
Concept

Beneficiile integrării conţinutului video în 
comunicarea unui brand de turism

Studiu de caz: Paravion Superstar



01 O imagine face cât 1.000 de cuvinte

Vacanţele sunt unele din cele mai emoţionante produse pe care le poţi vinde.

Video: emoţie  + familiaritate + informaţie

Emoţie -> împărtăşind emoţia unei călătorii este una din cele mai simple și mai
eficiente modalități de a crea o conexiune imediată cu turistul.

Familiaritate -> imaginile ajută ca turistul să se familiarizeze rapid cu destinaţia,
astfel încât să se bucure de vacanţă fără să depună eforturi de acomodare.

Informaţie -> imaginile, mai ales clipurile video, sprijină agenţii de turism atunci
când consiliază clienţii şi încearcă să vândă o vacanţă.



02 Premise: procesul de achiziţie online de vacanţe

Aproape 40% din respondenţi doresc să se documenteze mai mult înainte să finalizeze 
procesul de achiziţie online a serviciilor turistice

sursă: Statista, 2015 
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Doar mă uit / Vreau să mă documentez mai mult

Preţul este prea mare / Vreau să mai compar

Trebuie să verific şi cu alţi călători

Procesul de rezervare este prea lung / Check-out complicat

Probleme tehnice / Am pierdut conexiunea

Probleme cu plata / Puţine opţiuni

Motive pentru care consumatorii abandonează procesul de achiziţie 
online a serviciilor turistice, din septembrie 2014 până în prezent



03 Premise: influenţa online-ului în achiziţia de vacanţe

Aproape 40% din internauţii români 
se documentează online 

când trebuie să aleagă cazarea. 

Informaţiile pe care călătorii le caută 
despre hoteluri ar putea fi prezentate 

foarte uşor într-un video. 

sursă: Consumer Barometer, Google, 2015 



Concep

04 Premise: Youtube în România

Youtube este al doilea 
motor de căutare în 
lume ca mărime.

În România sunt 
peste 8 milioane de 
vizitatori unici/lună.

Trendurile de căutare înregistrează 
o evoluţie constantă şi sezonieră 
pentru termeni de turism.

sursă: Google, 2015 
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05 Obiectivul campaniei Paravion Superstar

„Obiectivul campaniei este să poziţioneze platforma Paravion ca o sursă de 
informaţie unde românii vor avea posibilitatea să vadă şi să se convingă de 

realitatea de la destinaţie, de călătoria în sine şi la ce să se aştepte.”
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06 Rezultate în etapa de concurs – Fii Paravion Superstar

Clipul de promovare cu Dobro a însumat 
peste 400.000 de vizualizări

270 de clipuri înscrise
7 finalişti
1 câştigător

Peste 130.000
de accesări pe 

pagina de concurs

3.000 de fani noi
1.700 de abonaţi

Mai puţin de 
o lună de concurs
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07 Rezultate în perioada de campanie - #ParavionLIVE

Profile pentru mai mult 

de 15 destinaţii turistice

Peste 1.500 de clipuri 
Peste 10.000 de fotografii
Peste 50 de articole

Mai mult de
4 luni de călătorii

Peste 60.000 de fani noi
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08 Cum am folosit materialele

Peste 15 destinaţii vizitate
până în prezent 

5 ţări: Grecia, Spania, 
Turcia, Spania,

Emiratele Unite Arabe

Cel puţin 6 destinaţii noi din 
Brazilia, Madeira, Maroc, 
Portugalia, Capul Verde 



09 What next?



Mulţumesc!
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