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Turism Internaţional, Geografia Continentelor. Europa, Comunicare şi
imagine în turism

Obiectivele generale ale cursului Interfeţe de comunicare cu piaţa turistică externă a
României au menirea de a scoate în evidenţă problematica aspectelor de comunicare
turistică profesională în corelaţie pe piaţa externă a României: cunoaşterea noţiunilor
fundamentale de comunicare internaţională în domeniul turismului; dezvoltarea capacităţii
masteranzilor de a comunica în contexte dintre cele mai diverse; conştientizarea
importanţei utilizării corecte şi eficiente a limbilor străine în comunicarea turistică
internaţională. Cursul permite dobândirea unei metodologii de lucru în elaborarea
materialelor de promovare turistică pentru piaţa externă a României precum şi conceperea,
elaborarea şi implementarea unor strategii de promovare-vânzare-derulare a produselor
turistice româneşti pentru piaţa externă.
1. Noţiuni fundamentale de comunicare internaţională în domeniul turismului; 2. Interfeţe
de comunicare cu piaţa turistică externă a României; 3. Comunicarea profesională în
turism, consideraţii lingvistice; 4. Evoluţia circulaţiei turistice între România şi exterior pe
categorii de produse turistice şi destinaţii; 5. Tabuurile şi comunicarea interculturală; 6.
Particularităţi ale resurselor umane angrenate în turismul internaţional; 7. Categorii de
produse turistice româneşti pretabile pieţei externe; 8. Produse turistice străine pretabile
turiştilor români; 9. Importanţa utilizării corecte şi eficiente a limbilor străine în
raporturile dintre turişti şi destinaţia turistică; 10. Particularităţi ale comunicării dintre
societăţile comerciale româneşti şi cele străine; 11. Sisteme specifice de promovare şi
vânzare a produselor turistice româneşti pe piaţa externă; 12. Metode de intensificare a
comunicării dintre turişti şi comunităţile locale din zonele de destinaţie; 13. Conceperea
materialelor de promovare turistică după specificul zonelor emiţătoare de turişti; 14.
Elaborarea strategiilor de promovare-vânzare-derulare;
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