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Sustainable marketing of the Egyptian 

tourist destination and its role in 

achieving customer sustainability 

 

Abstract  

Sustainable marketing is a strategic process aimed at 

achieving integration between the elements of the 

marketing mix in order to meet the needs and desires of 

customers, and to achieve profitability for the organization 

while not harming the environment. The research aims to 

shed light on the role that sustainable marketing plays in 

achieving its three-dimensional sustainability for the tourist 

destination and tourists alike, which is the sustainability of 

society, the sustainability of resources, the sustainability of 

customers, and an orientation to preserve the environment 

as well through the creation and formation of strong 

relationships of sustainable benefit for tourists through 

Achieving full satisfaction and loyalty to their needs and 

desires, which works to achieve full loyalty to the Egyptian 

tourist destination. Where the research relied on the 

descriptive analytical approach by reviewing theoretical 

studies related to the subject of the research, as well as 

conducting a field study by relying on the random sample 

method, where a 'survey' form was distributed on tourists, 

and analyzed using the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) version 26. A number of (450) forms were 

distributed, and the number of forms valid for statistical 

analysis was (414), representing 92% of the total forms. 

The research resulted in many important results, such as the 

contribution of the sustainable marketing mix elements to 
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the sustainability of tourists. The research also reached 

many recommendations, such as a recommendation for a 

union to establish an independent sector or department for 

sustainable marketing aimed at strengthening its practices 

in various tourist destinations. 
 

Keywords: Sustainable Marketing, Egyptian 

Tourist Destination, Customer Sustainability. 
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 المتوسط 5 4 3 2 1
 الحسابي

معامل  
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اٌّستذاَ  إٌّتج ؼذُب  
 2 23.99 4.31 240 108 44 0 22 كٕٚعذ رُٕع فٙ 
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انًُزغبد انًمذيخ 
داخم انًمظذ 

 انغٛبؽٙ انًظش٘.

% 
5.3 0 10.6 26.1 58 

ٚزى االػزًبد ػهٗ 
انًٕاعٍُٛ انًؾهٍٛٛ 

بد فٙ رمذٚى انخذي
داخم انًمظذ 

 انغٛبؽٙ.

 1 14.65 4.62 304 64 46 0 0 ك

% 

0 0 11.1 15.5 73.4 

انًُزغبد ٔانٓذاٚب 
انززكبسٚخ 

انًؼشٔضخ 
ثبنًمظذ انغٛبؽٙ 
يظُٕػخ يٍ 
خبيبد يؾهٛخ 

 انظُغ.

 5 14.29 3.36 0 148 266 0 0 ك

% 

0 0 64.3 35.7 0 

رغزخذو يؾبل انغهغ 
ٔانؼبدٚبد انغٛبؽٛخ 
يُزغبد ٔاكٛبط 
رغهٛف ًٚكٍ اػبدح 

 رذٔٚشْب.

 6 58 2.15 40 26 40 160 148 ك

% 

35.7 38.6 9.7 6.3 9.7 

ٕٚضغ ثبنًمظذ 
انغٛبؽٙ ػاليبد 
اعزششبدّٚ نهؾفبػ 

 ػهٗ انجٛئخ.

 3 24.02 3.56 0 312 42 40 20 ك

% 
4.8 9.7 10.1 75.4 0 

 ثغبلبد رٕعذ
 ثبنًٕاد رؼشٚفٛخ
 ٔكٛفٛخ انخغشح
 داخم يؼٓب انزؼبيم

 .انغٛبؽٙ انًمظذ

 8 53.22 2.11 20 42 40 174 138 ك

% 

33.3 42 9.7 10.1 4.8 

األَشغخ انزٙ 
رًبسط ثبنًمظذ 

 -انغٛبؽٙ)غغظ
عفبس٘...انخ( 

نٛغذ ضبسح ػهٗ 
 انجٛئخ.

