ANEXA 2

SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE ARCTE B&B

SCOPURILE SI OBIECTIVELE GENERALE ARCTE B&B
(rezumat*)
Scopul principal al asociatiei este promovarea sistemului de cazare „bed and
breakfast” (cazare si mic dejun) ce se adreseaza atat cetatenilor romani, cat si straini,
rezidenti sau in tranzit, ce calatoresc in scopuri diverse (afaceri, relaxare, tratamente
balneare altele). Elementul distinctiv al ARCTE B&B este natura produsului turistic
bed&breakfast, orientat catre practici ecologice.
Scopul secundar al ARCTE B&B se refera la gasirea unor metode de abordare
moderne pentru valorificarii potentialului turistic zonal si locativ, crearea unor noi locuri
de munca, inlesnirea unor schimburi culturale intre gazda si oaspete, initierea si
dezvoltarea unor relatii de natura culturala si profesionala cu parteneri romani si straini
al caror interes vizeaza promovarea afacerilor in tara noastra, cu precadere in domeniul
turismului conform standardelor europene.
In vederea indeplinirii acestor scopuri, asociatia are in vedere urmatoarele
obiective*:
• Elaborarea si promovarea strategiilor pe termen scurt, mediu si lung, in
concordanta cu oportunitatile create de evolutia pietei internationale si nationale din
domeniul turismului;
• Crearea unor proiecte capabile de a atrage capital financiar strain,
conform cu obiectivele si scopurile principale ale ARCTE B&B;
• Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea unor serii de relatii cu parteneri
straini specializati;
• Formarea grupurilor de specialisti, pentru a fi in stare sa initieze si
promoveze bine cunoscutul sistem B&B in Romania, indeosebi al celui cu profil
ecologic;
• Conservarea, reabilitarea si protejarea mediului, a ariilor protejate si a
monumentelor si siturilor cu caracter istoric, arhitectural si religios;
• Implementarea know-how-ului din tari ale Uniunii Europene, tinand cont
de dezvoltarea locala a retelei B&B;
• Formarea profesionala si acordarea de asistenta profesionala in vederea
implementarii si dezvoltarii serviciilor de inalta calitate in cadrul locatiilor „bed and
breakfast” din Romania.
• Conceperea si dezvoltarea unor cursuri pentru administratorii turistici din
reteaua B&B.
-----* Rezumatul celor prevazute in documentele constitutive

STRATEGIA, SCOPUL, OBIECTIVELE ARCTE B&B
si DIRECTIILE DE ACTIUNE in anul 2007

STRATEGIE:
• intarirea organizatiei
• promovarea brandului
• contributie activa la dezvoltarea durabila a turismului si a ecoturismului in
sistemul ARCTE B&B
SCOP:
•
•

Dezvoltare durabila prin turism in reteaua ARCTE Bed and Breakfast
Castigarea notorietatii pe piata turistica

OBIECTIVE PRINCIPALE
o ARCTE B&B - asociatie de utilitate publica
o Cresterea calitatii serviciilor turistice printr-un management modern,
performant
o dezvoltarea sistemului de comunicare
o dezvoltarea produsului turistic oferit in locatiile din Reteaua Nationala
Turistica ARCTE B&B
o asigurarea resurselor pentru sustinerea planurilor de lucru si a proiectelor
ARCTE B&B
DIRECTII DE ACTIUNE in anul 2007
•
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea mijloacelor de comunicare prin “blog” si dinamizarea
informatiilor
Lansarea sistemului de comenzi-on-line si imbunatatirea reactiei de
“feed-back”
Promovarea unor servicii si produse cu caracteristici ecologice ce pot
contribui la dezvoltarea produsului turistic ARCTE B&B
Incurajarea parteneriatelor cu specialisti din turismlui si altele domenii
conexe
Organizarea sistemului de informare prin newsletter
Desemnarea unitatilor turistice pilot si promovarea performantelor
manageriale ale acestora
Dezvoltarea Retelei Nationale Turistice ARCTE B&B
Armonizarea stilului de lucru al asociatiei cu normele si programele
europene

