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ELEMENTE DE ATRACŢIE ALE PIEŢEI TURISTICE LOCALE
Factori de piaţă
Dimensiune (unităţi monetare)
clasificare pe cifra de afaceri
Mărimea segmentelor de piaţă
principale pe numărul de turiști
Rata de creştere pe an
– total
– pe segment, hotel, religios,
medical etc
Diversitatea pieţii
Senzitivitatea preţului şi
caracteristicile service-ului
Ciclicitate – frecvenţa
Sezonalitatea dumneavoastră
Negocieri cu furnizorii puternici sau
slabi
Concurenţă
Tipuri de concurenţi
Gradul de concentrare
Schimbare în timpul şi mixarea
factorilor de competitivitate
Intrări şi ieşiri
Schimbări în cota deţinută
Substituirea produselor prin noi
tehnologii
Gradul şi tipul de integrare
Factori financiari şi economici
Marja de contribuţie (profitul)
Factori legaţi de forţa de muncă
salariu, experienţa profesională
Bariere de intrare şi ieşire
Utilizarea capacităţilor
Factori tehnologici
Ciclul de viaţă al produsului
Maturitate sau în declin
Complexitate, facilitate
Diferenţiere

Situaţia/poziţionarea afacerii
dumneavoastră
– Cota dumneavoastră de piaţă
– Cota dumneavoastră
în
segmentul de piaţă
– Rata dvs. de creştere anuală
– total
– pe segment
Diversitatea participării
Influenţa dumneavoastră pe piaţă
Elemente de creştere sau scădere a
vânzărilor
Negocieri cu furnizorii şi clienţii
Unde sunteţi potrivit
Cum
comparaţi
produsele,
capacitatea de marketing, service,
puncte forte ale managementului
financiar.
Segmentele dumneavoastră unde
aţi pătruns sau pe care le-aţi părăsit
Modificările dvs. în cota parte de
piaţă
Vulnerabilitatea dumneavoastră la
noile tehnologii
Nivelul propriu de integrare
Limitele proprii ale profit
Nivelul dumneavoastră de salariu,
experienţa profesională
Bariere de intrare sau ieşire
Utilizarea capacităţilor dvs.
Abilitatea de a face faţă
schimbărilor (adaptabilitatea)
Aptitudinile dvs. profesionale
Tipuri de aptitudini tehnologice
Protejarea proprietăţii intelectuale
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Patente sau brevete
Procese tehnologice de producţie
solicitate
Factori ai mediului socio-politic
Atitudini sociale și tendinţe
(comportamente, cultură)
Legi şi reglementări
guvernamentale
Influenţa grupurilor de presiune sau
a reprezentanţilor guvernamentali
Factori umani, ca sindicatele

Tehnologii de fabricaţie proprii

Adaptabilitatea şi flexibilitatea
întreprinderii dumneavoastră
Abilitatea întreprinderii dvs. de a
coopera
Agresivitatea firmei
dumneavoastră
Sistemul de relaţii al firmei dvs.

