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CUVINTE-CHEIE

analiza discursului, publicitate, turism, semiotică, imagine, semn, limbă, limbaj,
sociolingvistică, discurs, studii culturale, filosofia limbajului, (non)discursivitate, tehnici
discursive, orientalism, postcolonialism, limbaj promoțional al turismului, privirea turistului,
destinație turistică, semnificat/semnificant, text, proces de comunicare, iconotext,
globalizare, autentic, identitate, alteritate, corpus.
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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

Motivația cercetării
În opinia noastră, publicitatea din domeniul turismului, în special cea audiovizuală,
poate fi considerată o pagină de istorie a culturilor și a civilizațiilor. Cuprinzând o serie mai
largă de aspecte și activități ale individului în societate, sau, așa cum am văzut, moduri de
manifestare ale economiei simbolice sau ale economiei emoționale (turism, mass-media,
consum, comunicare etc.), publicitatea din domeniul turismului reprezintă un rezervor ideatic
imens pentru o cercetare interdisciplinară. Cu toate că prezintă un caracter economic, având
ca scop final circulația capitalurilor la nivel internațional și local, publicitatea din domeniul
turismului este într-o foarte mare măsură tributară științelor umaniste, cu precădere semiolingvisticii, dar și comunicării, studiilor culturale sau sociologiei. Deși comodifică în felul său
cultura, aceasta poate fi privită ca formă de artă sau de cultură înaltă, prin modalitatea de
construcție la nivel semio-lingvistic, care se datorează complexității receptorului, sau omului
modern. Subliniem faptul că omul modern sau Sinele comportă o serie de caracteristici
specifice epocii actuale, purtând amprenta fenomenelor socio-culturale de după cel de-al
Doilea Război Mondial.
Dacă secolul al XIX-lea descrie călătoria în imaginea marilor descoperiri geografice,
științifice sau cuceriri teritoriale, astăzi, călătoria acoperă funcția de loisir − care poate fi
privită ca parte integrantă a legislației muncii sau care acoperă o latură iminent hedonistă. Însă
aspectul care ne interesează cel mai mult este motivația călătoriei ca o formă de regăsire a
Sinelui, ca formă de evadare dintr-un cotidian stresant, ca o remaniere a relațiilor istorice
dintre comunități (și implicit identități culturale), ca ecou al omului arhaic aflat permanent în
căutarea autenticului. De aceea, perspectiva noastră asupra publicității din domeniul
turismului va avea ca obiect de analiză exclusiv destinația turistică − punct de sosire − sau
spațiu de formare a unor fenomene cultural-lingvistice. Însă, între punctul de plecare și
punctul de sosire, sau între spațiul cotidian al individului și spațiul destinației turistice, se
interpune, credem noi, acest spațiu-tampon al publicității, ca element virtual care poate
proiecta individul în cadrul real al destinației pentru câteva minute. Acest element nu acoperă
doar nevoia de informare, ca funcție de bază a publicității din toate timpurile, ci trece dincolo
de strategiile de persuasiune clasice, formând imaginea destinației în funcție de
particularitățile acesteia. Întrucât vorbim despre un produs cu o dimensiune perceptivă
(intangibil) și de consum (tangibil), strategiile discursive obișnuite vor fi înlocuite de strategii
discursive specifice acestui tip de produs, dar mai mult, specifice publicului-țintă, în contextul
socio-economic și cultural actual. Adaptându-și în acest mod strategiile discursive,
publicitatea din domeniul turismului ajunge să își dezvolte propriul limbaj promoțional, care
poate fi analizat și interpretat în mod distinct față de formele cunoscute până acum în
literatura de specialitate. Așadar, complexitatea individului modern și a fenomenelor
economiei simbolice au antrenat o serie de constatări și au elaborat diverse specificități, pe
care le vom analiza, la rândul nostru, pe baza unui corpus de reclame internațional, de dată
recentă.
