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Rezumat. Întreprinderile indiene de stat au răspuns nevoilor 
populaţiei sub diferite forme. Statul Madhya Pradesh (MP) nu face 
excepţie. Pentru a promova turismul în stat şi pentru a furniza oamenilor 
oferte variate, Guvernul MP a creat Compania de Dezvoltare a 
Turismului a Statului Madhya Pradesh (Madhya Pradesh State Tourism 
Development Corporation - MPSTDC). Compania şi-a început 
activitatea cu hoteluri şi staţiuni în diferite zone turistice din MP. S-a 
asociat cu varii alte organizaţii pentru promovarea turismului în acest 
stat. În 1995 s-a lansat noua politică de turism pentru creşterea 
beneficiilor aduse clienţilor. Mai târziu, compania a adus pe piaţă 
autobuze de lux echipate cu aer condiţionat, atât pentru turişti, cât şi 
pentru alte categorii de pasageri. Acest serviciu a fost primit cu 
entuziasm. Autobuzele erau considerate punctuale şi un serviciu orientat 
spre client. Obiectivul acestora era de a servi clienţii la un înalt nivel de 
confort şi siguranţă. Compania a realizat acest obiectiv în cea mai mare 
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parte. Acest studiu de cercetare este o încercare de a determina factorii 
ce constituie baza administraţiei relaţiilor cu clienţii (customer 
relationship management -CRM) din punctul de vedere al serviciilor de 
turism ale MP Tourism. Studiul a implicat 250 de pasageri ai serviciilor 
de autobuz MP Tourism. Pentru măsurarea performanţei s-a făcut o 
comparaţie între serviciile oferite de autobuzele MPSTDC şi cele ale 
operatorilor privaţi din aceeaşi categorie. A fost luat în considerare 
punctul de vedere al pasagerilor, iar eficacitatea serviciilor de autobuz 
ale MP Tourism au fost determinate în funcţie de multipli parametri. 
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