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APLICATIA NATBIOT TRAVELLING  

SCOPUL DEZVOLTARII APLICATIEI: sustinerea informarii si promovarii pachetelor
turistice dezvoltate in cadrul proiectului, fiind dezvoltata ca un instrument de
promovare accesibil, informativ, usor de utilizat de catre turisti, operatori sau
chiar agentii de turism.

Aplicatia, impreuna cu site-ul si forumul dezvoltat in cadrul proiectului, prezinta
variante de trasee tuiristice in zona inter-regionala Romania Bulgaria si ofera
posibilitatea unei mai bune interactiuni intre turisti pe de o parte si operatorii
sau agentiile turism, pe de alta parte, in vederea cresterii nivelului de satisfactie
al turistilor si al dezvoltarii zonelor vizate.
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Informatii prezentate de aplicatie: 
- Prezentarea pachetelor  si a fiecarui obiectiv din cadrul fiecarui pachet turistic 

NATBIOT, precum si avantajele serviciilor naturale si/ sau bio in cadrul fiecarui 
pachet turistic NATBIOT;

- prezentarea atractivitatii obiectivelor culturale din fiecare pachet turistic; 
- trasee si rute turistice in cadrul fiecarui pachet turistic NATBIOT (cu localizare pe 

harta); 
- Posibilitati de cazare si de servire a mesei in cadrul fiecarui pachet turistic; 
- prezentarea accesibilitatii si a timpului necesar de sincronizare/de vizitare intre 

obiectivele turistice, mijloace de transport; 
- galerie foto pentru fiecare pachet turistic NATBIOT; 
- trailer 4 filme documentare ; 
- un formular de rezervare a unui pachet; 
- recenzii din partea utilizatorilor.



Ce trebuie sa stiu, ca turist, inainte de a folosi 
aplicatia? 

1. Pentru a putea folosi aplicatia, este nevoie de un smartphone care sa permita 
activarea locatiei prin GPS; 

2. Pentru o utilizare cat mai eficienta a tuturor optiunilor aplicatiei, este necesara o 
conexiune la internet;

3. Folosita in afara tarii de resedinta, folosirea internetului poate fi conditionata de 
planul tarifar al turistului. 



Ce avantaje imi ofera aplicatia in calitate de 
turist? 

O informare completa asupra pachetelor prin prezentarea intregului pachet turistic,

cu obiective, poze ale acestora si descrierea lor, posibilitati de accesare a lor cu
intervale orare de vizitare, posibilitati de servire a mesei si cazare, pentru ca turistul sa
aiba toate elementele necesare inainte de a selecta un pachet.



• Cum pot sa folosesc aplicatia ca si turist?

Folosirea online a aplicatiei ofera urmatoarele optiuni pentru turist:

- Identificarea fiecarui traseu printr-o culoare pentru a-si crea o imagine de
ansamblu cu privirie la locurile ce se viziteaza;

- Pe masura ce se mareste harta, apar obiectivele turistice incluse, cu simboluri
sugestive;

- turistul isi poate alege orice obiectiv din cadrul pachetelor pentru a ii vizualiza
pozele si a ii citi descrierea;

- aplicatia sugereaza obiective obiective turistice in apropiere de locatia curenta, cu
o proximitate setata de catre turist;



- Dupa selectarea unui obiectiv, aplicatia calculeaza automat distanta dintre obiectiv
si turist;

- Turistul are, de asemenea, posibilitatea de a selecta obiective doar culturale sau
doar naturale, in functie de interes;

- Turistul isi poate crea propriul traseu prin selectarea din obiectivele dintr-un
anumit pachet, doar obiectivele ce-l intereseaza. Dupa selectarea acestora,
selecteaza butonul “Finalizare” si aplicatia ii va afisa o harta bazata pe alegerile
sale;

- Turistul isi poate descarca brosura sa de prezentare a pachetului, in format pdf.;

- Turistul poate sa apeleze la serviciile unei agentii de turism pentru efectuarea unui
traseu, prin transmiterea unei solicitari prin intermediul aplicatiei.



Folosirea offline a aplicatiei ofera urmatoarele
optiuni pentru turist:

- Descarcarea hartii create pentru a putea fi folosita si offline;

- Vizulizarea de imagini din cadrul pachetelor;

- Posibilitatea de descarcare a informatiilor suport si anume:

- Politica de confidentialitate;

- Termeni si conditii;

- Disclaimer.



Principalele optiuni pentru “Contul meu”:
- Posibilitatea de programare a anumitor trasee; 

- Activarea si dezactivarea notificarilor in functie de distante sau de timp;

- Posibilitatea de transmitere de feedback; 

Ce poate seta un turist in cadrul aplicatiei? 
- Se pot activa sau dezactiva setarile cu privire la  coordonatele geografice; 

- Se poate seta frecventa notificarilor in functie de proximitatea aleasa de catre
turist, de la cativa metri la cativa zeci de kilometri; 

- Turistul isi poate seta alarme care sa il avertizeze ca se afla la limita timpului pentru 
a mai prinde deschis un anume obiectiv preselectat. 



Cum ma ajuta aplicatia ca si operator sau 
agentie de turism? 

- turistii pot apela la serviciile unei agentii de turism sau a unui operator pentru

efectuarea traseelor, contribuind astfel, la imbunatatirea situatiei financiare a lor si a
cresterii popularitatii acestora in domeniu;

- Prin primirea de feedback-uri de la turisti, operatorii si agentiile de turism vor sti ce
servicii trebuie imbunatatite, care sunt cele mai cautate destinatii si care trebuie
promovate mai mult si vor putea sa isi modeleze ofertele astfel incat sa existe un
raport calitate-pret cat mai satisfacator.
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Mulțumim pentru atenție!