Dacă publicitatea din domeniul turismului poate fi considerată o pagină a istoriei
culturilor și civilizațiilor, acest lucru se datorează, în special în cazul publicității audiovizuale,
dar și al publicității de tip print, ca artă fotografică, specificului în sine al obiectului publicitat
și modalității de promovare a acestuia. Reclama de turism se află la granița dintre scurtmetraj
sau documentar și promovarea propriu-zisă, cu caracter ludic-persuasiv, la granița dintre artă
și economie, dintre simbol și imagine, dintre timp real în spațiul destinației (de filmare, de
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fotografiere) și timp real în spațiul videoclipului, sau afișului, care devine existent odată cu
momentul contemplării sale de către publicul-țintă. Actanți (comunitatea locală), simboluri,
istorie, artă, tradiții, cutume, bucătărie locală, cultură urbană/rurală, specific geografic sau
religios, activități specifice de loisirs, toate acestea se succed în câteva minute de spot
publicitar, spre exemplu. Acest spectacol în imagini, text și sunet, ne interesează în mod
particular, datorită prelungirilor sale la nivelul problematicilor socio-culturale actuale, care
privesc fenomenele ample ale societății de consum, dar și la nivelul individului, a modului de
percepție și de creare a mesajelor la nivelul semnului. Nefiind vorba despre o cercetare bazată
pe metode cantitative, în studiul nostru vom realiza drumul invers, din laboratorul semiolingvistic publicitar către societate și individ, pentru a recunoaște, aproba sau contrazice
strategiile existente în practică, cu scopul de a persuada, de a crea premisele motivației de
cumpărare, sau, în acest caz, premisele motivației pentru călătorie.
Studiul nostru își propune, de asemenea, să realizeze o incursiune la nivelul imaginii
destinației și a modului de formare al acesteia în cadrul publicității de tip print și audiovideo.
Am ales aceste două tipuri de comunicare mediatică, respectiv tipuri de promovare, deoarece,
în opinia noastră, se apropie cel mai mult de arta/cultura înaltă, prin modul de producere și de
expresie. Imaginea destinației, creată la nivel internațional pentru un public cvasi-eterogen, se
conturează ca un discurs complex, pe rând, la nivel textual, vizual și sonor. Dar mai mult,
formarea imaginii destinației depinde de o serie de factori politici și istorici, care se reflectă
deopotrivă la nivelul metodologiei de cercetare, care pot influența ethosul semioticianului.
Aflați mai degrabă în poziția cercetătorului-observator, trebuie să recunoaștem că, în
contextul socio-politic actual al lumii, marcat de relațiile postcoloniale, este necesar să
analizăm imaginea destinației într-o perspectivă holistică, la punctul de intersecție dintre
Occident și Orient și epistemologiile acestora.
Având în vedere că o călătorie este un demers epistemologic în sine, de descoperire a
unor noi orizonturi de cunoaștere, sperăm ca cercetarea noastră în lumea imaginii destinației
turistice, ca proiecție apriorică, virtuală, premergătoare imersiunii propriu-zise în destinație,
să reprezinte o contribuție științifică neutră și nepărtinitoare, din perspectiva ethosului
semioticianului aflat într-un spațiu est-european, care este preocupat de înțelegerea
mecanismelor de creare a liantelor care șterg semnul dihotomiilor post-belice. De fapt,
propensiunea noastră pentru studiul imaginii destinației ca discurs neo-colonial (fără însă a ne
mărgini doar la acest aspect) vine în acord cu ideea că publicitatea din domeniul turismului
este, așa cum am afirmat deja, o formă de artă sau de cultură înaltă, în contextul în care astăzi,
exoticul a devenit un brand de lux, iar discursul său se adresează cu precădere anumitor
straturi sociale, dar, în esență, oricărui individ aflat în căutarea și regăsirea valorilor profund
umane, exprimate estetic într-o economie a semnelor, care își pun amprenta asupra simțurilor,
trăirilor, emoțiilor etc.
Obiectivele cercetării și rezultate estimate
Obiectivul principal al lucrării noastre constă în a dezvolta ipoteza care apare la
inițiativa lui D. MacCannell, în 1989, conform căreia turismul și semiotica se află într-o
strânsă interdependență, întrucât, în opinia autorului, ambele relaționează cu noțiunea
alterității în contextul socio-cultural global (cf. Dann, 1996: 5).