 37.43 3.42 88 136 110 20 60 ك

 

4 

% 

14.5 4.8 26.6 32.9 21.3 

ٌإلجبببث اٌؼبَ اٌّتٛسط  
3336 28.48 
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اٌّستذاَ اٌتز٠ٚج ؼذُب  
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اٌّستذاَ اٌتسؼ١ز ؼذُب  
 انغبئؾٌٕ ٕٚافك
 يمبثم دفغ ػهٗ
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 يٍ خبنٛخ عٛبؽٛخ
 انزهٕس.
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 انًظش٘ انغٛبؽٙ
 طٕسح ٚمذيٌٕ

 ػُّ عٛذِ
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0.5 0 0 85 14.5  
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% 
1.4 2.4 0 45.4 50.7 

 انغٛبؽٙ انًمظذ
 ثكم ٚٓزى انًظش٘

 انغبئؾٍٛ فئبد
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4.27 
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% 
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 ٔانجٛئخ ٔاألخاللٛخ

 انًغزًغ رغبِ

 40 60 118 152 44 ك
2.76 

40.8 
 % 

10.6 36.7 28.5 14.5 9.7 

 انخذيبد رزًٛض
 ثًظش انًمذيخ
 اإلٚغبثٙ ثبنغبثغ
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3.66 

34.15 

 
% 

8.7 10.1 18.4 32.4 30.4 

ٌإلجبببث اٌؼبَ اٌّتٛسط  3382 20.97 

اٌتجبر٠ت اٌؼالِت ؼذُب  

 انًمظذ ًٚزهك
 صمبفخ انغٛبؽٙ

 يزبؽّ يؾهٛخ
 نهغبئؾٍٛ

 2 14.29 4.10 88 284 40 0 2 ك

% 
0.5 0 9.7 68.6 21.3 

 انًمظذ ٚزًزغ
 ثًُزغبد انغٛبؽٙ

 . يغزذايّ

 27.94 2.28 0 0 158 214 42 ك
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% 
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 انؼٕايم كبفخ
 االعزًبػٛخ

 ٔااللزظبدٚخ
 رمذٚى أصُبء ٔانجٛئٛخ
 .نهغبئؾٍٛ انخذيخ

 43.97 2.14 10 60 36 220 98 ك
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% 

23.7 53.1 8.7 14.5 2.4 
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 انًظش٘ انغٛبؽٙ

 ػهٗ انًؾبفظخ ػهٗ
 ٔرمبنٛذ ػبداد
 انًؾهٍٛٛ انغكبٌ

 ٔانغبئؾٍٛ
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 % 

0 1.4 0 72 26.6 
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 يكبعت ػهٗ

 26.79 3.21 36 80 252 28 18 ك

% 4.3 6.8 60.9 19.3 8.7 
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 انؼبيهٌٕ ٚمٕو
 انغٛبؽٙ ثبنًمظذ
 انًظش٘

 انفٕسٚخ ثبالعزغبثخ
 نشغجبرك

 ٔاؽزٛبعبرك

 18.45 3.80 38 284 62 30 0 ك

 

3 

% 

0 7.2 15 68.6 9.2 

 انًمظذ ٚؼًم
 انًظش٘ انغٛبؽٙ

 انخذيخ رمذٚى ػهٗ
 نهؼًالء ٔانًشٕسح

 يٕظفٍٛ خالل يٍ
 يٍ دسعخ ػهٗ

 .ٔانخجشح بءحانكف

 6.97 3.96 0 406 0 8 0 ك

 

2 

% 

0 1.9 0 98.1 0 

 انًمظذ ٕٚفش
 نهؼًالء انغٛبؽٙ

 انكبيهخ انًؼهٕيبد
 ػٍ ٔانذلٛمخ
 انغٛبؽٛخ انًُبعك

 ثّ انًٕعٕدح

 22.83 3.60 60 150 194 0 10 ك

 

4 

% 

2.4 0 46.9 36.2 14.5 

 انًمظذ ٚؼًم
 انًظش٘ انغٛبؽٙ

 انشد عشػخ ػهٗ
 شكبٔ٘ ػهٗ

 .ٔؽهٓب انغبئؾٍٛ

 32.9 2.41 0 0 248 86 80 ك

 

5 

% 

19.3 20.8 59.9 0 0 

 األنفخ يٍ عٕ ٕٚعذ
 انغبئؾٍٛ ثٍٛ

 ٔانؼبيهٍٛ
 ثبنًؤعغبد

 انغٛبؽٛخ

 15.29 4.18 110 286 0 18 0 ك

% 

0 4.3 0 69.1 26.6 

ٌإلجبببث اٌؼبَ اٌّتٛسط  
3353 17.99 

 

