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ADNOTARE 

la teza de master pe tema: 

”Oportunități de aplicare a e-marketingului în sfera serviciilor turistice și hoteliere” 

Structura tezei. Lucrarea este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale și 

recomandări, bibliografie din 39 de titluri, 78 pagini text de bază, 8 tabele, 17 figuri, 5 imagini și 

12 anexe.  

Cuvinte-cheie: e-marketing, servicii turistice, servicii hoteliere, forme de e-marketing, 

turism, analiză SWOT, mediu electronic, infrastructură turistică, pagină Web, portal. 

Actualitatea temei de cercetare rezultă din necesitatea perfecționării activității de 

marketing în sfera serviciilor turistice și hoteliere prin aplicarea oportunităților e-marketingului 

în acest domeniu.  

Deoarece competitivitatea între prestatorii de servicii turistice și hoteliere este foarte mare, 

pentru a rezista și a se menține pe piața turistică este necesară de o bună organizare a activității 

agențiilor turistice care să se orienteze spre dezvoltare și evoluție, reacționând prompt la 

necesitățile beneficiarilor. 

Anume E-marketingul este o soluție în acest sens.  

Scopul tezei constă în abordarea teoretică și practică a conceptului de e-marketing, 

studierea și analiza sferei serviciilor turistice și hoteliere din Republica Moldovaprin 

prismaoportunităților de aplicare a e-marketingului. 

Potrivit acestui scop, au fost stabilite următoarele sarcini ale cercetării: descrierea 

particularităților marketingului serviciilor turistice și hoteliere; descrierea rolului e -

marketingului pentru dezvoltarea sferei serviciilor turistice și hoteliere; caracteristica 

formelor de e-marketing; analiza SWOT a activității turistice a Republicii Moldova; studierea 

strategiei de dezvoltare a industriei turistice și hoteliere în Republica Moldova; analiza 

prestațiilor electronice oferite de agențiile turistice din Republica Moldova. 

Importanța practică a tezei constă în posibilitatea utilizării rezultatelor, concluziilor și a 

recomandărilor efectuate în urma analizei prestațiilor electronice oferite de agențiile turistice din 

Republica Moldova și fundamentarea deciziilor referitor la aplicarea e-marketingului în sfera 

turistică și hotelieră. 
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