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„NATURAL HERITAGE – NATURAL/BIO RESOURCES`SERVICES”
VALOAREA CONTRIBUȚIEI UE: 395.306,31 euro

BENEFICIAR: MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE

PARTENER: NATIONAL CENTER FOR INFORMATION SERVICE

OBIECTIV: Crearea de produse turistice inovatoare, marca NATBIOT, precum și 

îmbunătățirea calității și serviciilor de marketing în turism, care conduc la utilizarea 
durabilă a patrimoniului natural și cultural și a resurselor în zona transfrontalieră vizată: 
Dolj, Olt, Mehedinți (RO) - Vidin, Montana, Vratsa și Pleven (BG).

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
T1 Studiu comun privind patrimoniul natural și cultural în zonele vizate și inventarul 
serviciilor
T2 Creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește avantajele serviciilor care 
utilizează resurse naturale specifice și produse bio
T3 Consiliere și pregătire generală pentru certificarea calității a 8 unități
T4 Identificarea a 4 pachete turistice comune în cadrul conceptului NATBIOT
T5 Dezvoltarea a 4 pachete turistice comune în cadrul conceptului NATBIOT
T6 Evenimente de promovare a pachetelor turistice NATBIOT 
T7 Elaborarea a 2 strategii comune
T8 Conferință NATBIOT

REZULTATELE PROIECTULUI:
 Studiu consolidat privind patrimoniul natural și cultural în zonele vizate din regiunea 
transfrontalieră Ro – Bg;
 Broșură cu privire la avantajele serviciilor care utilizează resurse naturale specifice și 
produse bio pentru dezvoltarea turismului;
 8 unități din România și Bulgaria consiliate și instruite pentru certificarea ISO 9001:2015;
 Pachete turistice NATBIOT create: 

NATBIOT 1 – Mehedinți – Vidin
NATBIOT 2 - Pleven – Vratza – Dolj
NATBIOT 3 – Montana – Pleven – Olt
NATBIOT 4 – Mehedinți – Dolj – Varshets

 Filme de promovare a pachetelor turistice NATBIOT; 
 Aplicație smartphone de promovare a pachetelor turistice - NATBIOT TRAVELLING, 
disponibilă în magazinele: 
 Campanie de promovare radio, TV, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și 
Twitter și materiale promoționale elaborate: broșuri, pliante, postere, bannere online; 
 Pagină web și platformă online www.natbiot-travelling.eu; 
 Strategie consolidată de marketing pentru promovarea produselor NATBIOT;
 Strategie consolidată de creștere a calității serviciilor și diversificarea acestora prin 
utilizarea de resurse naturale specifice și produse eco.
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