


Asociația Visit Mures– scurtă introducere

Asociația Visit Mures Egyesület este o organizație non-profit responsabilăcu promovarea județului Mureş, ca 
destinație turistică. 

• Înființare: în 2017 de Consiliul Judeţean Mureş, Serviciul Public Județean Salvaspeo Mureș şi Muzeul
Județean Mureș. 

• Scopul: punerea în valoare a atracțiilor și regiunilor turistice ale județului Mureș pe piața internă și
internațională.

 Strânsa colaborare cu toate părțile implicate în industria turismului și cu alţi parteneri strategici, în
ideea de a construi un management comun al destinației.

 Dezvoltarea unei imagini comune a județului Mureş pentru a prezenta oferta turistică specifică
regiunii ca un brand, rolul nostru fiind acela de liant între sectorul public și privat, din toate
activitățile turistice.

www.visitmures.com



Asociația Visit Mures – scurtă introducere

• Viziunea: crearea brandului Județului 
Mureș pentru prezentarea și diseminarea 
posibilităților de realxare și recreere în 
diferitele regiuni ale județului.

• Misiunea: recomandarea politicilor de 
dezvoltare ale turismului în județul Mureș, 
pornind de la principiile sustenabilității 
pentru dezvoltarea unui turism care să
contribuie la creșterea economicăa 
județului. 

www.visitmures.com

• Obiectivul  nostru: îmbunătățirea competitivității economice a județului pe plan internațional din 
punct de vedere turistic, prin ridicarea  serviciilor și produselor oferite în domeniul turismului la 
standarde internaționale



Asociația Visit Mures – prezență online site și 
aplicație

• site-ul www.visitmures.com ,  un site accesibil tuturor, în 3 limbi (română, maghiară și engleză)

• Aplicație gratuităpentru iOS & Android - Visit Mures travel App (tot în limbile română, maghiară și 
engleză)

www.visitmures.com

http://www.visitmures.com/


Asociația Visit Mures – prezență online social media

Platforme social 
media

• Facebook
• Instagram
• Twitter
• Canal YouTube

www.visitmures.com



Campanii online pentru creșterea
vizibilității și a urmăritorilor:

Campanii Facebook
 Cu influenceri – Vizi vizitează

Mureșul
 Anul Outdoor în Mureș - campanii

video, scurte videoclipuri cu
activitățile outdoor din județ

Campanii Instagram
 Colaborare cu partenerii – Exemplu:

Hotel Relax, Sovata ”Câștigă un
weekend în Sovata” a generat + 500
de urmăritori noi pe Instagram și
peste 300 de urmăritori noi pentru
partenerul nostru (+57%)

Asociația Visit Mures – prezență
online

www.visitmures.com



Business page – prezență activă cu
profil pe Google Maps la care ne
străduim să adunăm review-uri
pozitive (abțibilde în biroul de
informare cu cod QR care duce la
pagina de review)

Asociația Visit Mures – prezență online Google 
Maps

Google Street View - Colaborare cu o firmă pentru
fotografierea drumurilor secundare, a străzilor și
a obiectivelor din județul Mureș, astfel ca turiștii
să poată vizita efectiv din confortul fotoliului de
acasă întreg județul, la cea mai mică scară

Exemplu: Conacul Zichy -
Voivodeni

www.visitmures.com



Colaborare cu alte platforme de promovare a 
turismului local

• Unde Mergem - www.undemergem.ro

• Outdooractive – www.outdooractive.com

Asociația Visit Mures – prezență online alte 
platforme

www.visitmures.com

http://www.undemergem.ro/
http://www.outdooractive.com/


Asociația Visit Mures – prezență online

www.visitmures.com

INFO TOUCH PENTRU JUDEȚUL MUREȘ

• Asociația Visit Mures a lansat programul Info-touch,
care înseamnă amplasarea infochioșcurilor în
zonele cele mai frecventate din județul Mureș.

• Pentru punerea în valoare a informațiilor de interes
general cu ajutorul specialiștilor s-a dezvoltat o
platformă cu un design unic și interactiv.

• Au fost identificate 7 zone de interes major, în
muzee din Târgu Mureș, la birourile de informare
turistică din Sighișoara, Reghin și Sovata și la
Aeroportul Transilvania din Târgu Mureș.



Asociația Visit Mures – prezență offline Centrul de Informare 
Turistică

• Informația are un rol important în dezvolarea
turismului.

• Activităţile pe care Centrele de Informare
Turistică le desfășoară contribuie substanţial la
promovarea potenţialului local, regional şi
naţional, precum şi la îmbunătăţirea imaginii
atât pentru destinaţia turistică în cauză, cât şi
pentru România, în ansamblu, ca destinaţie
internaţională.

• Avem propriul nostru centru județean de
informare turistică

• Colaborăm cu celelalte centre din județ:
Sovata, Sighișoara, Reghin, Sângeorgiu de
Pădure www.visitmures.com



Asociația Visit Mures – prezență offline Materiale promoționale

 Hărți și ghid de buzunar
 Cărți poștale
 Semne de carte
 Pliante și broșuri
 Abțibilde

Harta LEGENDARIUM A4 tear-off
 Județul Mureș
 Târgu Mureș
 Sovata
 Sighișoara
 Reghin

 Magneți
 Calendar
 Pixuri 

www.visitmures.com



Participare la târgurile de specialitate 
din domeniul turismului
 În România (Romexpo, dar și altele)
 În străinătate (Ungaria, Germania, și 

pe viitor Polonia și Anglia)

Asociația Visit Mures – prezență offline târguri și evenimente

Organizare evenimente
 Tururi ghidate în Târgu Mureș pentru 

cunoașterea mai bună a orașului
 Evenimente tematice cu partenerii noștri

www.visitmures.com



Conferința Regională de Turism 
www.konferencia.ro

Tururi digitale online de 360° implementate pe 
site-ul Visit Mures la cele mai importante 
obiective turistice din  județul Mureș

Organizare Info Trip-uri pentru agenții de 
turism și influenceri

Continuarea optimizării SEO pentru site-ul 
visitmures.com 

 Cuvinte cheie
 Articole de Blog
 Meta title și meta description etc.

Asociația Visit Mures – strategii și planuri de 
viitor

Campanii integrate de marketing : 2023 - Anul 
castelelor

 urmărim brand awareness, credibilitate, imagine
 prezența pe cat mai multe canale de 

comunicare, online și offline

www.visitmures.com

http://www.konferencia.ro/


Vă mulțumesc pentru atenție!

www.visitmures.com


