Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

CAPITOLUL I
MARKETINGUL ŞI IMPORTANŢA SA ÎN
ECONOMIE

Obiectivele capitolului:
Definirea conceptului de marketing
Importanţa studierii marketingului
ca ştiinţă şi artă a acţiunilor de
piaţă
Cunoaşterea evoluţiei
marketingului şi a diverselor
orientări consolidate pe parcursul
istoriei sale
Conştientizarea importanţei
ATITUDINII DE MARKETING
Identificarea funcţiilor
marketingului
Descoperirea variatelor implicaţii
ale marketingului
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Apariţia şi dezvoltarea marketingului
În demersul nostru plecăm de la premiza că
orice activitate umană trebuie să îşi găseacsă
finalitatea, astfel reformulăm legea de bază a vieţii
economice “O afacere (organizaţie) există doar pentru
că există cumpărători, utilizatori, beneficieri, clienţi care
îi solicită rezultatele ( ieşiri din sistemul său outputuri)”
În actualele condiţii ale unei pieţe globale tot
mai competitive, organizaţiile economice, firmele nu
mai pot supravieţui decât printr-o activitate de cel mai
înalt nivel. La rândul lor consumatorii şi utilizatorii se
confruntă cu o ofertă tot mai mare, cu un număr tot
mai mare de furnizori care caută să le satisfacă cele
mai mici nevoi.
Marketingul îşi are originea tocmai în faptul că
oamenii, agenţii economici manifestă nevoi, trebuinţe,
dorinţe, iar alegerea bunului sau serviciului necesar
este foarte grea. Un management al marketingului
eficient va pune accentul tocmai pe depistarea acestor
nevoi, pe evaluarea lor, pe categorisirea lor şi apoi pe
satisfacerea lor.
Deci, marketingul este, aşa cum afirmă Kotler,
arta de a crea şi satisface cererea într-un mod
profitabil. Marile firme şi grupuri industriale practică un
marketing profesionist, fastuos, cu bugete foarte mari,
dar profitabil în ultimă instanţă. Firmele mici, fără bani,
practică un alt marketing – spontan, intuitiv, simplu,
imediat, belicos. Toate, însă, şi firmele mari şi firmele
mici folosesc „trucuri”, arme prin care ne sunt induse
trebuinţe, dorinţe, prin care suntem atraşi spre un
consum la care de multe ori nu ne-am gândit. Totuşi,
CHURCHILL considera că „marketingul sporeşte nevoia
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de a trăi mai bine. El propune o locuinţă mai
confortabilă, o haină mai frumoasă, o masă mai bună”.
Concluzie: pentru a trăi mai bine este nevoi să consumi
mai mult. Ori, o astfel de abordare îşi propune
marketingul.
Tranziţia spre această formă de economie a creat încă
de la început schimbări structurale în condiţiile şi
opticile de desfăşurare a activităţii economice, a
agenţilor economici.
Luând în considerare toate aspectele implicate
putem spune că marketingul a apărut în formele sale
empirice, rudimentare odată cu apariţia schimbului
cauzat de diviziunea socială a muncii.
Acţiuni de marketing au apărut în SUA, iniţial în planul
activităţii practice, ulterior reflectându-se şi în plan
teoretic, în elaborări teoretice – inclusiv stabilirea
numelui disciplinei pe care o studiem. De aceea, tocmai
procesul dezvoltării economice a ţării de origine îşi va
pune amprenta asupra apariţiei, evoluţiei şi înţelegerii
marketingului.
Cu mută vreme în urmă, producţia era realizată
în mici ateliere meşteşugăreşti. Rezultă, deci, că
producţia era limitată, modestă şi mult mai mică decât
cererea. (Ofr<Crr). Cel ce dicta şi influenţa piaţa era
producătorul – meşteşugarul (piaţa producătorului).
Această abordare s-a păstrat în unele cazuri până în
prezent, mai ales în condiţiile unei cereri derivate, sau a
unor produse unicat, propunând orientarea spre
producţie, volumul şi calitatea fiind indicatorii
prioritari.
Revoluţia industrială a schimbat structural,
cantitativ şi calitativ modul de producţie a bunurilor, a
serviciilor:
- apare maşinismul – performanţele
echipamentelor de producţie cresc
uimitor
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se impun noi surse energetice:
cărbune, petrol, electricitatea etc.
- se impun noi ştiinţe şi tehnologii, cu
descoperiri aplicabile în practică
Consecinţa acestor schimbări majore a fost:
sporirea volumului producţiei, trecerea la producţia de
serie, reproductibilitatea, standardizarea. Raportul
dintre producţie şi consum se schimbă (Ofr>Crr). Este
momentul în care oferta întrece, deci, cererea.
În acest moment, au apărut şi stocurile din ce
în ce mai greu vandabile; criza de supraproducţie
(1929-1933). Constrânşi, profesorii din universităţile
sponsorizate, au pus la punct un arsenal de tehnici care
să permită cunoaşterea pieţei actuale şi viitoare, după
care să se orienteze producţia. Este tocmai momentul
când se înfiripează marketingul, născut în marile
universităţi în primii ani ai secolului XX,
Pentru producătorii-concurenţi apare acută
problema menţinerii clienţilor şi a pieţelor. Mai mult,
clienţii sunt căutaţi, cultivaţi, stimulaţi. Pe lângă
produsul în sine, ambalajul, serviciile, devin parte
integrantă a calităţii cu care trebuie convinşi clienţii că
opţiunea lor este cea mai corectă şi că le va da
satisfacţie.
În aceste condiţii, marketingul ale cărui prime
elemente scrise apar în 1935, în caretea lui LISKOVSKI
– „Primatul vânzării”- nu reprezintă altceva decât:
- strategia unei întreprinderi în condiţiile
existenţei pieţei cumpărătorului,
- arta de a descoperii clienţi noi,
- arta de a descoperi pieţe noi,
- arta de a menţine şi cultiva pieţele
tradiţionale.
-

Toate aceste elemente presupun cunoaşterea
profundă a exigenţelor şi tendinţelor pieţei şi pe baza
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ei, estimarea posibilităţilor de vânzare ale unui nou
produs, înainte de lansarea lui în fabricaţie, adică
orientarea producţiei în conformitate cu dimensiunile
cererii şi stabilirea unei strategii de preţ, de promovare,
de distribuţie adecvate.
Începând cu primii ani după război, conceptul
de marketing a început să fie considerat unica
modalitate de a orienta însăşi producţia. Acest lucru nu
înseamnă încă viziunea modernă de marketing,
orientarea spre vânzare. Majoritatea firmelor au
trecut la „vânzarea dură”, Forţa de Vânzare(oameni
antrenaţi, tehnici specifice şi logistica aflată la
dispoziţie) a devenit o armă indispensabilă pentru lupta
de piaţă. S-au majorat cheltuielile pentru publicitate,
reclamă şi promovare a vânzărilor cu scopul unei cât
mai rapide scurgeri a stocurilor. Acest fenomen însă, a
determinat o slăbire a controlului asupra producţiei,
asupra proiectării produselor, apărând din nou
problema surplusului, continuându-se producerea unor
bunuri depăşite etc.
Era nevoie de un concept modern de marketing
care să cuprindă nu numai vânzarea, ci conceperea,
proiectarea, producerea, vânzarea şi seviciile postvânzare. Acest mod de gândire a fost adoptat pentru
prima dată de firma General Electric.
Asistăm la o revoluţie a acestei discipline, orientarea
de marketing integrată, care pune în centrul
preocupărilor
organizaţiilor
consumatorul(K)beneficiarul, satisfacţia acestuia fiind obietivul director
al fiecărui element al sistemului economic. Simultan se
dezvoltă mişcarea consumeristă, consolidând din punct
de vedere legal şi moral drepturile cumpărătorilor.
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Esenţa marketingului. Concept şi definire.
Conţinutul conceptului de marketing, funcţiile şi
trăsăturile lui sunt diferit prezentate în literatura de
specialitate. Toate teoriile acceptă, însă, caracterizarea
scopului urmărit de marketing,
mijloacele de
investigare şi tehnicile folosite. Termenul semnifică:
organizarea procesului de concepţie a produselor,
producţia, desfacerea şi activitatea de comunicare,
pornind de la ideea de cunoaştere a cerinţelor
consumatorilor sau utilizatorilor, în scopul satisfacerii
celor mai exigente cerinţe ale acestora.
Marketingul este deci un concept organizaţional,
o organizare de metode, de procedee, de tehnici de
cercetare, de calcul şi analiză, de previziune şi control,
dar şi de organizare şi promovare în întreprindere a
unui spirit de cunoaştere şi anticipare a conduitei,
comportamentului de cumpărare şi de consum a
cumpărătorilor, a preferinţelor, dorinţelor şi aspiraţiilor
lor.
Asociaţia Americană de Marketing defineşte
marketingul ca fiind: „Ansamblul dinamic al tuturor
activităţilor comerciale care dirijează fluxul de mărfuri şi
servicii de la producător la consumator sau utilizatorul
final.” Dar această definiţie rămâne încă tributară vechii
concepţii care punea pe primul plan produsul ce trebuia
valorificat şi de aceea, i se vor aduce unele completări.
Profesorul Mc Carthy adaugă la definiţia de mai sus „ ...
în vederea satisfacerii cumpărătorului şi îndeplinirea
obiectivelor întreprinderii”.
Profesorul Stanton adaugă: „Marketingul este
un întreg sistem de activităţi economice referitoare la
programarea, preţurile, promovarea şi distribuirea
produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerinţele
consumatorilor actuali şi potenţiali”.
Evidenţiem din aceste definiţii accentul pe
6

