de emisiuni
informative în parteneriat, care
au
ca
scop
creºterea
încrederii
turiºtilor
în
serviciile de consultanþã de cãlãtorie oferite de cãtre agenþiile de
turism membre ANAT, etc.
Misiunea ANAT în acest an, pe
care ne-am asumat-o încã de la
începutul lui 2011 este “ O nouã
atitudine în turism!” Dorinþa
noastrã este sã reuºim sã implementãm în întrega industrie de
turism “O 9 atitudine”!
Ionuþ Crivãþ
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