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qi Marketing
Hotelier gi Ttu.ism,r,

a.s. 2021-2022i Dezvoltarea si validarea unei experiente turistice pentru parcurile clin industriile culturale
gi creative

2 Marketing de desti,alie. utirizarea tehnoroeiei r,ireniare
3 Tendinte in chutarea infbrnratiilor 5i int)Lrenfa lor asLrpr-a loialitatii clestinatiilor clestinatii

digitale gi marketing de relarii

4. Strategii de marketing in ecoturisnr

5' Strategii de prontovare a destinatiilor turistice utilizate de agentiile de turisrn
6. Sustenabiritatea in sectorur tLrristic crin Repubrica Morcrova
7 Cercetari privind optimizarea managernentulLri hotelier itr baza principiilor. dezvoltarii

sustenabile

S Modele inovative in dezvoltarea afhcerilor sustenabile clin industria turisrnului

9' Elaborarea strategiei pentru cresterea competitiv'itatii turisrrLrlui rural clin Republica
Moldova

l0' Inrplementarea rnodelului de cross-nrarketinq in carJrul agentiei cle turisrn
1 l' Elaborarea 5i irnplementarea tehrrologiilor de extenra lizare in industria tr:rismulur
l2 Studiul factorilor cheie cle sLrcces 5i fbr*rarea avantajeror corrpetitive ale entit6tilor

econonrice din domeniul turismului

IS Dezvoltarea unei strategii cle consolidare a pozitiei competitive a a ?ntreprinderilor
r uristice

l4 oporlunitati $i perspective a crezvortfu-ii tLrrismurui cre afaceri
l5 Brandul ca factor de conrpetitivitate a afhcerii cu restaLrranre

l6 Strategia de branding in turisrnul national ca factorcle stirrular-e a cererii corsumatorilor
l7 Activitate inovativd ca avanta.j conrpetitiv al Lrnei cornpanii turistice
l8 TurismLrl irrternafional si ritocJalititile cle dezvoltare a acestrrra in RepLrblica N,loldova



19. Asigurarea competitivității afacerilor cu restaurante pe baza calității serviciilor oferite 

20. Inginerie în domeniul restaurantelor 

21. Comportamentul clienților și ciclul de viață al serviciilor în domeniul hotelier și al 

restaurantelor 

22. Efectele crizei Covid-19 asupra turismului din Republica Moldova 

23. Managementul calității serviciilor în cadrul unităților hoteliere 

24. Analiza influenţelor mediului de marketing asupra activităţii entităților din industria 

ospitalității  

25. Turismul ecologic în Republica Moldova: actualitate și perspective 

26. Politica de produs în marketingul turistic  

27. Implementarea şi organizarea activităţii de marketing turistic, in mediul electronic 

28. Fundamentarea prețurilor în ospitalitate și turism 

29. Festivalurile ca modalitate de promovare a turismului cultural 

30. Sistemul informaţional utilizat in promovarea unui produs turistic 

31. Promovarea produselor turismului rural şi agroturismului în Republica Moldova. 

32. Analiza infrastructurii turistice și amenajării destinațiilor turistice în Republica Moldova. 

33. Evaluarea activităţii lanţului hotelier în cadrul industriei hoteliere mondiale. 

34. Finanțarea proiectelor în industria turistică din Republica Moldova. 

35. Dezvoltarea sectorului turistic din Republica Moldova prin prisma finanțării publice. 

36. Dezvoltarea proiectelor investiționale în industria turistică. 

37. Organizarea și fundamentarea unul plan de afaceri în sectorul serviciilor /sau turimului.  

38. Managementul riscului în cadrul organizațiilor turistice.   

39. Rolul managementului resurselor umane în organizaței  din sectorul serviciilor /sau 

turimului. 

40. Calitatea produselor turistice și influiența acestora asupra performanției organizațiilor.  

41.  Promovarea politicii investiționale în cadrul organizațiilor turistice. 

42. Rolul cruaserelor în dezvoltarea turismului 

43. Percepția ca caracteristică importantă a turismului contemporan 

 

 

 