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

elementul consumator, pe nevoile acestuia, precum şi
rolul marketingului în toate domeniile întreprinderii.
Philip Kotler – unul dintre părinţii marketingului
ştiinţific - dă următoarea definiţie: „Marketingul este
analizarea,
programarea
şi
controlul
resurselor
diferitelor întreprinderi producătoare, politica şi
activitatea lor de producţie şi desfacere în vederea
satisfacerii cerinţelor diferitelor grupe de consumatori şi
a obţinerii de profituri.” Reiese clar accentul pus pe
legătura dintre profit ca obiectiv al întreprinderii şi
mijlocul de realizare a acestui profit, astfel:
1.
Toate programele şi acţiunile unui agent
economic, a unei companii vor fi
orientate spre consumator;
2.
Volumul vânzărilor profitabile va fi
scopul firmei şi nu volumul de dragul
volumului;
3.
Toate activităţile de marketing ale
agentului economic vor fi organizaţional
coordonate cu activitatea celorlalte
compartimete ale firmei.
Din gama largă a definiţiilor se mai desprinde
ideea că majoritatea autorilor vorbesc, pe lângă
activitatea teoretică, de activităţi concrete de
marketing, de activităţi practice, paralel cu conceptul
de marketing ca mod de gândire, ca filosofie de
marketing. Adică, abilitatea de a crea şi de a păstra
consumatori profitabili (Brown). Astfel putem defini
marketingul drept întreaga afacere privită din punctul
de vedere al clientului.
Toate acestea presupun folosirea metodelor
ştiinţifice, a tehnicilor moderne (inclusiv echipamente
electronice de calcul etc.) Dar, mai presus de toate
marketingul presupune ATITUDINEA DE MARKETING,
un fenomen inter şi intra organiozaţional, dar şi
personal, care implică o coordonare a întregii activităţi
7
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a firmei spre cerinţele pieţei, spre cunoaşterea
riguroasă a acestor cerinţe, spre urmărirea sistematică
şi anticiparea diferitelor procese, lucru ce presupune
abordarea ştiinţifică a micro şi macro mediului firmei.
Funcţiile marketingului
Specialiştii americani Joel Evans şi Barry
Berman consideră următoarele funcţii de bază ale
marketingului, care, de fapt, determină conţinutul
activităţii:
1. Analiza şi cercetarea de marketing a
mediului firmei, adică:
- urmărirea şi cercetarea acelor factori
externi care pot influenţa succesul sau
eşecul firmei cum sunt: sistemul
economic, concurenţa, furnizorii etc.
2. Analiza consumatorului prin examinarea
şi evaluarea caracteristicilor acestuia
(nevoile, procesele de cumpărare etc.)
3. Programarea produselor şi a producţiei
de bunuri, idei, servicii, care are în vedere:
dezvoltarea şi apărarea produselor şi
sortimentelor, apărarea poziţiei mărcii,
ambalajului, eliminarea produselor vechi,
promovarea noului etc.
4. Programarea distribuţiei prin activităţi
ce
cuprind:
stabilirea
canalelor
de
distribuţie,
logistica
distribuţiei,
depozitarea
mărfurilor,
transportul,
vânzările etc.
5. Programarea promovării prin acţiuni
combinate
de
reclamă,
publicitate,
promovarea vânzării personale, vânzării
prin intermediari, a relaţiei firmei cu
8
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publicul etc.
6. Programarea preţului, adică stabilirea
unei politici în domeniul categoriilor de
preţuri,
a
nivelurilor
acestora,
a
termenelor de plată, utilizarea preţului ca
factor activ sau pasiv.
7. Responsabilitatea socială. Orice firmă
are obligativitatea de a oferi bunuri,
servicii
şi
idei
sigure,
folosibile,
corespunzătoare din punct de vedere etic,
moral, ecologic.
8. Managementul marketingului – funcţie
integratoare care se referă la luarea
deciziilor privind elaborarea, aplicarea,
controlul
planurilor/programelor
de
marketing,
evaluînd
implicaţiile
organizaţionale, financiare, umane.
Citândul pe profesorul universitar Ioan Mihuţ,
putem afirma că relaţia managementmarketing este de tipul următor: Marketingul
este o religie, dar catedrala în care ea este
predicată este managementul.
Concluzie: aceste funcţii se regăsesc în orice
domeniu de activitate şi la orice nivel. Totodată ele nu
sunt entităţi distincte, ci sunt intercondiţionate cu
celelalte funcţii ale firmei. Marketingul trebuie, deci,
integrat în toate funcţiile întreprinderii.
Principalele elemente cu care lucrează ştiinţa
marketingului le-am cumutat într-un tot unitar, sistem
complet redat în figura alăturată, unde putem identifica
principalele condiţionări între elemente:
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Informaţii
Cercetarea
de marketing
Analiză

Strategia
Decizii

Segmentarea
pieţei

Produs
Plasare
Promovare
Preţ
MIX
de Marketing

Domeniile de aplicabilitate şi clasificarea
marketingului
Marketingul are o largă răspândire în cele mai
diverse domenii şi activităţi umane, lucru ce îi conferă
un anumit grad de universalitate. Marketingul este o
ştiinţă unitară dar şi multidisciplinară, constituindu-se
mai ales ca disciplină de graniţă cu utilitate în diverse
domenii. Ritmurile şi proporţiile asimilării lui în alte
domenii variază de la domeniu la domeniu în funcţie de
10
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condiţiile proprii domeniului respectiv, de sarcinile ce
trebuie să le rezolve, de experienţele acumulate.
Tocmai aceste diferenţe determină o anumită
specializare a marketingului inclusiv a metodelor,
tehnicilor folosite. Putem vorbi deci nu de marketing, ci
de marketinguri.
La baza delimitării domeniilor stau diferite
criterii:
După profilul activităţii economice:
1. marketingul bunurilor de consum
2. marketingul industrial sau al
mijloacelor de producţie, materiilor sau
a bunurilor de investiţii.
3. marketingul serviciilor
4. marketingul financiar-bancar şi al
asigurărilor
5. marketingul agricol
6. marketingul turistic
7. marketingul transportului,
comunicaţiilor etc.
După criteriul geografic, adică aria teritorială,
avem:
marketing
intern
şi
marketing internaţional (de import
şi export)
După
nivelul
de
organizare
economică:
micromarketingul
utilizat
de
întreprinderi, firme în relaţiilor lor cu
piaţa, cu mediul şi macromarketingul
practicat la nivel de ramură, la nivel de
economie naţională.
-

După

criteriul sarcinilor, care se modifică
permanent în funcţie de modificarea
cererii, avem:
1. marketing stimulativ – dacă cererea
11
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este inexistentă şi trebuie creată
2. marketing conversional – când
cererea este repulsivă şi trebuie
modificată, convertită
3. marketingul dezvoltării – folosit
pentru o cerere latentă ce trebuie
amplificată, dezvoltată
4. remarketing – folosit pentru o cerere
ezitantă
ce
trebuie
revitalizată,
revigorată, stabilizată
5. demarketing – folosit pentru o cerere
ce este în exces şi trebuie redusă în
nişte limite acceptabile
6. contramarketing – practicat pentru o
cerere ce se impune a fi frânată,
inhibată, eliminată
7. marketingul pentru sincronizare –
practicat atunci când apar dereglări în
raportul cerere ofertă, în diferitele
segmente ale pieţei etc.
8. marketingul în domeniile nelucrative
sau non profit.
Epoca modernă, pe lângă o dezvoltare ridicată
din punct de vedere material, a adus cu sine şi un
puternic proces de deteriorare a mediului ambiant, de
epuizare a resurselor naturale. Asistăm apoi la o
creştere explozivă a populaţiei şi la o repartizare
neuniformă pe glob, a sărăciei, foametei, bolilor,
asistăm la neglijarea serviciilor sociale etc.
În aceste condiţii se pune problema dacă
firmele, companiile care satisfac cerinţele individuale
ale consumatorilor acţionează în conformitate cu
interesele pe termen lung ale acestora, dar şi ale
societăţii în ansamblu. Conceptul de marketing prin
această optică poate duce la evitarea conflictelor
potenţiale
dintre
cerinţele
consumatorilor
şi
12
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prosperitatea socială pe termen lung. Se impun deci,
noi concepte ca marketing uman, consum inteligent,
marketingul imperativelor ecologice pe care Kotler le
uneşte într-o noţiune fericită MARKETINGUL SOCIAL.
Acest concept îi obligă pe marketeri ca în
momentul în care îşi elaborează o strategie şi tacticile
de piaţă să plece de la trei considerende de bază:
a) profiturile firmei
b) satisfacţia consumatorilor
c) interesul public –social.
În concluzie: graniţa dintre marketingul
economic, care urmăreşte profitul şi cel social nu poate
fi riguros marcată, riguros trasată, fiecare putând
împrumuta elementele celuilalt.
Realitatea confirmă că între marketingul
economic şi cel social (non profit) există diferenţieri
esenţiale:
a) Primul este legat foarte mult de bunuri, de
servicii, al doilea, mai ales de organizaţii
sociale, culturale, politice, de oameni, de idei,
de locuri, de bunuri şi servicii care sunt
destinate unor activităţi fără avantaj economic.
b) În cazul marketingului orientat spre profit,
obiectivele sunt stabilite în termen de vânzare,
cumpărare, profit – toate cuantificabile,
măsurabile valoric cu exactitate, în bani. La
marketingul non profit, obiectivele sunt mult
mai complexe, cu implicaţii de ordin social,
cultural, politic, educaţional etc., iar succesul
sau eşecul nu pot fi cuantificate în unităţi
băneşti.
c)

Beneficiile marketingului profit sunt în mod
obişnuit legate de plăţi, ale consumatorului, în
timp ce serviciile non profit, de regulă, nu sunt
condiţionate de astfel de plăţi.
13
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d)

Marketingul cu profit urmăreşte să servescă
NUMAI acele segmente de piaţă care sunt
profitabile (solvabile), în timp ce organizaţiile
non profit servesc consumatori, beneficiari, fără
a avea în vedere astfel de rezultate economice
în urma serviciilor prestate.
În
concluzie:
delimitările,
domeniile
şi
specializarea marketingului în ambele sfere profit-non
profit au presupus adaptarea metodelor şi tehnicilor de
marketing la specificul fiecărei activităţi, în schimb
elementele conceptuale, elementele de strategie,
gândirea şi practica generală rămân în esenţă aceleaşi
pentru toate cazurile şi pentru toate domeniile.
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CAPITOLUL II
MEDIUL DE MARKETING AL ORGANIZAŢIEI

Obiectivele capitolului:
Definirea conceptului de mediu al
marketingului
Înţelegerea influenţelor pe care le
poate avea mediul supra
organizaţiei
Separarea noţiunilor de
micromediu şi macromediu de
marketing
Identificarea opţiunilor pe care le
are organizaţia
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Conceptul de mediu al marketingului şi
componentele sale
Orice întreprindere îşi stabilşeşte obiectivele şi
acţionează în funcţie de resursele sale interne, dar şi de
condiţiile mediului în care ea îşi realizează raporturile
de piaţă.
Starea şi evoluţia componentelor mediului
influenţează modalităţile de orientare şi strategia
generală, tactica întreprinderilor. De aceea, agenţii
economici trebuie să studieze atent mediul de
marketing, consecinţele acestuia asupra activităţii,
direcţiile şi tendinţele lui de evoluţie.
În literatura de specialitate se întâlnesc două
moduri generale de abordare şi definire a noţiunii de
mediu sau de mediu de marketing al întreprinderii.
Kotler şi Armstrong vorbesc de mediul marketingului
unităţii sau mediul intern de marketing, alcătuit în
special din componentele din interiorul unităţii cu
obiective derivate oarecum diferite, adică:
- compartimentul financiar implicat în
asigurarea fondurilor şi păstrarea
echilibrului financiar;
- compartimentul
de
cercetaredezvoltare, care se ocupă de creaţie şi
proiectare
de
noi
produse,
de
perfecţionare a celor existente;
- aprovizionarea, caută furnizori de
materii prime, materiale;
- producţia, se ocupă cu problemele
tehnice şi tehnologice de fabricaţie.
- resursele umane, implicate în procesul
de stabilire şi ocupare a locurilor de
muncă, recrutare şi slecţie
Pe lângă aceşti factori interni firmei, după
aceeaşi autori, mediul marketingului cuprinde ca
16
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participanţi şi unii factori din afara firmei, grupaţi în
două categorii:
a) factori cu care întreprinderea are legături
directe şi influenţe reciproce
b) factori care se află la o distanţă mai mare de
activitatea firmei şi o influenţează indirect,
posibilitatea de control fiind foarte redusă.
Prima grupă de factori împreună cu mediul
intern, propriu firmei, alcătuiesc MICROMEDIUL
marketingului unităţii. A doua grupă de factori
formează MACROMEDIUL marketingului unităţii.