ٚالء اٌؼّالء ؼذُب  

 االفضم شرؼذ يظ
 عٛبؽٙ كًمظذ

 انًمبطذ ثٍٛ

 .االخشٖ انغٛبؽٛخ

 0 0 78 240 96 ك
1.96 

33.06 

 

5 

% 
23.2 58 18.8 0 0 

 انغبئؾٌٕ ُٕٚ٘
 ثشكم انزؼبيم
 خذيبد يغ أفضم

 انزٙ انًمظذ

 0 10 344 60 0 ك
2.88 13.68 

 

4 

% 
0 14.5 83.1 2.4 0 
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 فزشح خالل ٚمذيٓب

 .يمجهّ

 انغبئؾٌٕ ٚشغت
 العزًشاسا فٙ

 يظش ثضٚبسح
 عٛبؽٙ كًمظذ

 0 286 20 88 20 ك
3.38 28.88 

 

3 

% 
4.8 21.3 4.8 69.1 0 

 انغبئؾٌٕ ٔالء
 يظش نضٚبسح

 عٛبؽٙ كًمظذ
 انؼاللخ يٍ يغزًذ
 يغ انٕصٛمخ

 .انؼبيهٍٛ

 102 224 86 0 2 ك
4.02 17.56 

 

1 

% 

0.5 0 20.8 54.1 24.6 

انغبئؾٌٕ  ٚزؾذس
 يغ ػٍ يظش

 سةاأللب
 ٔاألطذلبء

 80 244 78 0 12 ك
3.92 20.36 

 

2 

% 
2.9 0 18.8 58.9 19.3 

ٌإلجبببث اٌؼبَ اٌّتٛسط  3613 
21.8 

- 
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  ػجذ اإلنّ ٔانؾشايٙ, عًبل ٔانغبئٙ, ؽًٛذ ػجذ ,

ٓ إٌظز٠ت ِذخً إٌٝ اٌس١بحت ببالردْ ب١(: 2002انُجٙ )

 ػًبٌ, األسدٌ, داس  انٕساق نهُشش ٔانزٕصٚغ,  1, طٚاٌتطب١ك

 .43, ص

 ( 2016أثٕ يشٚى, عؼذ٘ يؾًذ ػبسف :)

 -دٚر اٌتس٠ٛك األخضز فٟ س٠بدة تٕبفس١ت ِٕظّبث األػّبي

دراست ١ِذا١ٔت ػٍٝ اٌشزوبث اٌصٕبػ١ت اٌغذائ١ت اٌؼبٍِت فٟ 

انزغبسح,  , سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح, كهٛخِحبفظبث غشة

 .11-20ص.  فهغغٍٛ, انغبيؼخ اإلعاليٛخ , غضح,

 ( 2018أثٕ انُغب, أيُخ يؾًذ:) ٟأثز اٌتس٠ٛك اٌّستذاَ ف

اٌسٍٛن اٌشزائٟ ٌٍّستٍٙه اٌّصزٞ تح١ًٍ اٌذٚر اٌٛس١ط 

ٌٍىٍّت إٌّطٛلت ٚاٌصٛرة اٌذ١ٕ٘ت ٚاتجب٘بث اٌؼ١ًّ:دراست 

عبيؼخ ػٍٛ ( (3, انًغهخ انؼهًٛخ نإللزظبد ٔانزغبسح,عتطب١م١ت

 .106صانمبْشح, ط.و.ع,شًظ, كهٛخ انزغبسح,

 ( ٕ2016إعًبػٛم, أٔاص أفٍٛ َٕس٘, خٛش٘ أٔع :) اٌتس٠ٛك

دراست  -اٌّستذاَ ٚدٚرٖ فٟ تحم١ك االستببل١ت اٌتس٠ٛم١ت

استطالػ١ت فٟ ػذد ِٓ ِؼبًِ أتبج ا١ٌّبٖ اٌّؼذ١ٔت فٟ 

 .40ص اٌؼزاق،،ِحبفظت د٘ٛن 
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 ( 2014ثشكبٌ, أيُٛخ :)ت ٚدٚر٘ب فٟ تحم١ك اٌت١ّٕت اٌس١بح

, يغهخ اإللزظبد انغذٚذ, اٌس١بح١ت اٌّستذاِت ببٌجشائز

(, انًشكض انغبيؼٙ نزٛجبصح, رٛجبصح, انغضائش, 1(, و)10ع)

