
Turismul on-line ramane un moft
Sibienii sunt conservatori in ceea ce priveste turismul on-line. Foarte putini locuitori ai orasului prefera
sa isi stabileasca planurile de vacanta in fata unui calculator, alegand cu un singur click unde se duc
economiile pentru concedii. Majoritatea opteaza pentru discutii fata in fata cu agentii turistici.
  
  Rezervarile on-line castiga cu greu teren in competitia cu metodele clasice. Chiar daca majoritatea
agentiilor de turism au site-uri si sisteme de informare prin mail, rezervarile on-line constituie o optiune
rara in oferta acestora. "Noi folosim un soft de rezervari on-line, dar functioneaza doar in sistem intern
pentru agentiile noastre. Adica, acesta este operat de agentii nostri, la punctele de lucru. Desi noi avem
logistica si tehnologia necesara implementarii rezervarilor on-line, nu am optat inca pentru acest lucru
deoarece nu exista inca interes din partea clientilor", precizeaza Anca serban, directorul Eximtur Sibiu.
  
  Lipsa de interes pentru rezervarile on-line a clientilor este explicabila. "Oamenii prefera sa vina la
agentie, sa discute cu un agent turistic si sa se sfatuiasca. Este altceva sa isi alegi locul de vacanta, in
urma unei discutii cu o persoana pe care o vezi si in care ai incredere", precizeaza sursa citata. 
  
  Mai mult, un alt motiv pentru care rezervarile on-line sunt pentru moment, un moft, este legat de posesia
de carti de credit. Una dintre cerintele principale pentru a face o rezervare de acest gen este ca solicitantul
sa fie posesorul unui card. Din acest motiv, rezervarile on-line pentru vacantele in tara sunt practic
inexistente. Ne se poate spune insa acelasi lucru pentru cele din strainatate. "Exista posibilitatea de
rezervarile on-line pentru strainatate. Strainii sunt mult mai familiarizati cu acest sistem si il si folosesc
mai des decat romanii", precizeaza serban
  
  In ciuda reticentei, sunt cativa clienti fideli ai rezervarilor on-line. "Noi suntem inclusi pe unul dintre
putinele site-uri recunoscute de rezervari on-line din Romania. Este vorba de www.tourneo.ro. Aici, cei
care doresc sa se cazeze la hotelul nostru pot sa isi faca rezervarea in timp real. Adica printr-un click si-au
rezervat singuri, din fata unui calculator o camera sau mai multe. Daca nu introduc un cod de card,
rezervarea este valabila pana la ora 18,00 in ziua efectuarii rezervarii. Daca clientul introduce codul, el
poate plati rezervarea on-line sau la receptie", explica Dragos Gheorghe, responsabil Marketing, Hotel
Continental. Potrivit acestuia, in medie trei sau patru patru clienti apeleaza la acest sistem de rezervari.
Conform statisticilor, in cazul hotelului sibian mentionat, rezervarile on-line reprezinta mai putin de 0,4 la
suta din totalul anual de rezervari, ce depaseste 80.000.  
  
  Iulia NAGY
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