Fig.2.1 – Mediul de marketing al organizaţiei

A doua orientare, abordează conceptul de
mediu numai prin factorii din afara unităţii, neincluzând,
deci, şi pe cei interni. Se impun deci câteva precizări în
17
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legătură cu aceste orientări:
a)
în primul caz mediul este privit strâns
legat de atribuţiile compartimentului
de marketing şi de aceea el se
constituie în mediul marketingului
unităţii şi include, cum am văzut,
factori atât din interior cât şi din
exterior care au anumite grade de
influenţă
asupra
compartimentului
respectiv.
b)
în cel de-al doilea caz, mediul este
înţeles ca ansamblul factorilor ce
acţionează şi influenţează activitatea
firmei în ansamblul ei, în raporturile
acesteia cu piaţa, cu exteriorul, nu
numai
a
compartimentului
de
marketing.
În sens larg – general acceptat- mediul extern
cuprinde un ansamblu eterogen de factori de natură
economică, juridică, politică şi socială, demografică,
ecologică etc, adică mediul apare alcătuit dintr-o reţea
de variabile exogene cărora întreprinderea le opune
propriile sale resurse – umane, materiale şi financiare,
respectiv un set de variabile endogene.
Întreprinderea se confruntă permanent cu un
mediu dinamic ale cărui componente nu evoluează
linear şi uniform, nu au o regularitate previzibilă şi de
aceea după modul de modificare a acestor componente
cunoaştem mai multe forme de mediu:
a)
mediul stabil – specific perioadelor de
linişte, de evoluţii previzibile, care nu
ridică probleme majore de adaptare
pentru firmă;
b)
mediul instabil – cu frecvente
modificări, mediu ce ridică mari
probleme agenţilor economici, care cere
18
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c)

permanenta monitorizare, prospectare
şi descifrare a direcţiilor şi cotelor de
schimbare, cere creşterea capacităţii de
adaptare a firmei;
mediul turbulent – ostil, care pune
acut problema supravieţuirii firmei, cu
schimbări
bruşte,
în
direcţii
imprevizibile, tipic mai ales perioadelor
de tranziţie.

Elementele mediului de marketing al organizaţiei
Pe lanţul de formare a valorii adăugate în
economie organizaţia acţionează în ambele sensuri,
atât ca purtătoare a cererii (amonte) cât şi ca
furniozoare de produse sau servicii (aval). Pe acest
parcurs se confruntă cu o mulţime de actori, cu interese
diverse sau chiar divergente, de modul interacţiunii cu
aceştia depinzând succesul sau eşecul.
Micromediul întreprinderii este constituit din
acele forţe şi factori cu care întreprinderea intră în
relaţii directe,influenţele fiind reciproce.
Aceşti factori sunt:
a)
furnizorii – de mărfuri şi de forţă de
muncă.
Sunt
firme
diverse
sau
persoane individuale care asigură o
gamă largă de resurse firmei. Ei pot
influenţa în mare măsură marketingul
firmei prin:
- dimensiunile şi calitatea ofertei (materii
prime, materiale, utilaje, maşini etc.)
- preţurile practicate de furnizori
- practicile comerciale utilizate, puterea
de negociere
19
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- localizarea lor geografică
- climatul intern al acestor furnizori
Toate acestea pot perturba procesul de
aprovizionare, termenele de livrare cu consecinţe grave
asupra execuţiei producţiei, asupra livrării la termenele
contractuale, putând duce la întreruperea producţiei şi
chiar la pierderea clienţilor.
b)
intermediarii
–
constituie
o
componentă foarte largă, dar foarte
importantă, fiind practic mijlocitori între
firma ofertantă şi consumatorii şi
utilizatorii produselor.
O categorie specială de intermedieri - furnizori,
mai ales pe latura comunicaţională sunt:
- Agenţii prestatoare de servicii de
marketing, agenţii de publicitate, de
sondaje, de consultanţă.
- Media – tv, radio, ziare etc.
- Mişcările
de
protecţie
ale
consumatorilor.
c)

-

-

-

cumpărătorii – clienţii. Constituie un
factor de mediu divers al micromediului
şi în acelaşi timp cel mai important
segment. Ei se constituie în câteva
pieţe de cumpărători pe care acţionează
întreprinderea:
pieţele consumatorilor, a celor care
cumpără bunuri şi servicii pentru
consumul
personal
sau
uzul
gospodăresc;
pieţele industriale în care găsim firme
cumpărătoare de bunuri de utilizare
productivă;
pieţele revânzărilor – unităţi ce
cumpără şi revând cu profit (pieţele
20
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comerciale);
- pieţele guvernamentale formate din
instituţii şi agenţi care cumpără bunuri
şi servicii de interes public;
- pieţele nelucrative, unde cumpărătorii
sunt instituţii şcolare, universitare,
spitale, închisori, fundaţii, organizaţii
neguvernamentale etc.;
- pieţele internaţionale, care cuprind
cumpărătorii externi – consumatori,
producători, revânzători etc.
Rezultă că în calitate de cumpărători clienţii
constituie piaţa în care intră atât proprii clienţi ai firmei,
cât şi potenţialii ei clienţi, dar şi clienţii concurenţei, şi
de aceea serviciile de marketing trebuie să determine:
1.
care
sunt
caracteristicile
clienţilor, unde trăiesc, ce vârstă
au, ce stil de viaţă, cărui segment
de clienţi îi place mai mult
produsul tău;
2.
ce nevoi îşi satisfac clienţii
cumpărând produsul tău;
3.
după ce criterii aleg produsul tău
şi care din trăsăturile lui îl fac mai
bun decât altul: preţul, calitatea
serviciilor etc.
4.
cât de important este produsul
pentru cumpărător, adică dacă
este indispensabil înseamnă că
este dispus să accepte un preţ
mai mare;
5.
de unde află cumpărătorul datele
necesare despre produsul tău,
adică
de
unde
primeşte
informaţiile.
d)
concurenţa. Ca organizaţii similare,
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concurenţii pot satisface aceleaşi nevoi,
iar cumpărătorii să îi considere ca o
alternativă pentru ei.
Concurenţii direcţi – sunt mai uşor de
identificat, ei oferă acelaşi tip de produse sau servicii,
cu preţuri asemănătoare şi posibil în aceleaşi magazine
sau puncte de desfacere. Această situaţie necesită
pentru propria firmă cheltuieli în plus, sume mai mari
acordat reclamelor etc.
Concurenţii indirecţi – oferă produse similare,
dar cu alte caracteristici, satisfăcând alte nevoi.
Concurenţii care oferă inlocuitori – au
produse foarte diferite ca formă, dar satisfac aceeaşi
nevoie. De exemplu: un fabricant de vopsele este în
concurenţă cu un ofertant de tapete.
Nou veniţii – fie sunt deja pe pieţe cu oferta
proprie, dar vor şi alte segmente extinzându-şi gama
de produse (oferte de autoturisme de diferite
cilindraje), fie nou veniţi care vor să intre pe aceeaşi
piaţă, vor să acapareze furnizorii, punctele de desfacere
etc.
Faţă de o asemenea diversitate, specialiştii în
marketing au obligaţia elaborării unor strategii diferite
pentru fiecare tip de concurent în parte.
- Organismele publice şi publicul larg –
Kotler şi Armstrong prezintă următoarele
categorii de organisme şi asociaţii:
- publicul financiar,
- organismele vamale;
- mijloacele de informare în masă
(grupurile de media);
- organismele
guvernamentale
care
adoptă
măsuri
privind
activitatea
economică
generală
(justiţie,
organisme de control, administraţia
publică centrală şi locală etc);
22
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-

publicul larg sau marele public

Organizaţia împreună cu toţi factorii diverşi ai
micromediului său acţionează într-un mediu mult mai
marg – macromediul- al cărui forţe şi componente
crează condiţii favorabile sau frânează activitatea
unităţii.
Macromediul unităţii conţine un grup de
factori exogeni pe care firma îi poate influenţa minor
sau deloc, care prin acţiunea lor generală influenţează
activitatea social-economică în ansamblu şi de aceea
trebuie atent urmăriţi.
a)
Mediul demografic. Se referă în
primul rând la populaţia din zona
întreprinderii care poate influenţa
potenţialul de forţă de muncă şi în al
doilea rând ca potenţial de cerere de
mărfuri. Importante sunt structura
populaţiei pe vârste, sex, număr de
familii, număr de copii, rata natalităţii,
structura etnică, mobilitatea teritorială,
stocul de învăţământ, toate constituind
puncte de plecare în evaluarea cererii.
b)
Mediul economic, care cuprinde
structura pe ramuri şi subramuri a
activităţii
economice,
gradul
de
dezvoltare, gradul de ocupare a forţei
de muncă situaţia valutar financiară,
deci, într-un cuvânt, potenţialul de
piaţă pe care poate conta firma şi de
care depinde în ultimă
instanţă
mişcarea preţurilor, nivelul concurenţei
etc.
Mediul economic are o serie de factori care
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influeţează puterea de cumpărare şi modelul de
cheltuire a banilor. Puterea de cumpărare la rândul ei
depinde de modificarea veniturilor indivizilor în funcţie
de inflaţie, şomaj, impozite, taxe, de preţurile
practicate care afectează în mare măsură puterea de
cumpărare, de economiile realizate de populaţie, toate
acestea în ansamblul lor depinzând şi de situaţia socială
a indivizilor.
c)
Mediul
tehnologic
–
cuprinde
elementele care determină evoluţia
tehnologică, aceasta la rândul ei
influenţează producerea noilor produse,
influenţează cererea pentru astfel de
produse şi tocmai de aceea orice
marketer
urmăreşte
tendinţele
tehnologiilor
Toate aceste elemente conduc la modificări
corespunzătoare
în
dinamica,
volumul
şi
structura ofertei, a cererii, a preţurilor.
Întreprinderea poate fi beneficiara mediului
tehnologic şi paralel furnizoare de mediu
tehnologic. Acest mediu este important pentru
orice firmă producătoare mai ales datorită
accelerării uzurii morale a bunurilor sub influenţa
revoluţiei ştiinţifice şi tehnice.
d)
Mediul cultural – este format din
ansamblul elementelor care privesc
sistemul de valori, obiceiurile, tradiţiile,
credinţele, normele care guvernează
statutul oamenilor în societate. Pe baza
acestora se formează comportametul
general uman cu componenta de
cumpărare şi de consum de care
marketerii trebuie să ţină seama mai
ales atunci când îşi elaborează strategii
de
segmentare
a
pieţei,
când
24

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
e)

f)

elaborează deciziile de marketing.
Amintim câteva dintre caracteristicile
culturale:
persistenţa valorilor culturale.
modul cum se văd oamenii pe ei înşişi
atitudinea faţă de alţi oameni
modul cum este văzută şi receptată
societatea în ansamblu
existenţa unor categorii care au o
concepţie aparte despre natură
religia,
concepţia
despre univers,
despre locul omului în lume
atitudinea faţă de subculturi
schimbări
în
valorile
culturale
secundare.
Mediul politic – se referă în special la
structurile societăţii, la forţele politice,
la raporturile dintre acestea, la gradul
de implicare a statului în economie, la
stabilitatea climatului politic, pe plan
intern,
pe plan internaţional,
la
atitudinea guvernului faţă de afaceri,
faţă de firme în general. Programele
guvernamentale, de asistenţă socială,
de protecţie socială etc. au impact
asupra firmelor indicându-le posibilităţi
de a satisface un anumit sistem de
nevoi într-un grad mai mare sau mai
mic.
Mediul legislativ şi instituţional –
este
constituit
din
ansambul
reglementărilor de natură juridică prin
care este vizată direct sau indirect,
activitatea
de
piaţă
a
firmelor.
Legislaţia
afacerilor
are
diverse
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obiective
dintre
care:
protejarea
consumatorilor de practici neloiale,
protejarea firmelor una faţă de cealaltă,
protejarea sănătăţii etc. Toate acestea
au
influenţă
asupra
practicilor
comerciale,
asupra
sistemelor
de
impozite, asupra facilităţilor vamale.