 .235ص

 ( 2012انجغٕعٙ, عؼٛذ :)ٟيكزجخ األَغهٕ اٌتس٠ٛك اٌس١بح ,

 .41, انمبْشح, ط.و.ع, ص1انًظشٚخ, ط

 (َٙ2011ثٍ ؽذٔ,خذٚغخ؛انضًٕس,ْب:)ٌصٛرة اٌّذروت ا

, ٌٍبتزاء وّمصذ س١بحٟ ِٓ ٚجٙت ٔظز اٌس١بح األجبٔب

دساعبد انؼهٕو اإلداسٚخ, انغبيؼخ االسدَٛخ ,ػًبٌ, األسدٌ,و 

 .1-20(,ص ص1(, ع)38)

 ( 2007انجكش٘, صبيش , انُٕس٘, ٔاؽًذ َضاس :) اٌتس٠ٛك

, داس انٛبصٔس٘ نهُشش ٔانزٕصٚغ, ػًبٌ, االسدٌ, ص  األخضز

 .460-461ص 

 ٍدٚر اٌتس٠ٛك اٌّستذاَ فٟ تحس١ٓ (: 2018انشٛخ, يشٚى ) ث

سٍَٛ اٌّؤسست اإللتصبد٠ت ٚفك ِببدٜء ٚا٘ذاف اٌت١ّٕت 

, دراست حبٌت ِجّٛػت ِٓ اٌّؤسسبث اإللتصبد٠ت -اٌّستذاِت

سعبنخ دكزٕساح غٛش يُشٕسح, رخظض إداسح أػًبل, كهٛخ 

انؼهٕو اإللزظبدٚخ 

 .53عغٛف, انغضائش, ص 

 (2017ثٍ عشٔح, ؽكٛى:) إِىب١ٔت تطب١ك أبؼبد اٌتس٠ٛك

اٌّستذاَ ػٍٝ ِستٜٛ اٌّؤسسبث اٌصغ١زة ٚاٌّتٛسطت، 

اٌٍّتمٝ اٌٛطٕٟ حٛي إشىب١ٌت إستذاِت اٌّؤسسبث اٌصغ١زة 
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 -, عبيؼخ انشٓٛذ ؽًّ نخضشٚاٌّتٛسطت فٟ اٌجشائز

 . 14-1ص ص انغضائش,انٕاد٘,

 (: 2019بنجٙ, سٚبع)ؽًبػ, ٔنٛذ ٔ ع

اٌتٛجٗ ٔحٛ اٌطبلبث إٌظ١فت وخ١بر استزات١جٟ ٌتحم١ك 

, فٙ GPLدراست حبٌت غبس اٌبتزٚي ا١ٌّّغ -اإلستذاِت

انغضائش, يغهخ انؼهٕو اإللزظبدٚخ ٔانزغٛٛش ٔانؼهٕو 

 .4,( , ص01(,ع)12و) انغضائش,انزغبسٚخ,

 ( 2010خبٌ, اؽالو , صأٖ طٕسٚخ:) اٌس١بحت اٌب١ئ١ت

, أثؾبس الزظبدٚخ ػٍٟ اٌت١ّٕت فٟ إٌّبطك اٌز٠ف١تٚأثز٘ب 

 .226, ص7ع عبيؼخ يؾًذ خٛضش ثغكشح,انغضائشٔإداسٚخ ,

 ( 2016صٍٚ انذٍٚ, طالػ :) دراست اٌفزص ٚتحذ٠بث اٌت١ّٕت

, كهٛخ انؾمٕق, عبيؼخ عُغب, اٌس١بح١ت اٌّستذاِت فٟ ِصز 

 انمبْشح, ط.و.عانًؤرًش انذٔنٙ انضبنش نهمبٌَٕ ٔانغٛبؽخ,

 .13ص

 ( 2015عهًٛبٌ, عبو:) أثز تم١ٕبث اٌتس٠ٛك

دراست  -اإلٌىتزٟٚٔ فٟ تحس١ٓ فؼب١ٌت اٌتٛاصً ِغ اٌؼّالء

, سعبنخ ١ِذا١ٔت ػٍٝ ِىبتب ِؤسست اٌط١زاْ اٌؼزب١ت اٌسٛر٠ت

دكزٕساِ غٛش يُشٕسِ, لغى إداسح األػًبل, كهٛخ اإللزظبد, 

 .34عبيؼخ ديشك, عٕسٚب, ص

 انضٚبداد, َضاس ػٛغٗ  عهًٛبٌ, طبدق دسيبٌ ػبكف ٕٚعف

, داس اٌتس٠ٛك اٌّستذاَ ٚاٌتس٠ٛك اٌؼىسٝ(: 2014طذٚك )