Un alt obiectiv emerge din paradoxul turismului, care apare la momentul poziționării
turismului între limbaj și discurs. Dacă turismul prefigurează un limbaj autonom, neutru,
reflectat în special la nivel promoțional, din punct de vedere discursiv, turismul nu mai
rămâne neutru, ci, așa cum vom vedea în ultimul capitol al tezei, acesta poate să atingă
problematica „geografiilor de putere”, conturând la nivelul mesajului publicitar anumite
aspecte socio-culturale specifice. De aceea, baza sociolingvistică a limbajului promoțional de
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turism nu este aleatorie. Considerăm că acest limbaj al metaforei (Dann, 1996) nu doar
persuadează, atrage și seduce indivizii pentru a-i transforma în potențili clienți (cf. Ibid.), fiind
responsabil totodată pentru construcția imaginii unei destinații (și de aici a așteptărilor
turiștilor), ci este totodată capabil să înlăture sau să infiltreze, la nivel discursiv, bariere
ontologic-epistemologice impuse de norma occidentală.
În studiul nostru, ne propunem, de asemenea, să conturăm instrumente conceptuale, prin
crearea sau reinterpretarea celor existente deja în literatura de specialitate, la nivel de
sintagmă sau cadru conceptual și de aplicație general, dovedind astfel, originalitatea
investigației științifice. În acest fel, vom construi sintagmele lectura prospectivă a produsului
și balanța interdisciplinară. Prima sintagmă apare în cadrul reinterpretării iconotextului, ca
necesitate a flexibilizării acestei structuri în cazul publicității audiovizuale din domeniul
turismului. „Balanța interdisciplinară” organizează într-o schemă grafică principalele domenii
care apropie turismul și lingvistica pentru o cercetare interdisciplinară reflectată la nivelul
discursului publicitar. Procesul devenirii semnului gestual în promovarea turismului este
denumirea care consacră reinterpretarea dihotomiei categoriilor sacru vs. ludic vs. estetic,
după A. J. Greimas, în contextul publicității audiovizuale din turism. Nu în ultimul rând,
propunem o reinterpretare după modelul constituțional al aceluiași autor, pe care o vom regăsi
sub denumirea de Circuitul semio-promoțional al turismului, prin care dorim să demonstrăm
apropierea dintre domeniul economic și cel lingvistic, în contextul în care ambele reprezintă
un izvor epistemologic și conceptual-aplicativ pentru publicitatea din domeniul turismului și
fenomenele pe care aceasta le generează la nivel psiho-socio-cultural, dar și economic, politic
și, nu în ultimul rând, discursiv.
Structura lucrării
Lucrarea noastră este structurată în cinci capitole, cu suport teoretic și aplicații pe
corpus de studiu la sfârșitul fiecărui capitol, subliniind în acest mod importanța teoretică și
aplicativă a cercetării. Complexitatea unui studiu interdisciplinar, reflectată deopotrivă la
nivel metodologic, ne-a determinat să detaliem metodologia cercetării într-un capitol separat
(I. Aspecte metodologice. O viziune interdisciplinară). Așa cum vom vedea, analiza
discursului reprezintă metoda de cercetare principală de la care pornim în demersul nostru
științific, prin care intenționăm să demonstrăm existența unui limbaj promoțional de turism ca
limbaj distinct. Am considerat util să introducem o balanță a disciplinelor pentru a arăta
modalitatea prin care turismul și lingvistica, ca discipline de sine stătătoare, pot fi aduse
împreună printr-un obiectiv comun de cercetare care vizează discursul publicitar.
În cel de-al doilea capitol Limbajul promoțional al turismului − o nouă formă de
limbaj, vom realiza o incursiune în cele patru tipuri de perspective ale turismului și corelațiile
lor sociolingvistice înregistrate în literatura de specialitate (DANN, 1996), prin care dorim să
evidențiem faptul că turismul oferă noi posibilități de analiză lingvistică, prin natura sa care se
diferențiază de alte produse/servicii. Reținem ca repere importante pentru studiul nostru, în
vederea aplicațiilor semio-lingvistice pe corpus, teoria lui D. MacCannell și a lui E. Cohen,
care vizează perspectiva autenticității (și corelația sociolingvistică a turismului ca limbaj al
identificării), respectiv perspectiva necunoscutului (și corelația sociolingvistică a turismului
ca limbaj al diferențierii).