Elementele de
mediu

Concluzionăm că fiecare întreprindere trebuie să
îşi
stabilească strategiile sale ţinând cont de
elementele
mediului
care
trebuie
privite
prin
componenta lor de oportunitate sau de ameninţare,
cărora organizaţia le răspunde mobilizându-şi resursele
sale, ca atuuri sau slăbiciuni. Acest demers pe care îl
putem considera de bun simţ în afaceri a devenit o
metodă de analiză extrem de utilă şi foarte întîlnită în
practica planificării în organizaţii, cu recomandarea de a
separa întregul în domenii de activitate strategică
(DAS), zone care pot fi organizate financiar sub forma
centrelor de profit sau de cost.
Oportunităţi
(Opportunities)

Strategii
SO

Strategii
WO

Ameninţări
(Threats)

Strategii
ST

Strategii
WT

Puncte Forte
Puncte Slabe
(Strenghts)
(Weakness)
Resursele organizaţiei
Fig.2.2 Matricea SWOT – sinteza diagnosticului strategic
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CAPITOLUL III
PIAŢA ÎN OPTICA DE MARKETING

Obiectivele capitolului:
Înţelegerea schimbului ca bază a
fenomenelor de piaţă
Definirea procesului de formare a
cererii
Recunoaşterea diverselor tipuri de
piaţă
Dimensionarea pieţelor
Identificarea factorilor de influenţă
ai pieţei
Conştientizarea fenomenului de
segmentare şi a implicaţiilor sale
Structurarea opţiunilor strategice
în funcţie de segmentele ţintă de
piaţă
27
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Conceptul de piaţă în viziunea de marketing
În capitolele anterioare am putut observa că
marketingul acţionează ca o ştiinţă a relaţiilor. Pentru
desfăşurarea relaţiilor respective este nevoie de un
spaţiu. Rezultă că activităţile de marketing sunt
indisolubil legate de mecanismul de funcţionare al
pieţei.
Teoria economică generală defineşte piaţa ca o
categorie a producţiei de mărfuri în care îşi găseşte
expresia ansamblul relaţiilor economice care apar în
procesul de vânzare-cumpărare a mărfurilor. Esenţa ei
este cererea şi oferta de mărfuri – termeni de
confruntare între părţi contractante, care sunt unite
prin legături de interdependenţă, iar pe de altă parte
părţi opozante, fiecare dintre ele urmărind propriul
interes. Galbraith numeşte ofertanţii şi consumatorii
„centrii distincţi de decizie care se opun unul altuia prin
urmărirea propriului interes, dar sunt legaţi în acelaşi
timp printr-o solidaritate funcţională”.
Finaliatea relaţiilor de pe opiaţă o realizează
schimbul. Marketingul este interesat de condiţiile care
trebuie îndeplinite pentru a exista schimbul:
Să existe cel puţin două părţi
Fiecare parte să deţină ceva care reprezintă o
valoare pentru cealaltă parte
Fiecare parte să fie capabilă să pună la dispoziţie
produsul şi să comunice informaţii legate de acesta
Fiecare parte să aibă libertatea de a accepta sau de
a refuza oferta
Fiecare parte să considere că este de dorit sau
acceptabil să trateze cu cealaltă parte
Deşi pare ceva mai bizar, schimbul este un proces de
creare a valorii, deoarece fiecare parte se alege la
momentul post-schimb cu o satisfacţie – o situaţie
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superioară calitatitativă celei de la momentul anteschimb.
Din perspectiva de marketing noţiunea de piaţă
trebuie înţeleasă atât prin componentele şi fenomenele
reale, efective, cât şi prin cele potenţiale. Pentru
marketeri formula de lucru este următoarea:
CEREREA = nevoie + dorinţă + resurse (+ condiţii
intrene şi externe)
Gestiunea cererii şi ofertei trebuie făcută chiar şi în
condiţiile nefinalizării actului de vânzare-cumpărare:
- marketingul vorbeşte de cerere reală
potenţială(nevoie + dorinţă),, ideală,
cerere fără obiect
- vorbeşte
despre
ofertă
reală,
potenţială, ideală, fără obiect
- putem vorbi de cerere în formare,
cerere nesatisfăcută, de ofertă activă,
ofertă pasivă etc.
În funcţie de poziţia faţă de un anumit produs
sau serviciu a unei colectivităţi putem distinge:
- consumatori efectivi care cumpără şi
consumă produsul;
- consumatori
potenţiali
sau
nonconsumatori relativi, cei care au
nevoie de produs dar care din motive
obiective şi subiective încă nu au
cumpărat produsul;
- nonconsumatori absoluţi în vederea
cărora nu intră produsul respectiv.
Rezultă că în practica de marketing se face
distincţie între piaţa reală – efectivă şi piaţa
potenţială. Prima se exprimă prin volumul vânzărilor
efectiv realizate, cea potenţială constituie o estimare a
volumului maxim ce l-ar putea atinge vânzările pentru
un orizont de timp, în anumite condiţii economice.
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Tocmai ansamblul relaţiilor dintre cerere şi
ofertă determinate de prezenţa pe piaţă a tuturor
producătorilor şi a tuturor consumatorilor, care sunt în
relaţii de vânzare-cumpărare formează piaţa totală.
- Pe această piaţă firma, întreprinderea
se află prin produsele sale în una sau
mai multe zone, satisfăcând segmente
din cererea cumpărătorilor.
- Această zonă în care acţionează fiecare
unitate economică reprezintă piaţa
întreprinderii şi se defineşte prin
gradul de pătrundere în consum a
produselor şi serviciilor pe care
întreprinderea le comercializează.
Paralel, produsele sau serviciile apar ca ofertă şi
deci fiecare produs îşi defineşte o piaţă proprie – ca o
subdiviziune
a
pieţei
totale,
denumită
piaţa
produsului.
Rezultă că piaţa fiecărui produs trebuie privită
în raport cu piaţa întreprinderii deoarece:
a)
când oferta întreprinderii este formată
dintr-un
singur
produs
piaţa
întreprinderii se confundă cu piaţa
produsului său;
b)
când oferta este formată din mai multe
produse piaţa fiecărui produs apare ca
parte a pieţei întreprinderii.
Rezultă că pentru analiza de marketing este
foarte importantă cunoaşterea raportului dintre piaţa
totală, piaţa întreprinderii şi piaţa produsului.
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Dimensiunile pieţei
În evaluarea conţinutului pieţei, se iau în
considerare şi dimensiunile acesteia – dimensiuni
determinate de un şir de elemente printre care:
structura pieţei, dinamica pieţei (evoluţia ei în timp),
dimensiunile
cantitative
ale
pieţei,
repartizarea
teritorială (localizarea pieţei) etc.
Structura pieţei
Multitudinea partenerilor, diversitatea mărfurilor
determină practic un conglomerat de subdiviziuni. Aşa
cum piaţa totală nu are un caracter omogen, tot aşa şi
piaţa întreprinderii nu e omogenă având diviziuni şi
subdiviziuni.
Principalul criteriu pentru stabilirea structurii
pieţei îl constituie obiectul tranzacţiilor după care
piaţa are două mari componente:
a)
piaţa
bunurilor
materiale,
cu
componentele
sale
mijloacele
de
producţie şi bunurile de consum
b)
piaţa serviciilor – de producţie, de
consum etc.
Fiecare dintre aceste au la rândul lor
subdiviziuni în funcţie de produsele şi serviciile oferite.
Pe piaţa bunurilor de consum dimensiunile cantitative
ale actelor de cumpârare sunt legate de consumul
individual şi familial, cumpărătorii sunt persoane fizice
în calitate de consumatori finali şi de aceea orice agent
economic este interesat să cunoască fiecare segment
de piaţă deşi cantităţile cumpărate individual sunt
întotdeauna mici.
Piaţa bunurilor de utilizare productivă are un şir
de caracteristici printre care:
- numărul cumpărătorilor este limitat ca
purtători de cerere
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o altă particularitate a acestor pieţe
este dependenţa
lor
de politica
generală de investiţii a statului şi a
marilor agenţi economici
- orice cumpărare pe această piaţă se
desfăşoară pe bază de performanţe
- piaţa
bunurilor
de
producţie
se
caracterizează prin partizi, cantităţi
mari de vânzare
Între piaţa consumatorului şi piaţa industrială (a
utilizatorului organizaţional) sunt deci diferenţe
marcante. Pe această piaţă cererea este derivată, mai
rigidă, e lipsită de elasticitate, fluctuaţiile preţului au
influenţă de rang secundar asupra cererii.
Gestiunea acţiunilor de pe această piaţă face obiectul
marketingului organizaţional (industrial).
Există diferenţe între cele două tipuri de pieţe,
determinate de specificul produselor industriale (fie
bunuri cu rol de materii prime, materiale; energie;
mijloace de natura investiţiilor – direct implicate în
procesul de exploatare al cumpărătorului, fie mărfuri cu
rol auxiliar – cu rol în buna funcţionare a structurii
organizaţiei) faţă cele de consum individual:
- tehnicitate mai ridicată a produselor de
pe piaţa industrială;
- cumpărarea se face după specificaţii şi
performanţe cuprinse în cărţile tehnice
însoţitoare şi testate prealabil;
- utilizarea este diferită;
- de regulă produsele industriale devin
obiect de inventar, cu utilizare multiplă
şi îndelungată, celelalte consumânduse;
- predominanţa materiilor
prime, a
semifabricatelor,
a
materiale-lor
accesorii pe piaţa industrială;
-
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-

-

creşterea rolului asistenţei tehnice în
montare – instalare, în întreţinere etc.
există diferenţe în ambalaj, în rolul pe
care acesta în joacă pentru fiecare
produs;
promtitudinea livrării produselor are o
încărcătură economică notabilă.