 .110, ػًبٌ, االسدٌ, ص1صيضو نهُشش ٔانزٕصٚغ , ط
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 (2022ػبعف,عبسِ,ْجخ :) أثز اٌتس٠ٛك اٌّستذاَ ػٍٝ ت٠ٕٛغ

إٌّتج اٌس١بحٟ ٌٍّٕبطك األثز٠ت فٟ ِصز ببٌتطب١ك ػٍٝ 

نؼشثٛخ نهغٛبؽخ ,يغهخ ارؾبد انغبيؼبد اِحبفظت األلصز

 .11(,انمبْشح, ط.و.ع ص1(,ع)22ٔانضٛبفخ, و)

 ( 2016انظجبؽ, َٕس:) أثز اٌتس٠ٛك اإلٌىتزٟٚٔ ػٍٝ رضب

دراست ١ِذا١ٔت ػٍٝ شزوت اَ  -اٌشببئٓ فٟ لطبع اإلتصبالث

, سعبنخ يبعغزٛش غٛش تٟ اْ ٚشزوت س١ز٠بتً

 .4, ص (2) يُشٕسح,انغبيؼخ اإلفزشاضٛخ انغٕسٚخ, عٕسٚب

  ,ٖاٌتس٠ٛك األخضز: تٛجٗ اٌؼبٌُ فٟ (: 2019عبيٙ )طًبد

 , يٍ انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ,  اٌمزْ اٌحبدٞ ٚاٌؼشزْٚ

http://inarabic.mystrikingly.com/blog/1501fc

 efe96 last accsses2020/2/12,. 

 ٕصاٌ ثكشٖ ؽغٍ,يؾًذ عهًٛبٌ ػجذ انظبْش, يُبس يؾًذ ,ع

اٌتس٠ٛك اٌّستذاَ ٌٍّح١ّبث اٌطب١ؼ١ت فٝ (:2017ػجذ انؾًٛذ)

, انًغهخ انذٔنٛخ نهزشاس ٔانغٛبؽخ ِصز:اٌفزص ٚاٌتحذ٠بث

انمبْشح, كهٛخ انغٛبؽخ ٔانفُبدق, عبيؼخ انفٕٛو, ,ٔانضٛبفخ

 .160(, ص(11, و1), ع) ط.و.ع,

 ( 2014غُٛى, ػضًبٌ ٔ أثٕ صَظ يبعذح :)ٕ١ّت اٌّستذاِت اٌت

, داس انظفبء فٍسسفتٙب سأسب١ٌب تخط١طٙب ٚأدٚاث ل١بسٙب

 .33ص االسدٌ, نهُشش ٔانزٕصٚغ, ػًبٌ,

  انفمٓبء, عبو ػجذ انمبدس , انظٛفٙ, يٙ إٚبد

اٌؼٛاًِ اٌّؤثزة فٟ ِستٜٛ تبٕٟ شزوبث :(2015)

انًغهخ (,  اٌصٕبػبث اٌغذائ١ت ٌٍتس٠ٛك اٌّستذاَ فٟ فٍسط١ٓ

ح األػًبل , كهٛخ انغٛبؽخ ٔانفُبدق ,عبيؼخ األسدَٛخ فٙ إداس

http://inarabic.mystrikingly.com/blog/1501fcefe96
http://inarabic.mystrikingly.com/blog/1501fcefe96


 

 

 

 م2222يونيو  -اجلزء الشادس  – 11عدد  –جملة كلية الشياحة والفهادق 

, ص ص 02) (, انؼذد )(11ط.و.ع, و  انمبْشح,انفٕٛو,

380-409. 

 ( ٗ2017كبفٗ, ْجخ يظغف:) اٌتس٠ٛك

األخضز وّذخً ٌحّب٠ت اٌب١ئت اٌّستذاِت فٝ ِٕظّبث 

, لغُغُٛخ , انغضائش, أنفب نهٕصبئك ٔانُشش, ص ص األػّبي

128-127. 