Prima perspectivă vine în acord cu ideea că omul modern se află în căutarea unei
experiențe inedite, care să fie intensificatoare la nivelul trăirilor și emoțiilor (ceea ce vine în
acord cu modelul suedez al Noii economii). În același timp, corelația sociolingvistică a acestei
perspective vine în sprijinul abordării semiotice, întrucât, la acest nivel, turismul apare ca
suma tuturor reperelor, simbolurilor și semnificațiilor acestora pe care le creează în destinația
turistică, sau până la destinația turistică, spre lectură, identificare și ulterior, spre consum.
Extrapolat, pentru „pelerinul” aflat în căutarea autenticului, publicitatea poate fi proto-spațiul
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de producție al unor emoții și reacții; de aceea, reinvestiția în autenticitate este „rezultatul
strategiilor de producere a intensității care întăresc relația fenomenologică cu lumea prin
mijloace care implică corpul ca și când ar fi acolo în carne și oase” (KNUDSEN și WAADE,
2010: 9).
Perspectiva ludică a turismului îi conferă acestuia o direcție postmodernă, prin care
putem privi suportul mediatic al promovării turismului ca un produs al hiperrealității; în acest
context, locurile „joacă rolul unui context cultural de consum” (Idem: 6). Corelația
sociolingvistică a acestei perspective − turismul ca limbaj al recreării − aduce în prim-plan o
sintagmă din domeniul sociologiei, pe care o vom utiliza pe tot parcursul tezei: privirea
turistului (URRY, 2011). Aceasta devine responsabilă pentru modelarea mesajelor
promoționale, care vor fi supuse acestei forme de autorități ubicuitare și omniprezente într-un
sens foucauldien; însă, așa cum vom vedea în ultimul capitol, privirea panoptică poate deveni
reciprocă sau chiar inversată în relația turiști-gazde. De altfel, perspectiva conflictuală a
turismului aduce în prim-plan problematica discursurilor de putere și a orientalismului, ca
noțiune fundamentală care demonstrează natura postcolonială a turismului și modificările
semio-lingvistice care apar la nivelul limbajului promoțional de turism.
Tot în acest capitol, am ales să prezentăm câteva modele semiotice de reprezentare a
turismului; primul model propus este cel al cercetătoarei Charlotte Echtner, care, pornind de
la triunghiul lui Peirce, elaborează un triunghi de reprezentare a relațiilor dintre turist
(interpretant), destinația turistică (obiect) și publicitate (semn). Un al doilea model pe care îl
apreciem ca fiind util pentru analiza pe corpus este careul semiotic al lui J. M. Floch, sau
careul celor patru valorizări, pe care îl preluăm fără nicio modificare de la autor, schimbând
doar obiectul de aplicație. În sfârșit, cel de-al treilea model semiotic reprezintă o reinterpretare
proprie a modelului constituțional după J. A. Greimas, pe care o dezvoltăm sub denumirea de
Circuitul semio-promoționl al turismului. În opinia noastră, acest model poate constitui o
sursă de apropiere între disciplinele economice și cele umaniste, subliniind totodată locul și
rolul publicității în motivația individului pentru călătorie și în generarea consumului de semne
și consecințele economice ale acestuia.
Așadar, cel de-al doilea capitol oferă premisele existenței unui limbaj promoțional al
turismului ca limbaj autonom − o problemă insuficient cercetată în spațiul românesc − care va
fi analizat conform specificităților acestuia, așa cum vom vedea pe parcursul lucrării și a
aplicațiilor pe corpus.
În cel de-al treilea capitol, Turismul între text și discurs, vom analiza limbajul
promoțional al turismului din perspectivă textuală. Considerăm necesar să amintim
principalele aspecte ale denotației și conotației în cadrul semioticii publicitare, întrucât nu am
putea înțelege altfel subtilitățile mesajului promoțional. Pornind de la ipoteze emise de G.