Aria şi localizarea pieţei
Imaginea dată de structura pieţei trebuie
completată cu dimensiunile sale spaţiale, adică, cu locul
unde se găseşte cererea. În marketing localizarea
geografică, adică plasamentul în teren are o importanţă
practică în:
- logistica mărfurilor
- alegerea canalelor de distribuţie
- evaluarea concurenţei în teren
- organizarea vânzărilor
- concentrarea şi orientarea teritorială a
activităţilor de promovare (reclamă,
publicitate etc.).
O primă caracteristică ce trebuie remarcată este
gradul de concentrare a vânzărilor pe un anumit spaţiu,
adică răspândirea şi repartiţia teritorială a vânzărilor şi
mesajelor promoţionale, densitatea reţelelor de
distribuţie, gradul de solicitare al acestora. Ca indicatori
de exprimare sunt folosiţi: volumul de vânzări/1000
locuitori, volumul de vânzări/km2, numărul punctelor de
vânzare/km2, numărul de consumatori pe un punct de
vânzare etc.
În raport de gradul de concentrare spaţială
piaţa poate fi delimitată în zone şi sectoare având
priorităţi şi cerinţe diferite, în funcţie de distanţă,
mijloace de transport, costuri, riscuri, cerinţe de
conservare etc.
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Un alt fenomen spaţial îl constituie gravitaţia
comercială, adică fenomenul de atracţie exercitat de
un centru comercial către zonele adiacente (de străzile
cu vad comercial către zonele învecinate, de oraş către
sat, localităţi mari, localităţi mici etc). Din cele spuse
rezultă că relaţia piaţă-spaţiu e importantă atât pentru
producător ca ofertant, cât şi pentru comercianţi.
- Putem vorbi de pieţe locale care la rândul lor au
unele caracteristici chiar şi în modul cum se realizează
tranzacţiile.
- Există pieţe sezoniere ca cea a
litoralului, care presupun concentrarea
în timp limitat a unui mare număr de
turişti, purtători de diverse cereri – alt
sistem de alimentare, de vestimentaţie,
cosmetice, farmaceutice etc. În general
în turism (cum este şi cazul pieţei
litoralului), cererea este cea care se
deplasează la locul ofertei. În schimb
eforturile publicitare vor fi intense în
zonele, în teritoriile, în ţările de unde
vin turiştii ca purtători de cerere.
- Bursele de mărfuri cu toate funcţiile şi
caracteristicile lor sunt tot o formă de
localizare geografică.
- Sistemele de vămuire, de tranzit au şi
ele o anumită teritorialitate.
- Pe plan internaţional, unele zone, unele
centre urbane câştigă un renume, o
consacrare, un prestigiu în târguri,
burse, licitaţii, expoziţii etc.
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Dimensiunile cantitative ale pieţei
Dimensiunile cantitative ale pieţei, în linii
generale, pot fi următoarele:
a)
capacitatea pieţei definită ca cerere
totală(maximă) pentru un produs sau
serviciu, fără a lua în considerare preţul
acestora, deci necesarul pentru un
anumit produs la un moment dat. Se
calculează ca un produs între totalul
consumatorilor şi capacitatea medie a
acestora de consum sau intensitatea
medie de utilizare a unui produs.
b)
potenţialul (de absorbţie al) pieţei
adică cererea totală pentru un produs
la un preţ dat–sinonim cu cererea
solvabilă, debuşeul.
c)
volumul pieţei pentru produsul studiat,
adică totalitatea produselor vândute,
valoarea tranzacţiilor realizate pe o
piaţă specifică
d)
cota de piaţă (ponderea firmei pe piaţa
produsului) adică gradul de pătrundere
a firmei pe piaţa produsului respectiv,
exprimând capacitatea concurenţială.
Formula de calcul: CP = CA x / CA t, unde:
CA x – cifra de afaceri a firmei X pe un anumit
produs
CA t – vânzările totale pe întreaga piaţă a
produsului (ale tuturor concurenţilor direcţi)
e)
cota relativă de piaţă este dată de
raportul dintre cota proprie de piaţă şi
cota deţinută de principalul concurent,
deobicei de firma cea mai puternică,
sau putem propune o raportare faţă de
medie în cazul unui domeniu atomizat.
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În funcţie de cei doi indicatori anteriori o firmă
poate fi deci lider, co-lider, challanger, urmăritor, actor
de nişă etc.
f)
numărul
clienţilor
firmei
(consumatorii satabili sau fideli) pe
care aceasta poate conta o anumită
perioadă determinată de timp. Acest
indicator
contribuie
la
evaluarea
companiilor fiind un element ce ţine de
un activ intangibil – goodwill.
În concluzie: piaţa întreprinderii este dinamică
în timp, adică dimensiunile sale relative şi absolute
evoluează. Ea va fi marcată decisiv de modificările
pieţei totale, ale pieţelor anumitor produse, lucru care
atrage după sine obligativitatea identificării acestor
tendinţe, pentru formularea unor obiective strategice
realiste şi pertinente.
Factorii
care
influenţează
evoluţia
întreprinderii şi a pieţei produsului

pieţei

Determinarea
factorilor
de
care
depind
dimensiunile pieţei unei firme şi măsurarea intensităţii
influenţei acestora permite identificarea direcţiilor de
extindere a activităţii sale de piaţă. Aceşti factori sunt
grupaţi, în general, în două categorii:
factori endogeni – care se pot grupa în puncte
forte sau slabe ale organizaţiei:
1. potenţialul uman, adică numărul,
nivelul de calificare, vechimea în firmă,
aptitudinile individuale, de memorie,
calităţile de eficienţă ale angajaţilor în
ansamblu. Toffler vorbeşte de creşterea
ponderii elementelor intangibile în
ansamblul capitalului uman alunei
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firmei – idei, intuiţie, informaţie
existente
în
capetele
angajaţilor,
cultura organizaţională.
2. potenţialul material, este reprezentat
de baza materială, vechimea acesteia,
calitatea
tehnologiilor,
gradul
de
automatizare
şi
informatizare
a
proceselor de muncă etc.
3. potenţialul financiar, reflectat în
situaţiile
financiar-contabile,
în
disponibilul financiar în conturi, în
mărimea
datoriilor
şi
scadenţa
acestora.
4. etapa ciclului de viaţă în care se
găseşte firma, adică experienţa în
activitate,
maturitatea
firmei,
ascensiune, regres, stagnare etc.
factori exogeni cuprind şi ei o paletă largă printre
care:
1. natura bunurilor ce fac obiectul de
activitate a firmei
2. intensitatea consumului bunurilor şi
serviciilor ofertate
3. mărimea şi structura populaţiei
4. puterea de cumpărare a populaţiei în
funcţie de veniturile totale
5. factori sociali, care determină în mare
măsură comportamentul uman ca
mediu în care trăieşte individul
6. factori psihologici, care conturează în
primul
rând
personalitatea,
temperamentul, starea de spirit a
purtătorului de cerere şi potenţial
cumpărător
7. factori conjuncturali, atât interni cât
şi externi
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Multe din aceste elemente enumerate mai sus
influenţează şi piaţa produsului dată fiind relaţia piaţa
firmei-piaţa produsului. Piaţa produsului este o secţiune
a pieţei globale în care se manifestă cererea şi oferta
pentru produsul respectiv.
Piaţa produsului se poate evalua după unii
indicatori dintre care amintim doar câţiva:
1.
gradul de răspândire al produsului pe
piaţă,
determinat
de
numărul
consumatorilor şi utilizatorilor care
apelează la el
2.
gradul de pătrundere al produsului în
consum, frecvenţa medie a cumpărării,
pe de o parte, şi mărimea cumpărăturii,
de pe altă parte
3.
viteza
de
difuzare
a
desfacerii
produsului,
adică
aria
geografică
acoperită de vânzările prodului într-un
interval de timp
4.
numărul firmelor ofertante sau care
comercializează
produsul
(produse
similare)
5.
profilul clientelei (funcţie de diverse
criterii)
6.
imaginea şi notorietatea produsului ca o
sinteză a reprezentărilor mentale ale
cumpărătorilor faţă de produs
Dimensiunile spaţiale ale pieţei
Pe lângă dimensiunile cantitative – volumetrice
este necesară şi cunoaşterea distribuţiei în spaţiu a
pieţei unui produs ştiind că ea are particularităţi de la o
zonă la alta, de la o localitate la alta. Ne interesează în
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atare condiţii elemente de analiză precum: gradul de
intensitate a pieţei exprimat prin volumul vânzărilor pe
un locuitor; structura vânzărilor de mărfuri într-un areal
analizat; raportul cerere-ofertă pe zone în cadrul
diferitelor produse.
Ştim că aceste caracteristici sunt în funcţie de
dezvoltarea economică a zonei, de interesul turistic, de
situaţia demografică etc.
Studiile făcute asupra acestor aspecte ale pieţei
au dus la concluzia că dominant în distribuţia spaţială a
fenomenelor de piaţă este fenomenul migrării cererii
în afara localităţilor de reşedinţă a consumatorilor cu
precădere din mediul rural spre cel urban, dintr-un oraş
mai mic spre altul mai mare şi chiar dintr-un cartier în
altul al aceluiaşi oraş.
Acest fenomen al migrării cererii se împleteşte
de regulă cu cel al mobilităţii populaţiei şi se numeşte
gravitaţie comercială – înţeleasă ca fenomen de
atracţie exercitat de reţeaua comercială a unui centru
comercial asupra populaţiei nerezidenţiale.
Cele mai importante contribuţii la studierea
gravitaţiei comerciale le-a adus profesorul american W.
J. Reilly care a formulat o lege a acestui proces şi care
îi şi poartă numele: două centre, a şi b, atrag
cumpărătorii dintr-o localitate mai mică t aflată în zona
lor teritorială în raport direct proporţional cu populaţia
celor două centre şi invers proporţional cu pătratul
distanţei dintre localitatea mai mică, t, şi cele două
centre. Relaţia de calcul este următoarea:

Ca
Cb

Pa Db
Pb Da

2

unde:

Ca şi Cb = cererile atrase de centrele a şi b din
localitatea mai mică t;
Pa şi Pb = numărul locuitorilor centrelor a şi b;
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a şi b.