 ( 2016كًبل, غشيٕل)" : اٌتس٠ٛك األخضز ٚاٌتحذ٠بث

اٌب١ئ١ت ٌٍّؤسست االلتصبد٠ت اٌجشائز٠ت، ببٌتطب١ك ػٍٝ 

يبعغزٛش غٛش يُشٕسِ ,لغى  خسعبن، ِؤسست لبرٚراث اٌغبس"

ػهٕو انزغٛٛش, كهٛخ انؼهٕو االلزظبدٚخ ٔانزغبسٚخ, عبيؼخ ػجذ 

 .1, انغًٕٓسٚخ انغضائشٚخ, ص,انغضائشانؾًٛذ ثٍ ثبدٚظ

 ٔ ثٓبء انذٍٚ, ساَٛب ٔؽًٕد, غبدح  يزٕنٙ, يٓب طالػ

اٌؼالِت اٌتجبر٠ت ٚتأث١ز٘ب ػٍٝ اٌصٛرة اٌس١بح١ت ( "2021)

ٌٍّمصذ اٌس١بحٟ: دراست ِمبرٔت ب١ٓ ِصز ٚسٍطٕت ػّبْ"، 

يغهخ كهٛخ انغٛبؽخ ٔانفُبدق ط. انًُظٕسح, انمبْشح, 

 28:1(, ص ص 10ط.و.ع,ع)

 َٙاإلػالِٟ اٌبحث ِٕب٘ج(: 2017) عهًبٌ عؼذ, انًشٓذا ,

 ص, انًزؾذح انؼشثٛخ اإليبساد, انغبيؼٙ انكزبة داس, 1ط

 .56-57. ص

  انُغٕس,  إٚبد ػجذ انفزبػ , انظغٛش, ػجذ انشؽًٍ ثٍ ػجذ اهلل

, داس طفبء لضب٠ب ٚتطب١مبث تس٠ٛم١ت ِؼبصزة(: 2014)

 .265-266نهُشش ٔانزٕصٚغ, ػًبٌ, األسدٌ, ص
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 ( ٌ2020َظٕس, سٚضا :)م١ك دٚر اٌتس٠ٛك اٌّستذاَ فٟ تح

, دساعخ يٛذاَٛخ فٙ انششكخ انؼبيخ اٌىفبءة اٌتس٠ٛم١ت

نهظُبػبد انًؼذَٛخ, يغهخ انؼهٕو االلزظبدٚخ ٔانمبََٕٛخ, عبيؼخ 

 .735(, ص1( ,ع )42و ) انالرلٛخ, عٕسٚب,رششٍٚ,

 (2016انٓٛبعٙ,ٚبعش:) استذاِت اٌت١ّٕت اٌس١بح١ت فٟ اٌّٛالغ

خ دساعبد فٙ ,يغهاٌتزاث١ت ِذ٠ٕت جذة اٌتبر٠خ١ت دراست حبٌت

 ػهى االصبس ٔانزشاس, انغًؼٛخ انغؼٕدٚخ نهذساعبد األصشٚخ,

 .275-247(, ص .2)انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ,

 ( ٙ2015انٛبعش٘, أكشو يؾغٍ , كبيم, عٓبد ثشل :) أثز

, يغهخ إستزات١ج١ت اٌتس٠ٛك اٌّستذاَ فٟ اٌتٛجٗ اٌز٠بدٞ

انؼشاق, (, عبيؼخ كشثالء, 8(, ع )2اإلداسح ٔاإللزظبد, و)

 .92-113ص ص:
 

 Lefebrve R.C., (2011): An integrative model for 

social marketing Journal of Social Marketing 

,united states,(1) ,p54-72 

 Martin, D and Schouten, j(2012): Sustainable 

Marketing, Upper Saddle River Pearson Prentice 

Hall, p 7 

 Press, M and Arnould, E. (2020) Constraints on 

Sustainable Energy Consumption: Market 

System and Public Policy Challengesand 

Opportunities, Journal of Public Policy and 

Marketing, New york, America,28(1): 102-113. 
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 Qu, H (2011): A model of destination branding: 

Integrating the concepts of the branding and 

destination image, article published on" Tourism 

Management" Journal Elsevier 

Edition,Amesterdam, Netherland, p 466. 

 

 
 

 


