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ADNOTARE

la teza de master cu tema: Dezvoltarea şi promovarea serviciilor turistice în baza agenţiei
turistice “Geotur Service”SRL

Lucrarea  este  elaborată  de  Guba  Alexandru,  masterand  al  UCCM  la  programul  de
învăţământ Management şi marketing în turism, industria hotelieră şi restaurant. Scopul tezei de
master este de a analiza noţiunea de servicii turistice, premisele şi strategiile de dezvoltare a
serviciilor  turistice  precum  şi  organizarea  acţiunilor  de  promovare  a  lor  în  cadrul  firmelor
turistice. Au fost efectuat studiul agenţilor economici din sfera turismului: problemele dezvoltării
şi  promovare  a  serviciilor  turistice  în  cadrul  agenţilor  de turism şi  formele  de promovare  a
serviciilor turistice în condiţiile actuale.  

În lucrare se prezintă analiza activităţii în aspect organizatoric şi managerial,  indicatorii
activităţii economice şi acţiunile de marketing şi promovare realizate de  agenţiei în anii 2014-
2016. Sunt expuse strategiile de realizare a activităţii de promovare în cadrul agenţiei  “Geotur
Service”SRL.

Rezultatele obţinute sunt expuse în lucrare care cuprinde trei capitole: un capitol teoretic şi
două capitole în care sunt expuse rezultatele studiului efectuat.

În urma studiului efectuat la finele tezei de master sunt prezentate concluzii şi propuneri
referitoare la obiectul de studio.

Lucrarea este completată cu 5 tabele, 7 figuri  şi 16 surse bibliografice.

ANNOTATION

To the master thesis on the topic: Development and promotion of tourist services based on
activity economic operator “Geotur Service”SRL

The research was done by Guba Alexandru, master degree student and of  UCCM under
the  study  program   Management  and  marketing  in  truism,  hotel  industry  and  restaurants
industry. The goal of the research is to analyze the notion of tourist services, the conditions and
the  development  strategies  of  tourist  strategies,  as  well  as  to  organize  promotion  actions  in
tourist operators. 

There were analyzed the activities of tourist operators: development problems, challenges
in promotion of tourist services, and way of promotions of tourist services in current conditions
of Republic of Moldova.

The paper presents the analyses of activity from organisation and management point of
view, as well as analyses of economic indicators and market measures in achieving the agenda in
the years  2014-2016.  In the paper there are exposed the strategies for promotion activities in
“Geotur Service”SRL.

The obtained  results  are  exposed in  three  chapters:  the  first  chapter  covers  theoretical
approach, the other two chapters present the results of the research. 

At the end of the study the paper present the conclusions and proposals on the research.  

The paper has 5 enclosed tables, 7 diagrams and 16 bibliographic sources.

Teza completă

http://biblioteca.uccm.md/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=468&Itemid=62&lang=ro
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