Da şi Db = distanţa dintre localitatea t şi centrele

Pe baza acestei relaţii se poate delimita aria de
atracţie a unei localităţi şi se pot alcătui hărţi
comerciale ale unor zone geografice. În concluzie, astfel
de cercetări pot contribui la definirea aşa-numitelor
vaduri comerciale din marile oraşe, la stabilirea
orientărilor cu privire la amplasarea magazinelor pe
cartiere şi la profilul acestora, la stabilirea circuitelor de
distibuţie, etc.
De la marketingul nediferenţiat la marketingul
ţintă
Activitatea practică demonstrează că nu este
posibil şi nici economic ca agenţii economici să încerce
să-şi vândă produsele şi serviciile tuturor clienţilor
potenţiali. Acest lucru şi datorită faptului că piaţa
potenţială este prea mare faţă de resursele firmei;
clienţii pot fi localizaţi pe mari suprafeţe geografice,
firma neavând resurse logistice suficiente, nu se
justifică eficienţa acoperirii unei asemenea zone sau
principalii concurenţi s-au instalat deja pe piaţa
respectivă. De regulă, nevoile clienţilor potenţiali
variază extrem de mult, firma neputând acoperi o
asemenea diversitate.
Firma va trebui să se decidă CUI să se adreseze
şi apoi să-şi orienteze produsele şi serviciile numai
către grupurile – segmentele de piaţă selectate. Tocmai
procesul de identificare a segmentelor de piaţă,
selectând unul sau mai multe dintre ele şi dezvoltând o
strategie complexă pentru a îndeplini cerinţele acestora
se numeşte marketing ţintă. Importanţa acestui
concept a evoluat o dată cu creşterea gradului de
complexitate a pieţei, când apar noi pieţe, adică noi
clienţi, cu noi cerinţe.
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Până în acest stadiu există posibilitatea ca un
producător să identifice nevoile comune ale unui grup
de clienţi şi să încerce să le satisfacă punând la
dispoziţie produse şi servicii adecvate. În această fază
el va practica un marketing nediferenţiat adică va
oferi un singur produs pentru întreaga piaţă, decizia
parţinând în totalitate cumpărătorului.
Dar această abordare de masă susţinută cu un
model unic nu rezistă în timp deoarece concurenţa va
veni cu alte oferte. Ca răspuns firma va adopta un
marketing diferenţiat producând VERSIUNI ale
produsului care întruneşte toate calităţile originalului,
dar cu alternative şi deci posibilităţi de alegere.
Este o primă etapă a procesului de marketing
ţintă şi care constă în „împărţirea pieţei” în grupuri
distincte
de
cumpărători
cu
caracteristici,
comportamente şi nevoi diferite, cărora este necesar să
li se ofere produse sau strategii complexe diferite (după
Kotler şi Armstrong).
Aceste grupuri se numesc tocmai segmente de
piaţă. Diferenţele dintre segmente pot însemna că
diferitelor grupuri de cumpărători să li se ofere produse
parţial diferite sau că trebuie comunicat cu ele în alt
mod. Pentru o segmentare cât mai bună există un şir
de criterii şi în acelaşi timp puncte de plecare.
Structura şi segmentarea pieţei
Datorită structurii complexe pe care o prezintă
piaţa, a existenţei diferitelor categorii de cumpărători –
individuali, de grup, organizaţionali, care urmăresc
profit sau depun activităţi nonprofit, o întreprindere ca
ofertantă NU va aborda global această piaţă ci se va
orienta spre una sau câteva componente ale ei şi
anume spre acelea în care va găsi cele mai eficiente
condiţii de acţiune. Ca metodă de studiere a structurii
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pieţei- fundamentală pentru strategia de marketing este larg răspândită segmentarea pieţei cu
componenta sa de bază piaţa ţintă (target market).
Este o primă etapă a procesului de marketing
ţintă şi constă în „împărţirea pieţei” în grupuri distincte
de
cumpărători
cu
caracteristici,
nevoi
şi
comportamente asemănătoare, având ca obiectiv
dezvoltarea unor strategii şi tactici cu şanse cât mai
mari de succes.
Aceste grupuri sunt segmentele de piaţă,
diferenţele dintre aceste grupuri de cumpărători
determinând structura ofertei de produse şi servicii,
preţul, modul de comunicare.
Există o mulţime de elemente care pot constitui
criterii de segmentare a pieţei cumpărătorilor de bunuri
de larg consum, segmentarea multicriterială devenind
din ce în ce mai răspândită în activitatea practică.
1. Segmentarea geografică
Pe
unele
pieţe
se
pot
identifica
nevoile
consumatorilor în funcţie de zona unde locuiesc (sat,
oraş, regiune). Dacă firma acţionează în mai multe
zone va ţine seama de aceste diferenţe.
2. Segmentarea demografică
Există pieţe în care segmentarea geografică nu
este atât de relevantă ca cea în funcţie de variabile
demografice ca: sex, vârstă, venit, ocupaţie, familii,
copii etc. Aceste variabile sunt şi mai uşor de măsurat,
de cuantificat, facilitând dimensionarea pieţei ţintă.
3. Segmentarea psihografică
Deciziile pe care le iau oamenii în actul
cumpărării sunt influenţate de o diversitate de factori
legaţi de propriile caracteristici personale – stil de viaţă,
trăsături de personalitate, preferinţe pentru anumite
produse, toate constituind criterii, bază pentru o cât
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mai atentă segmentare. Psihografia este cunoscută ca
studiul stilului de viaţă.
4. Segmentarea comportamentală
Această activitate presupune împărţirea pieţei în
funcţie de modul şi atitudinea în procesul de
cumpărare. Voi prezenta câteva dintre „axiomele
fundamentale”
aferente
comportamentului
consumatorilor:
- Oamenii cumpără diferit unul şi acelaşi
produs.
- Oamenii
caută
de
la
produsele
cumpărate beneficii diferite.
- Oamenii dau utilizări diferite unuia şi
aceluiaşi produs.
- Uneori
produsele
sunt
utilizate
împreună cu alte produse sau activităţi.
- Experienţa cumpărătorului determină
atitudini şi cerinţe diferite faţă de unul
şi acelaşi produs.).
Sunt semnificative pentru unii cumpărători
obiceiurile de cumpărare. Unii cumpără în mod regulat
o anumită marcă de produs, alţii aceeaşi marcă dar la
ocazii speciale. Aici este de evidenţiat şi instalarea
loialităţii faţă de o marcă indiferent de preţ sau faţă de
oferta concurenţei. Alţii în schimb sunt sensibili la
ofertă răspunzând cu uşurinţă la modificările de preţ
indiferent de marca oferită.
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Segmentarea pieţei organizaţionale (industriale)
Cumpărătorii organizaţionali, la rândul lor, pot fi
grupaţi în funcţie de criterii precum:
1. ramura industrială.
2. baza tehnologică.
3. mărimea firmei
4. urgenţa cererii
5. mărimea comenzilor. Aşa numitul „efect Pareto”
susţine că 80% din venituri pot proveni de la
20% din clienţi.
Rezultă deci, că firma ofertantă trebui să-şi
stabilească bine segmentul de piaţă pe care vrea să îl
acopere şi pentru care are capacitatea, să facă
programe pentru fiecare tip de cumpărători.
În final după respectarea tuturor criteriilor de
segmentare a pieţei orice firmă trebuie să procedeze la
evaluarea segmentelor de piaţă. Firma trebuie să
cunoască ponderea vânzărilor actuale din produsul
respectiv, ritmurile creşterii şi speranţele pentru a
cuceri noi segmente.
Unele firme îşi concentrează politica asupra unui
singur segment de piaţă numit şi nişă, alte firme, mai
ales cele puternice practică o strategie multisegment
ajungând astfel la însumarea diferitelor segmente şi
obţinând o creştere a volumului vânzărilor.
În
concluzie,
marketingul
ţintă
implică
proiectarea caracteristicilor produselor şi crearea unei
imagini distincte care să se adreseze în mod specific
segmentului ţintă şi care să facă produsul distinct de cel
al concurenţei. Acestă activitate cu efecte în mintea
consumatorului în termeni de marketing se mai
numeşte şi poziţionarea produsului. Pentru succesul ei
se asociază de regulă o paletă de elemente – marcă,
nume, ambalaj, publicitate, felul distribuţiei, preţ etc.
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CAPITOLUL IV
CERCETAREA DE MARKETING

