
Bucharest City App is part of Eventur Group, a company based in Bucharest which has also developed the 
Bucharest City Guide, the Facebook page Travelers of Bucharest and the event #EnjoyBucharest. 

Dedicată tuturor celor care vor să se bucure de timpul
petrecut în București, Bucharest City App este aplicația
gratuită care aduce orașul pe smartphone-ul
dumneavoastră, cu informații exacte și personalizate
despre orice activitate de timp liber: evenimente, 
restaurante, cafenele, pub-uri, cluburi, magazine, atracții
turistice, spa-uri și multe altele, toate atent selecționate
și actualizate în timp real.

Cu un meniu intuitiv și foarte bine structurat, Bucharest 
City App își propune să devină prietenul virtual care 
poate ajuta orice român, expat sau străin să aibă o 
experiență memorabilă în București.

Bucharest City App este mai mult decât o aplicație, este 
o rețea socială. Orice utilizator poate genera liste de 
preferințe pe care le poate distribui mai departe altor 
prieteni. De asemenea, poate vedea profilurile altor 
utilizatori care au dat follow unor locații, astfel având 
ocazia să intre în contact cu oameni noi.

Creată și dezvoltată de Eventur Group în colaborare cu 
Eventya, aplicația vine ca o continuare la scară mare a 
paginii de Facebook Travelers of Bucharest, care prezintă
poveștile turiștilor străini din București și care a crescut
organic la 14.000 de fani, și a ghidului Bucharest City 
Guide ajuns deja în mâinile (varianta tipărită) și pe
monitoarele (varianta digitală) a peste 15.000 de turiști. 

Bucharest City App este disponibilă gratuit în Apple 
Store (iOS) și Google Play (Android), dar și într-o 
variantă web pe www.bucharestcityapp.com.
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Statisticile arată că traficul înregistrat pe
dispozitivele mobile l-a depăşit pe cel de pe PC-
uri în 2014 și 2015. Și că rata de penetrare a 
smartphone-urilor în București este cu mult peste
media națională de 50%: 97% din utilizatori
folosesc mobilul acasă, 83% în timp ce călătoresc
și 78% în restaurante și magazine. 

70% dintre căutările efectuate pe dispozitivele
mobile vizează diferite afaceri (restaurante, 
cafenele, cluburi, magazine, spa-uri, mall-uri, 
etc), 52% dintre utilizatori apelează afacerea sau
serviciul căutat direct de pe mobil și 50% caută
locația cu ajutorul hărții interactive. Mai mult de 
atât, 66% dintre cei care caută o afacere cu 
ajutorul telefonului mobil merg și vizitează
locația, 48% dintre aceștia accesează site-ul
afacerii și 36% fac o achiziție.
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PUBLIC ȚINTĂ

Localnici:

 Tineri între 16-28 ani în căutare de noutăți, evenimente, oferte, locații și servicii de 
recreere, sport, divertisment.

 Adulți între 28-40 ani curioși de evenimente speciale, locații cu specific de familie, 
facilități de sport, servicii pentru copii, servicii medicale, oferte financiare, vacanțe, 
business-uri de servicii specializate.

 Persoanele între 40-55 care descoperă tehnologia cu tentă socială ce reușește să îi 
conecteze la pulsul societății într-o altă manieră (mult mai facilă) diferită de mediile 
tradiționale (tv, radio, presă scrisă).

Străini:

 Cei care vin în București în special pentru a vizita orașul, au astfel un ghid complet al 
atracțiilor turistice și o serie de itinerarii tematice menite să-i simplifice căutările. 
Totodată, și lor le sunt utile locațiile incluse în secțiunea de eat, drink & fun și
evenimentele propuse.

 Cei care sosesc la București în interes de afaceri și care staționează pentru mai mult
timp (până la câteva săptămâni). Ei caută și încearcă numeroase restaurante cu 
specific tradițional (chiar mai des decât localnicii), cluburi, pub-uri, petreceri și tot felul
de alte evenimente.

Bucharest City App este aplicația gratuită care acoperă aceste nevoi ale localnicilor și ale 
vizitatorilor (expați și turiști străini). Aplicația se adresează tuturor celor care au un 
smartphone pe platformele iOS și Android.
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Bucharest City App este construită pe o structură solidă, 
având la bază un meniu foarte intuitiv. 

Loading & Splash screen – Utilizatorii vor avea 
posibilitatea să folosească aplicația logându-se cu 
profilul lor de Facebook sau de Google. De asemenea, 
există și varianta ca aplicația să fie utilizată fără login, 
însă acest lucru limitează anumite funcționalități cheie 
(liste preferate, review-uri, remindere, etc).