Péninou în cazul afișului publicitar, dar care pot fi valabile la nivel general, vom aminti, de
asemenea, modelul de conotație al lui R. Barthes și funcția de simbolizare prin conotație,
notând și alte ierarhizări ale conotației la diferiți autori. În acest fel, ne vom apropia de
provocarea unei reinterpretări, de această dată a sintagmei cultivate și dezvoltate în spațiul
românesc de către I. C. Corjan: icono-textul publicitar. Reinterpretarea noastră vizează, din
nou, particularizarea conceptului în cadrul publicității din domeniul turismului, mai precis, în
cazul publicității de tip audiovizual. Încercăm să arătăm faptul că această construcție fixă −
iconotext − poate fi aplicată cu mai multă flexibilitate în cazul turismului, datorită
permutărilor temporare ale semnificației de la nivel textual la nivel exclusiv iconic (sau
sonor). Propunem, de asemenea, sintagma lectura prospectivă a produsului, găsind, în acest
fel, o formulare autonomă pentru realitatea momentului imersiunii individului în narațiunea
publicitară, ca factor declanșator al motivației alegerii produsului promovat.
Un aspect important al acestui capitol îl reprezintă prezentarea și, ulterior, analiza pe
corpus de studiu, a tehnicilor discursive specifice domeniului turismului. Chiar dacă o mare
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parte din această colecție de tehnici vizuale, verbale și mixte sunt rezultatul constatărilor din
literatura de specialitate în cazul observației limbajului promoțional de turism din broșuri, am
considerat că acestea rămân valabile dacă se aplică în cazul formelor de promovare precum
afișul sau reclama audiovideo.
Cel de-al patrulea capitol − Semiotica imaginii. Perspective și strategii
(non)discursive − vizează o abordare a turismului și a promovării acestuia exclusiv din
perspectiva imaginii. Vom antrena o discuție despre discurs vs. nondiscurs, considerând
imaginea ca formă nondiscursivă, al cărui sens este transmis la nivel vizual, așa cum începeau
deja să arate, încă din anii ’80-’90, tendințele manifestate în semiotica publicitară. Identitatea
vizuală se formează, deopotrivă, la nivelul simbolului, care conduce mesajul publicitar în
straturile de adâncime ale semnificației înrădăcinate în mit și înțeleasă prin expunerea
estetizantă, ca structură de suprafață. Nu întâmplător, așa cum vom vedea, imaginația și
mimesis-ul joacă un rol important în acest sens, întrucât „etimologic, ‘imaginație’ este solidar
cu imago, ‘reprezentare, imitare’, și cu imitor, ‘a imita, a reproduce’. De data aceasta,
etimologia trimite atât la realități psihologice, cât și la adevărul spiritual. Imaginația imită
modele exemplare − Imaginile − , le reproduce, le reactualizează, le repetă la nesfârșit. A avea
imaginație înseamnă a vedea lumea în totalitatea ei [...].” (ELIADE, 1994: 25). Vom decela
sensurile profunde ale imaginii printr-o analiză la nivelul comunicării non-verbale, în care
vom considera limbajul corpului ca formă nondiscursivă generatoare de iconeme vizuale cu
un puternic impact emoțional și de semnificație. Plecând de la clasificarea lui A. J. Greimas,
semiologia gestuală devine un punct de reper în argumentația noastră; însă, în contextul
publicității din domeniul turismului, care abundă în exemple de semiologie gestuală prin
prezența diferitelor tradiții reflectate în mod explicit în dans, mască, paradă etc. − ca rituri de
sărbătoare − vom regândi structurile dihotomice propuse de autor (sacru, ludic și estetic),
pentru o reintepretare denumită de noi Procesul devenirii semnului gestual în promovarea
turismului. Acest model apare dintr-o necesitate reală, prin ancorarea obiectului de analiză ca
mit și simbol într-un sistem lingvistic nondiscursiv (dacă privim discursivitatea ca dimensiune
textual-verbală). În contextul în care se consideră că „mitul este un sistem de simboluri-princuvinte, în timp ce ritul este un sistem de simboluri-prin obiecte-și-acțiuni. Amândouă sunt
sisteme simbolice care rezolvă aceleași tipuri de situații în același mod − cel afectiv” (apud
COMAN, 2008: 41), apreciem că formele premoderne tradiționale ale diferitelor culturi
prezentate în cadrul publicității, au statut de rit, adică de acțiune, de spectacol, atât timp cât se
manifestă în spațiul destinației. În spațiul publicitar, în schimb, acestea pot fi sursă de
intertextualitate, fiind generatoare de sens într-o dublă direcție, atât mitologică, cât și
simbolică. Procesul devenirii semnului gestual în promovarea turismului urmărește, așadar,
parcursul acestor manifestări, de la etapa sacrului (sau prezența lor de sine stătătoare în cadrul
destinației), la etapa ludicului (manifestarea lor în cadrul destinației ca spectacol), la etapa
esteticului (ambalarea lor în cadre filmice sau fotografice și transpunerea estetizată în
spectacol publicitar).