Obiectivele capitolului:
Înţelegerea importanţei cercetării
de marketing pentru deciziile
managementului
Definirea obiectivelor realizării unui
sistem informaţional de marketing
Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor
fundamnetale utilizate în
cerecetarea de marketing
Dezvoltarea abilităţii de concepere
a unui plan de cercetare
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Utilitatea, conţinutul şi aria cercetărilor de
marketing
Confruntată cu un mediu în continuă schimbare,
organizaţia încearcă să atenueze efectele adverse şi să
beneficieze de oportunităţi. Pentru
a nu-şi irosi
resursele şi pentru a atinge obiectivele recurge la
planificarea
strategică.
Fundamentul
oricărei
strategii îl constituie studierea tuturor fenomenelor
mediului, a pieţelor în special, deci, cum spunea Kotler,
demersul „din exterior spre interior”.
Managemetul trebuie să dispună un sistem
informaţional pe care să se poată baza în procesul
decizional. În perioada actuală, economia vitezei
înlocuieşte economia scalei. Competiţia, concurenţa
este atât de acerbă şi vitezele de reacţie atât de mari,
încât vechiul slogan „timpul este bani” este tot mai
depăşit de unul nou „fiecare interval de timp valorează
mai mult decât celălalt”. Firmele adoptă tot mai mult
ideea că „banii se deplasează cu viteza luminii,
informaţia trebuie să circule şi mai repede”.
Producţia de masă, de serie mare, caracteristică
epocii industriale, este depăşită pe măsură ce firmele îşi
instalează sisteme de prelucrare intensiv-informatizate,
tot mai robotizate, capabile de variaţiuni infinite şi din
ce în ce mai inftine. Consecinţa: o puternică
demasificare a producţiei, promovarea pe scară mare a
diversităţii – care alimentează capacitatea de opţiune a
consumatorului. Piaţa de masă se fragmentează în nişe,
diferenţiate în funcţie de nevoile consumatorului.
În aceste condiţii, informaţiile ample dau
agentului economic – managerului, posibilitatea să
identifice şi să servească mai bine micropieţele
emergente.
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Sintetic vorbind: nevoia de informaţie de
marketing este mai acută ca oricând, ca urmare a
tendinţelor manifestate la nivelul pieţei. Se trece de la
un marketing local, la unul naţional şi chiar spre unul
global, ca o consecinţă a însăşi extinderii pieţei pe
aceleaşi dimensiuni. În paralel nevoile clientului se
diversifică, dorinţele sporesc, iar pe măsură ce
veniturile cumpărătorilor cresc, aceştia devin tot mai
precauţi, mai exigenţi în alegerea şi achiziţionarea
bunurilor.
Puterea este o combinaţie a resurselor
organizaţionale. Până nu demult, firmele au acordat
maximă atenţie gestionării a patru mari factori:
gestionarea banilor, a materialelor, a utilajelor şi forţei
de muncă. Astăzi, ei sunt obligaţi să recunoască
importanţa capitală a unei a cincea resurse:
informaţia, care are noi metode de gestionare, altele
decât cele patru enumerate mai sus.
Specialiştii caută să definească cercetarea de
marketing (Philip Kotler, Gary Armstrong) arătând că
ea „reprezintă funcţia care leagă consumatorul, clientul
şi publicul de vânzător prin informaţie”.
Sintetizând, cercetarea de marketing reprezintă
activitatea prin intermediul căreia, cu ajutorul unor
concepte, metode şi tehnici ştiinţifice de investigare, se
realizează specificarea, măsurarea, culegerea, analiza şi
interpretarea informaţiilor de marketing destinate
conducerii unităţii economice pentru cunoaşterea
mediului
în
care
funcţionează,
identificarea
oportunităţilor, evaluarea alternativelor acţiunilor de
marketing şi a efectelor acestora.
Aprecierea cercetării de marketing ca funcţie a
marketingului demonstrează rolul ei în orientarea
întreprinderii, către un obiectiv precis, şi de aceea ea
trebuie să corespundă unor anumite exigenţe:
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a) să se desfăşoare sistematic şi continuu;
b) să se desfăşoare ca un proces ce parcurge
mai multe etape, fiecare dintre acestea
presupunând activităţi distincte de colectare,
înregistrare,
analiză
a
informaţiilor,
impelementarea lor şi în final formularea
concluziilor pertinente;
c) cercetarea trebuie aplicată la orice aspect al
activităţii de marketing din cadrul firmei. Ea
trebuie
să
corespundă
cerinţelor
de
obiectivitate,
precizie,
profunzime
şi
perfectibilitate.
Aria cercetărilor de marketing este extrem de
largă şi cuprinde investigaţii având ca obiect:
1.
Întreprinderea,
începând
cu
obiectivele, strategiile, politicile de dezvoltare; ce
resurse umane, materiale, financiare are;
capacitatea de mobilizare a acestor resurse;
calitatea activităţii manageriale – adică punctele
tari şi punctele slabe ale întreprinderii.
2. Piaţa la care agentul economic îşi
raportează activitatea, şi anume: care
este poziţia întreprinderii sau a
produsului pe piaţă (cota de piaţă),
care este conjunctura pieţei şi dinamica
diferitelor fenomene, segmentele de
piaţă,
dimensiunile
spaţiale
etc.,
fenomenele legate de cerere, de ofertă,
de preţuri, etc.
3. Componentele mediului cum sunt:
evoluţia generală a economiei, a
ramurilor respective, cadrul legislativ şi
instituţional,
mediul
tehnologic,
ecologic, demografic, social-politic şi
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cultural.
4. Nevoile de consum mai ales din
punctul de vedere al modului cum iau
naştere aceste nevoi, dimensiunea lor,
ierarhizarea lor, raportul dintre ele şi,
în final, modul de materializare a
nevoilor de consum în cerere efectivă–
solvabilă.
5. Comportamentul de cumpărare şi
de consum al cumpărătorilor. Care
sunt factorii determinanţi ai acestui
comportament, cum se manifestă în
actul cumpărării, în actul consumului.
6. Mixul de marketing, adică asupra
celor „patru P” (produs, preţ, plasare,
promovare).
7. Concurenţa, structură, intensitate,
profile ale competitorilor
Cercetarea de marketing mai presupune şi o
amplă activitate de analiză, previziune pe termen scurt,
mediu sau lung, obiective necesare întocmirii
programelor.
În concluzie, cercetarea de marketing se poate
adapta la orice sferă de activitate a firmei, ea trebuie
organizată la un cost rezonabil, trebuie să asigure un
maximum de eficienţă, rapiditate, informaţie clară,
relevantă şi suficientă pentru luarea unei decizii
corecte.
Tipologia cercetărilor de marketing
În funcţie de folosirea diferitelor criterii
delimităm unele grupe specifice de cercetare ca:
a)
după metodologia utilizată şi sursele
de
informaţii:
cercetări
indirecte/secundare (statistice, de
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birou), şi directe/primare, de teren,
de laborator, experimentale
b)
după momentul realizării comparat
cu evenimentul studiat: preliminare,
tactice(operaţionale)
şi
de
control(post-factum)
c)
după obiectivele cercetării avem:
cercetări exploratorii, instrumentale,
descriptive,
explicative
şi
previzionale sau predictive.
Literatura de specialitate evidenţiază divizarea
procesului de cercetare de marketing în mai multe
etape, majoritatea specialiştilor, inclusiv autorii români
(Florescu şi colaboratorii) optând pentru propunerile lui
Kotler şi Armstrong:
1. Identificarea problemei şi definirea scopului
cercetării.
2. Elaborarea obiectivelor şi ipotezelor în funcţie
de care se precizează ce informaţii sunt
necesare pentru fiecare obiectiv. Legat de
obiective este şi definirea ipotezelor cercetării,
adică anticiparea răspunsurilor la problema
investigată.
3. Estimarea prealabilă a valorii informaţiei ce va
fi obţinută prin cercetare, adică:
- acurateţea ei – măsura în care reflectă
realitatea
- actualitatea – prospeţimea informaţie
- suficienţa – măsura în care asigură
luarea unei decizii corecte
- disponibilitatea – măsura în care
informaţia poate fi obţinută
- relevanţa – pertinenţa şi aplicabilitatea
informaţiei în luarea deciziei.
4. Alegerea surselor de date, adică faza în care
se iau decizii privitoare la tipul, sursa, natura
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şi forma informaţiilor ce urmează să fie
culese.
5. Selectarea modalităţilor de culegere şi
sistematizare a datelor, adică modul de
măsurare,
sursele
statistice,
cercetarea
directă, experimentală etc.
6. Recoltarea
informaţiilor
sub
aspect
organizatoric:
- cine va prelua datele, unde, când şi
cum
- care date necesită prelucrare imediată
- care date vor fi stocate în baza de date
şi deci vor fi folosite ulterior
7. Prelucrarea informaţiilor – este etapa aducerii
acestora în forma în care facilitează analiza şi
interpretarea lor şi în care se folosesc
mijloacele matematice şi cibernetice.
8. Analiza şi interpretarea poate cel mai complex
moment, care trebuie să apeleze atât la
metode cantitative şi calitative şi în care se
caută un răspuns fundamentat ştiinţific pentru
fiecare
ipoteză
avansată
la
începutul
cercetării.
9. Redactarea studiului (sinteza informaţională)
şi elaborarea concluziilor şi recomandărilor
finale.
Fiind posibile mai multe interpretări ale datelor
se impune dezbaterea comună, manager-specialişti,
care în final să ducă la cea mai bună interpretare.
Managementul va hotărî în legatură cu măsurile de luat
şi planul de implementare operaţională.
La marile firme există departamente proprii de
cercetare de marketing, firmele mici apelând la instituţii
specializate. Dar, a apela atrage după sine şi avantaje
şi dezavantaje.
Avantaje: cercetările se pot efectua cu mai
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multă obiectivitate; permite posibilitatea utilizării unui
personal specializat; permite o mai mare flexibilitate şi
capacitate de adaptare la specificul fiecărei cercetări în
parte.
Dezavantaje: există posibilitatea ca executantul
cercetării să nu fie suficient familiarizat cu problemele
beneficiarului. Apar dificultăţi în formularea concluziilor
astfel ca ele să poată fi integrate cât mai uşor în
programele de marketing. Costul uneori este foarte
ridicat. Alteori apar dificultăţi în obţinerea informaţiilor
necesare în timp oportun.
Metode şi tehnici de recoltare a informaţiilor în
cercetarea de marketing
Este general acceptat că informaţiile pot fi
dobândite cu ajutorul a patru grupe de metode:
investigarea surselor statistice, cercetarea directă,
experimentul de marketing şi simularea de marketing.
1. Investigarea
surselor
statistice
(investigare indirectă).
Datele se pot obţine prin consultarea unui şir de
anuare statistice, a buletinelor de informaţii publicate
de institute naţionale pentru statistică, a buletinelor
lunare ale diferitelor organisme ONU şi a altor
organisme internaţionale. De asemenea, se pot obţine
date din unele studii de specialitate, din rapoarte ale
firmelor privind producţia, stocurile, vânzările, structura
clientelei etc, privind structura şi volumul costurilor,
date ce sunt cuprinse în registrele de afaceri ale firmei,
ale forţelor de vânzare, în fişe de clienţi, facturi, bănci
de date proprii etc.
Acestea sunt deci surse indirecte, obţinute fără
contactul cu purtătorul de informaţii. Ele au un grad
limitat de accesibilitate şi un grad redus de detaliere,
52

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

mai ales atunci când sunt legate direct de piaţă şi
fenomenele ei. Obligatoriu, pentru astfel de surse,
trebuiesc respectate cerinţe ca:
- să fie surse statistice originale, de
prestigiu, demne de încredere;
- să fie permanent completate cu
informaţii despre fenomenele ce au
legătură cu tema cercetării;
- să fie cele mai recente surse;
- să existe o atitudine critică faţă de ele.
2. Cercetarea directă.
Literatura
de
specialitate
prezintă
două
modalităţi de a o realiza:
a) Investigarea de masă sau totală,
care cuprinde o colectivitate, un grup
mare
sau populaţia,
sub
forma
recensământului
b) Investigarea selectivă, presupune
alegerea după criterii ştiinţifice a unei
părţi dintr-o colectivitate sub forma
eşantionului.
Această metodă poate fi la rândul ei
permanentă, periodică sau ocazională. De asemenea,
se poate efectua la domiciliul clientului, pe stradă, în
unităţi comerciale, la locul de muncă al clientului,
târguri, expoziţii etc. Colectarea datelor se poate face
oral (prin telefon), prin interviuri, anchete sau scris –
prin chestionare completate în prezenţa sau absenţa
cercetătorului.
Pentru a putea folosi metoda selectivă de
investigare este nevoie de lămurirea problematicii
eşantionării. “Nu este nevoie să mănânci întreaga
prăjitură pentru a-ţi da seama care este gustul.”
Eşantionul este un segment sau o submulţime a
populaţiei studiate, numărul elementelor conţinute de
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submulţimea
respectivă
constituind
volumul
eşantionului respectiv.
Scopul eşantionării este: folosind o submulţime
relativ mică să se culeagă suficientă informaţie care să
permită extrapolări – inferenţe privind caracteristicile
urmărite la nivelul întregii populaţii. Partea aleasă,
obligatoriu trebuie să reproducă cât se poate de fidel
caracteristicile populaţiei studiate – adică eşantionul să
fie reprezentativ. Nu intrăm în amănunte dar
statistica a demonstrat că acest lucru este posibil,
existând numeroase exemple de eşantionane de
aproximativ 1000 de subiecţi pentru a studia populaţii
de cateva milioane, cu marje de eroare foarte
rezonabile.
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Metode, tehnici şi
directă, selectivă
Tipul
metodelor

