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ADNOTARE

la teza de master cu tema:

„Elaborarea și implementarea strategiilor de îmbunătățire a calității serviciilor

turistice și hoteliere”, elaborată de Rotari Augustina,  specialitatea Management și

marketing în turism,industrie hotelieră și restaurație, grupa 4 MMTUR-1521.

Scopul lucrării: constă în abordarea teoretică și aplicativă a strategiilor de îmbunătățire a

calității serviciilor hoteliere.

Sarcinile cercetării: analiza elementelor principale ale calității și caracteristicilor acesteia,

evaluarea conceptelor moderne ale managementului calității și marketingului serviciilor turistice

și hoteliere, analiza abordărilor privind strategiile de îmbunătățire a calității serviciilor turistice și

hoteliere, evidențierea importanței serviciilor de ospitalitate în contextul dezvoltării economice a

țării, expunerea tendințelor în evoluția prestațiilor turistice și hoteliere în Republica Moldova,

analiza mediului  de marketing a hotelului  Week-end Boutique și  analiza  SWOT a activității

acestuia, evaluarea calității serviciilor hoteliere și măsurarea gradului de satisfacție a clienților,

propuneri privind strategii  de îmbunătățire a calității  serviciilor prestate de hotelul Week-end

Boutique din municipiul Chișinău.

Suportul informațional pentru realizarea lucrării s-a constituit din operele savanților din

țară și de peste hotare, informațiile Biroului național de statistică a Republicii Moldova și

materialele  Agenției  Turismului  Republicii  Moldova,  hotelului  Week-end  Boutique  din

municipiul Chișinău.

Metodologia cercetării  s-a constituit din metode de analiză, sinteză, inducție, deducție,

observație benchmarking, anchetare.

Teza este structurată în introducere, trei capitole, concluzii și recomandări. Lucrarea este

scrisă pe 81  pagini, conține 17 tabele, 7 figuri, 10 anexe.

Teza completă

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