Cele două spoturi publicitare analizate, aparținând spațiului oriental − Maroc și India −
vin ca un preambul al ultimului capitol, capitolul al cincilea, Turismul între discurs și
imagine. În acest capitol ne propunem să trasăm o serie de reflecții de ordin metodologic și
epistemologic, în contextul studierii turismului ca fenomen postcolonial. În acest sens,
metodologia cercetării descrie semnificații nuanțate de existența alterității. Dihotomiile
prelucrate în laboratorul epistemologiilor vestice au dominat știința și viziunea despre turism,
în timp ce obiectul de studiu (destinația turistică) se încadra geografic și cultural în spațiul
fostelor colonii, sau a culturilor minore, care încep, treptat, să formeze epistemologii și
metodologii de cercetare proprii. Apare, așadar, necesitatea decolonizării științifice, pentru ca
ethosul cercetătorului în domeniului turismului să își lărgească orizonturile de cunoaștere,
pentru o analiză nepărtinitoare și cât mai comprehensivă. Tot în acest capitol, vom adăuga
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câteva observații legate de paradoxurile turismului și ne vom exprima viziunea asupra
limbajului promoțional al turismului ca limbaj autonom, care poate elimina sau include
barierele dihotomice create până acum de epistemologiile occidentale. Alteritatea apare ca
noțiune și ca fapt al studiilor culturale, reflectată în turism, la nivelul discursului promoțional,
dar și la nivel epistemologic, în cadrul metodologiei de cercetare. Vom urmări felul în care
cultura și economia determină categoria alterității ca diferență (de gen, de rasă, de etnie etc.),
cu prelungiri în discursul mediatic, respectiv publicitar, metodologic și, nu în ultimul rând,
turistic, iar aplicația pe corpus va dezvălui intruziuni ale diferenței, marcate la nivelul
mesajului prin elemente semio-lingvistice.
Contribuții personale
Enumerăm următoarele contribuții personale în demersul de cercetare prezent:
1) introducerea limbajului promoțional de turism și aplicarea sa pe un corpus de studiu
diferit de cel originar;
2) reinterpretarea modelului constituțional, după A. J. Greimas: Circuitul semiopromoțional al turismului ca model semiotic de analiză a limbajului promoțional al
turismului;
3) reinterpretarea dihotomiei categoriilor sacru vs. ludic vs. estetic, după A. J. Greimas,
în contextul publicității audiovizuale din turism: Procesul devenirii semnului gestual
în promovarea turismului;
4) reinterpretarea iconotextului după I. C. Corjan sau evoluția publicității audiovideo spre
trinomul semiotic;
5) identificarea de noi clișee vizuale din cadrul tehnicilor discursive vizuale: cuplul
adamic, masca/corpul tatuat și tabloul;
6) introducerea sintagmei lectura prospectivă a produsului;
7) Balanța interdisciplinară sau schema grafică a apropierii dintre lingvistică și turism;
8) alăturarea dimensiunii antropologice publicității prin introducerea noțiunii de non-loc
după M. Augé;
9) evidențierea paradoxurilor turismului la nivel discursiv.