Homepage - Pagina principală a aplicației este împărțită 
în box-uri de două dimensiuni care direcționează, în 
ordinea de sus în jos și de la stânga la dreapta, către:
a) o listă de evenimente atent selectate de către echipa 

noastră
b) un articol care prezintă bucătăria tradițională și 

include câteva restaurante cu specific românesc 
c) un alt articol scurt despre bucătăria raw-vegană 
d) lista întreagă de restaurante
e) un articol despre cafenelele din București
f) un articol despre puburi și baruri
g) un articol despre viața de noapte din București cu 

recomandări de locații 
h) o listă de activități distractive (pe timpul zilei)
i) un articol despre istoria capitalei și care include o 

listă de atracții turistice cheie
j) lista de itinerarii generale și tematice pe care noi le 

recomandăm atât străinilor, cât și românilor
k) un articol despre importanța culturii bucureștene și 

care include o listă de locații unde se organizează 
diferite evenimente culturale
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Meniul principal – Meniul aplicației este construit pe 
baza unor categorii principale și a unor subcategorii.

a) Evenimente sortate cronologic și care pot fi 
filtrate în funcție de tipuri de evenimente (filme, 
piese de teatru și spectacole, petreceri sau 
concerte). 

b) Eat, Drink & Fun prezintă toate restaurantele, 
cafenelele, ceainăriile, puburile, barurile și 
cluburile incluse în aplicație. Acestea pot fi 
aranjate în funcție de distanță sau rating și filtrate 
în funcție de tipul de bucătărie, facilități și 
modalitatățile de plată. De asemenea, tot aici 
găsiți o listă de activități distractive de practicat 
pe timpul zilei.

c) Others este dedicată magazinelor, spa-urilor, 
farmaciilor, serviciilor medicale, dar și altor 
servicii pe care le vom adăuga pe viitor.

d) Discover Bucharest - Obiectivele și itinerariile 
turistice sunt utile turiștilor străini, expaților, dar 
și românilor care vor să privească Bucureștiul cu 
alți ochi. 

e) Transport & Travel prezintă harta metroului 
bucureștean, o listă de companii de taxiuri, firme 
de rent-a-car, agenții de turism, companii aeriene 
care operează curse din București și unități de 
cazare.

f) Recomandările noastre direcționează către 
articolele și listele special create de către noi și 
prezentate pe homepage.
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Pagina de eveniment

Pe lângă toate informațiile necesare despre un 
eveniment (locație, ora de începere, prețuri), 
acesta poate fi adăugat în calendarul propriu 
apăsând click pe butonul de reminder. Acest 
buton este o funcționalitate cheie a aplicației și 
vă permite să adăugați evenimentul în agenda 
personală. 

Mai mult de atât, puteți seta un reminder astfel 
încât să fiți atenționați cu câteva ore sau zile 
înainte că evenimentul să aibă loc. Totodată, îl 
puteți recomanda mai departe prietenilor, printr-
un simplu click trimițând linkul prin Facebook sau 
alte medii direct în aplicația unui alt utilizator sau 
viitor alt utilizator.
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Pagina de locație (restaurant, cafenea, club)

Butonul de reminder este înlocuit în pagina unei 
locații cu butonul de follow. Apăsând click pe 
acesta, el va deveni following și veți primi 
notificări (push notification sau in app) ori de câte 
ori locația preferată modifică ceva în pagina de 
prezentare, adaugă un eveniment nou sau 
introduce o promoție disponibilă poate doar 
pentru urmăritori. 

Prin butonul add to collection puteți adăuga 
locațiile preferate în liste personale (de 
restaurante, de cafenele, de cluburi, de parcuri, 
etc) pe care să le distribuiți mai departe 
prietenilor.
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My profile

În această secțiune puteți vedea lista de 
evenimente la care v-ar plăcea să participați, lista 
de locații preferate și colecțiile personale. În 
secțiunea dedicată colecțiilor, puteți crea noi 
colecții sau adăuga descrieri pentru colecțiile 
deja existente.
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Bucharest City App – Rețea socială

Despre Bucharest City App putem spune că este o 
rețea socială la nivel local deoarece încurajează 
utilizatorii să-și genereze liste de locații preferate 
pe care le pot distribui altor prieteni care folosesc 
aplicația sau care vor urma să o folosească. 
Aceste liste pot fi trimise inclusiv prin sms, email 
sau Facebook.

Totodată, orice utilizator care este logat prin 
Facebook sau Google poate răsfoi listele unor alți 
utilizatori indiferent dacă aceștia au sau nu 
preferințe comune. De exemplu, dacă intrați pe 
restaurantul The Harbour, veți vedea că x 
persoane urmăresc această locație. Apăsând click 
pe numărul de followers, veți putea observa ce 
utilizatori (prieteni sau poate viitori prieteni) 
îndrăgesc restaurantul. Mai mult de atât, apăsând 
pe săgețile din dreapta ecranului, intrați pe 
profilurile utilizatorilor și găsiți întreaga listă de 
locații preferate, colecțiile personale și 
evenimentele la care și-ar dori să participe.   
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Bucharest City App este un concept de local 
marketing care folosește tehnologia nativă
mobile pentru a facilita găsirea de locații, 
evenimente și oferte pe baza poziției și
preferințelor utilizatorului.

Conținutul este generat în mare parte de 
business-urile, organizațiile sau instituțiile
comunității. De la marketerii de evenimente mici
sau mari, promoterii de oferte și servicii ale 
business-urilor locale, până la PR-ul instituțiilor
culturale, toți aceștia primesc acces la platforma
de administrare pentru a-și gestiona singuri
conturile, pentru a-și modifica informațiile, 
pentru a-și adăuga evenimente noi sau pentru a-
și promova activitățile, ofertele sau serviciile. 

Brandurile locale, naționale sau internaționale se 
pot folosi de sistemul de advertising pentru a 
trimite utilizatorii direct către profilul propriu sau 
către o pagină web.
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ALEX FILIP

General Manager @ 
Eventur Group

E: alex.filip@eventur.ro
M: +4074297511

DRAGOȘ ASAFTEI

Executive Manager @ 
Eventur Group

E: dragos.asaftei@eventur.ro
M: +40758868631
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