
viitorul turismului e mobil si
personal!



1. Aplicatia Toura

aplicatie de Android cu ajutorul
careia poti realiza ghiduri digitale.
Acest ghid poate sa fie turul unui
oras, o tura cu bicicleta pe dealurile
Buzaului, hiking pe Varful
Moldoveanu, un traseu cu trenul in
Europa cu Interrail Pass, un circuit
in Balcani cu rulota sau o plimbare
cu barca in Delta Dunarii.



2. traseul pe harta

aplicatia inregistreaza traseul
parcurs de utilizator cu ajutorul
locatie GPS a telefonului



punctele de interes reprezinta
momente marcante ale unei
calatorii

3. puncte de interes



4. obiective

locuri de vizitat care prezinta
interes pentru creatorul turului



5. transport

fiecare schimbare a mijlocului de
transport va fi marcata printr-un
punct de tip transport cu subtipul
aferent transportului folosit:
masina, mers pe jos, tren, avion,
caiac, bicicleta. Toate segmentele
unui tur trebuie sa aiba un mijloc
de transport asociat pentru a
calcula statistica de transport pe
turul respectiv



6. cazare, masa si alte servicii

aceste tipuri de puncte definesc serviciile de care a beneficiat 
creatorul turului si pe care le recomanda.



7. sfarsit de zi

acest tip de punct ajuta la impartirea
traseului pe zile, astfel incat utilizatorul
sa stie numarul de zile aferent
respectivului tur. Trebuie sa contina
informatii despre ziua urmatoare astfel
incat sa pregateasca utilizatorul pentru
ceea ce urmeaza (daca e nevoie de
trezire de dimineata, efortul, cheltuielile
aferente si alte informatii relevante)



8. tema turului

unele tururi au o tema. De exemplu am fost in Italia in luna aprilie
pentru a vedea glicina inflorita. Era firul rosu al traseului nostru, a
ceea ce ne-am propus sa vedem si a ceea ce am inclus in tur.



9. accesibilitate

ne dorim sa ajutam calatorii cu
nevoi speciale sa gaseasca turul
care li se potriveste: de exemplu
persoanele cu dizabilitati motorii
sau persoanele care calatoresc cu
copii, din acest motiv am adaugat
filtre pe care creatorul le foloseste
si apoi utilizatorii interesati le pot
folosi la cautare



10. limba

in prezent suportam 5 limbi in
aplicatie: romana, engleza,
franceza, germana, spaniola



11. costurile si statistici



12. publicare

dupa terminarea turului si publicarea acestuia, tururile sunt
disponibile pe aplicatia de Android Toura si pe www.toura.eu
si pot fi folosite de alti utilizatori pentru a parcurge
respectivul traseul

http://www.toura.eu/


13. cine poate crea tururi?

ORICINE! Aplicatia e gratuita pentru descarcare, si crearea si
vizualizarea tururilor e tot gratuita.
Noi ne dorim sa vedem urmatoarele grupuri tinta care folosesc
aplicatia:
• calatori carora le place sa povesteasca despre aventurile lor:

bloggeri, vloggeri, instagrammeri, si toti cei care sunt generosi cu
bagajul lor de poze si amintiri stranse in vacante;

• administratii locale si alte institutii care au misiunea de a
promova orase, regiuni sau tari pot crea tururi pentru turistii
doritori sa descopere zona respectiva;

• asociatii si fundatii care si-au propus sa contribuie la atragerea
turistilor catre anumite destinatii specifice;

• hotelieri si alte unitati de cazare care pot crea tururi pornind de
la locul de cazare pentru a oferi activitati clientilor sai;

• companiile de transport (regii de transport, companii feroviare,
cei care inchiriaza masini, biciclete, rulote, etc) pot crea itinerarii
care sa vina in sprijinul clientilor care folosesc respectivele
servicii pentru transport



14. cum ne gasiti?

Aplicatie: play.google.com/store/apps/details?id=eu.toura.android

Website: www.toura.eu

Facebook: www.facebook.com/toura.ro

Email: alina.ovesea@toura.eu

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.toura.android
http://www.toura.eu/