Concluzii
Considerăm că lucrarea de față poate oferi publicului larg viziunea semioticianului
amator, care se află în fiecare dintre noi, latent, decodificând zilnic sensuri în spatele realității
înconjurătoare sau hiperrealității, ca o realitate mediatizată și virtualizată. Acest voiaj al
sensurilor și meta-sensurilor limbajului promoțional de turism, încadrat în procesul de
comunicare jakobsonian, reprezintă un exercițiu semio-lingvistic, socio-economic, artistic și
de comunicare spre o mai bună cunoaștere de Sine și, prin aceasta, de Celălalt, îndepărtând
barierele statelor-națiune, pe care limbajul promoțional al turismului le dizolvă pentru a crea
noi coduri și semnificații de acces decelate pe parcursul lucrării de față.
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Spoturi publicitare

Spot publicitar Egypt, 2007
https://www.youtube.com/watch?v=yRmiC-Y-b6g
Spot publicitar ''Soulful Japan'' Extended version, 2008
https://www.youtube.com/watch?v=Tm0dwrtRMuM
Spot publicitar Incredible Australia - ''Come Walkabout'', 2008
https://www.youtube.com/watch?v=gQGMuxJ0vCc
Spot publicitar ''Malaysia Truly Asia'', 2010
https://www.youtube.com/watch?v=qeK96XxG2Sc
Spot publicitar ''Visit Denmark'', 2010
https://www.youtube.com/watch?v=8rORVetg7NU
Spot publicitar Egypt - Where it all beginns'', 2010
https://www.youtube.com/watch?v=pQcUU-g3c48
Spot publicitar Azerbaijan, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=bMmNNwzQ9fA
Spot publicitar South Africa Tourism Video - Leave ordinary behind, 2011
https://www.youtube.com/watch?v=mhtnMzCzrXk
Spot publicitar ''Wonderful Indonesia'', 2012
https://www.youtube.com/watch?v=T7wp-KOORbc
Spot publicitar Peru International Campaign Launch, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=sTUi3JTuRys
Spot publicitar L'Office National Marocain du Tourisme, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=LiXbZLU-2e4
Spot publicitar ''Always amazes you, Thailand tourism'', 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ok3HXW8jHYw
Spot publicitar «Roumanie - la pierre en or» sau «Comment un Français voit Roumanie», 2013
https://www.youtube.com/watch?v=BCa-R4L32Kk
Spot publicitar ''Tourism Fiji - Where happiness finds you'', 2013
https://www.youtube.com/watch?v=gdLGZQnhLRs
Spot publicitar TV Ad Newfoundland and Labrador Tourism, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=lMnjLyaTWlM
Spot publicitar ''Incredible Hospitality, Crete'', 2013
https://www.youtube.com/watch?v=A40iNV_e7DU
Spot publicitar «Tourisme au Maroc: un pays à la croisées des traditions», 2013
https://www.youtube.com/watch?v=_ahHViI8xXw
Spot publicitar Tourism Portugal, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=aTBSSf94y6c
Spot publicitar «Tunisie tourisme − Libre de tout vivre», 2013
https://www.youtube.com/watch?v=7djaWPwYXpI
Spot publicitar Malaysia ''A Million experiences to share'', 2013
https://www.youtube.com/watch?v=TF8-50UiRuU
Spot publicitar ''Incredible India'' TV commercial, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=ChOAVBHc7gI
Spot publicitar Palawan from the air, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=PU5QCoYbw-A
Spot publicitar ''Costa Rica Save the Americans'', 2014
https://www.youtube.com/watch?v=QbhCpfxsod8
Spot publicitar TVC Korea, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=UJVlHwpS6Nw
Spot publicitar Rajasthan, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=JKzx-6sLnd4


Afișe publicitare
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Afișe publicitare ''Island'', ''Elephant'' și ''Catamaran'', agenția J. Walter Thompson Mumbai, India, 2006
https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/sri-lanka-tourism-island-8201255/
Afiș publicitar Noua Zeelandă, 2012
https://brokenluggage.wordpress.com/2012/08/31/rejected-new-zealand-tourism-ads/
Afiș publicitar ‘Tourism in Skane’, agenția Eight, Malmö, Suedia, 2013
https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/tourism-in-skane-visit-16671855/
Afiș publicitar ‘Waterfall’, agenția DraftFCB, New York, USA, 2014
https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/jamaica-tourism-waterfall-18806255/
Afiș publicitar ‘Bikini’, agenția DraftFCB, New York, USA, 2014
https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/jamaica-tourism-bikini-18806305/
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