I. Metode
ce
antreneaz
ă
purtătorii
de
informaţii

Denumire
a
metodelor

A.
Ancheta
selectivă
de teren

B. Teste
psihometr
ice

II. Metode
ce nu
antreneaz
ă conştient
purtătorii
de
informaţii

C.
Observarea

instrumente

de

cercetare

Tehnici de
cercetare

Instrumente de culegere
a informaţiilor

a) tehnici de
interogare
explorativă

- discuţiile de grup
- asociaţiile libere,
nestructurate pe idei
- inteviul în profunzime
pe bază de ghid de
conversaţie
1) Chestionar scris
2) Chestionare telefonică
cu completarea
răspunsului de către
operator
3) Chestionare orală cu
înregis-trarea
răspunsurilor pe bandă
magnetică
1)
Completarea
de
cuvinte
2) Asociere de imagini
3) Asociere de cuvinte
1) De recunoaştere a
unor produse, mărci,
ambalaje etc.
2) De încadrare într-o
anumită categorie a unor
produse, mărci,
ambalaje etc.
- Camere de luat vederi
- Prin fotografiere sau
filmare
- Oglinzi cu vedere
unilaterală
- Audiometru
- Numărătorul de trafic

b) tehnici de
interogare pe
bază de
interviu
structurat

a) teste
proiective
b) teste
„oarbe”

a) Cu ochiul
liber
b) Cu mijloace
tehnice de
observare
c) Măsurarea
urmei fizice
d) Tehnica
inventarierii –
fişele de
produs
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Metode de eşantionare
Pentru a stabili un eşantion reprezentativ e bine
să răspundem în primul rând la întrebarea: pe cine
interogăm, care este populaţia a cărei opinii sau
comportamente dorim să le cunoaştem şi apoi la
întrebarea cum să alegem din această populaţie
persoanele pe care trebuie să le investigăm având în
vedere că este greu să cuprindem populaţia în
totalitatea sa şi pe de altă parte, uneori, acest lucru
este inutil. Putem proceda astfel:
1. eşantionare aleatorie. Având liste complete ale
populaţiei se procedează la alegerea la întâmplare,
folosindu-se tabele cu numere aleatorii sau metoda
pasului de numărare.
2. eşantionare normată. Se pleacă de la variabile
importante ca vârstă, sex, categorii socioprofesionale
etc.
care
determină
structura
populaţiei, în funcţie de ponderea lor generală în
populaţia studiată.
3. eşantionare ad-hoc. Când populaţia de investigat
este restrânsă, iar membrii ei sunt de regulă grupaţi
la un eveniment.
4. eşantionarea de convenienţă. Când sunt selectaţi
membrii populaţiei de interes disponibili.
5. autoeşantionarea. Repondenţii decid ei înşişi
participarea la sondaj, foarte întâlnită în domeniul
Internetului.
Odată depăţită
această
etapă, urmează
obţinerea informaţiilor, chestionarul fiind principalul
instrument de lucru.
Proiectarea chestionarului
Se consideră că o cerecetare nu poate fi mai
bună decât chestionarul său. Proiectarea unui
chestionar este o activitate esenţială pentru rezultatele
sondajului, stilul, lungimea, forma, conţinutul trebuind
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să fie gândite cu grijă. Chestionarele scurte sunt mai
acceptate. Se admit 15-20 de întrebări –numărul
acestora depinzând de obiectivele urmărite şi de
metodele folosite în interogare.
- Înfăţişarea chestionarului este foarte
importantă, de aceea să se ofere spaţiu suficient,
respondenţii să nu îşi limiteze răspunsurile din
cauza lipsei de spaţiu.
- Fiecare întrebare trebuie evaluată după
o serie de criterii înainte de a fi inclusă în
chestionar, principalele condiţii de respectat fiind
următoarele:
1. întrebările să fie relevante, adică în chestionar
să se includă numai întrebări care să ofere
date folosibile.
2. să fie clare, adică să se evite cuvinte cu mai
multe
înţelesuri,
jargoane
tehnice,
terminologii complexe, de pură specialitate,
cuvinte de origine străină. Dacă întrebarea nu
este înţeleasă respondentul fie renunţă să
răspundă, fie răspunde la ce crede el că este
întrebat şi nu la ce s-a gândit cercetătorul.
3. întrebările să fie inofensive, adică să nu fie
legate de subiecte sensibile, delicate ca:
vârstă, venituri, clasă socială, religie, etnie,
întrebări care ar putea fi considerate de
respondent ca agresive. Dacă totuşi este
nevoie, astfel de întrebări, gândit formulate,
trebuiesc plasate la sfârşit, după ce s-a
stabilit un anumit raport cu operatorul sau
respondentul s-a decis că nu va renunţa la a
da răspunsul.
4. întrebările să fie scurte, concise, deoarece
dacă conţin mai mult de 20 de cuvinte sunt
greu de înţeles mai ales atunci când sunt
folosite într-un interviu. Unele întrebări pot fi
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5.
6.

7.

8.
9.

precodificate putându-se răspunde la ele cu
da, nu, încercuire, subliniere etc.
întrebările să fie precise, adică să atace un
singur subiect pentru a se evita astfel
confuziile.
întrebările să fie imparţiale, adică să nu
sugereze nici o formă de răspuns; de
exemplu: sunteţi de părere că în termenul de
garanţie numărul defecţiunilor este mai redus
decât în perioada postgaranţie?
se pot folosi întrebări introductive, care să
definească pentru cel chestionat scopul
cercetării şi prin care acesta să fie cointeresat.
Ca regulă de bază, subiecţii să aibă libertatea
de a nu răspunde (sau alternative de tipul: nu
ştiu, nu mă pronunţ, nu mă interesează).
întrebările să aibă permanent o succesiune
logică, pentru fluenţă şi pentru a facilita
munca şi a reduce eforul repondentului.

Tehnici de chestionare
În funcţie de situaţii se pot formula:
a) Întrebări deschise la care răspunsul este
dat cu propriile cuvinte, tehnică recomandată
când există o varietate de răspunsuri.
Respondenţii le preferă deoarece răspund
ceea ce cred ei şi nu la variante prestabilite
de altcineva. Există totuşi dezavantaje la
prelucrarea unor astfel de întrebări, la
clasificarea
şi
codificarea
precum
şi
posibilitatea unor răspunsuri îndoielnice
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Variante de întrebări deschise:
Complet nestructurate, se răspunde totalmente liber
Asocieri de cuvinte
Completări de propoziţii sau fraze
Continuarea unei povestiri
Descierea unei imagini
b) Întrebări închise pot fi cu răspuns fix sau cu
alegere forţată unde trebuie să se aleagă
răspunsul.
Cele mai folosite categorii de întrebări:
Dihotomice, alegere între două răspunsuri
Alegere multiplă, cu variante de răspuns fără
ordonare
Scara lui Likert, exprimarea intensităţii acordului
faţă de o afirmaţie
Diferenţiala semantică, scală cuprinsă între doi
termeni bipolari
Scala importanţei, se apreciază importanţa eventual
prin note
Scala de apreciere, evaluarea caracteristicii de la
slab la excelent
Scala intenţiei de cumpărare
Tot ca tehnici de chestionare se mai practică
formularea unor întrebări de control, apoi la unele
întrebări se inversează variantele de răspuns pentru a
se evita răspunsul numai la primele alternative.
Se recomandă folosirea de întrebări tranzitorii,
de trecere de la o grupă la alta de probleme studiate
pentru a pregăti respondentul, şi paralel, se pot utiliza
întrebări filtru, care precizează că: răspunzi la
întrebarea următoare (sau la întrebarea X), numai dacă
răspunsul la întrebarea anterioară a fost DA sau, după
caz NU.
Un alt moment important al cercetării şi al
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folosirii chestionarului ca instrument îl constituie
pretestarea chestionarului, operaţie făcută cu alţi
interlocutori, cu colegi, cu grupe de cunoscuţi, cu
scopul de a colecta date despre caracterul şi
corectitudinea întrebărilor, a respectării logicii de
succesiune a acestora. Se constată de multe ori că
informaţii întregi au rămas neacoperite cu întrebări,
respondenţii făcând sugestii în acest domeniu. În alte
cazuri se obţin variante de răspuns la întrebările
propuse. Paralel, se constată durata de completare care
trebuie să se încadreze în timpi optimi. În final, toate
datele vor servi la corecturile necesare, la completări şi
dacă este cazul se poate repeta pretestarea.
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CAPITOLUL V
COMPORTAMENTUL DE CUMPĂRARE AL
CONSUMATORILOR

Obiectivele capitolului:
Definirea consumului şi a
importanţei sale în fenomenul de
marketing
Identificarea nevoilor ca elemente
determinante ale consumului
Înţelegerea factorilor de influenţă a
comportamentului consumatorului
Separarea etapelor procesului de
cumpărare
Înţelegerea specificului
comportamentului cumpărătorilor
organizaţionali
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Dependenţa dintre consum şi marketing
Teoria şi practica de marketing gravitează în
jurul noţiunii de consumator. De aceea programele de
marketing cuprind acţiuni care să coreleze producţia,
desfacerea, promovarea, preţurile produselor şi
serviciilor cu principalele caracteristici şi cerinţe ale
consumatorilor, pentru atingerea obiectivului suprem satisfacţia.
Consumul reprezintă deci momentul final al
reproducţiei sociale, condiţia fundamentală a vieţii
sociale în general. El desemnează un proces obiectiv
prin care, pe baza rezultatelor economice fiecare om,
unităţile, instituţiile, societatea îşi satisfac nevoile şi
interesele. Orice activitate economică se finalizează prin
consumarea rezultatelor ei, lucru ce crează tocmai
premizele reluării ei, asigurându-se existenţa şi
dezvoltarea vieţii economice şi sociale.
Deci, într-o economie de piaţă, cunoaşterea
elementelor legate de consum şi de purtătorul acestuia
este esenţială pentru succesul unei oragnizaţii. Astfel,
se obţin informaţii despre dimensiunile cererii, structura
ei, despre factorii economici şi psihologici care
determină formarea ei, toate stând la baza programelor
de producţie şi de lansare pe piaţă a produselor.
Consumul este studiat cantitativ, calitativ şi
structural în funcţie de anumite criterii.
1. După destinaţia de consum a bunurilor avem:
- consumul
productiv,
adică
folosirea
bunurilor şi serviciilor pentru producerea de
noi bunuri şi servicii etc. Aici agenţii
economici fac eforturi pentru procurarea
materiilor şi materilaelor, a diferiţilor factori
de producţie, fac cercetări pentru obţinerea
de informaţii, toate cu scopul maximizării
eficienţei şi eficacităţii economice.
62

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

consumul neproductiv, denumit consumul
final sau consumul propriu-zis, destinaţia
bunurilor fiind folosirea lor de către
persoane spre satisfacerea unor nevoi de
consum, individuale, colective etc. Aici aria
studiilor de marketing este cea mai largă
plecându-se de la marea diversitate a
nevoilor populaţiei, ale individului, care
cumpără nu numai din raţiuni economice, ci
şi din motivaţii subiective exprimate prin
dorinţe, preferinţe, tradiţii, obiceiuri ale
consumatorilor.
2. După sursa de provenienţă a bunurilor şi
serviciilor avem:
- consum din producţia diverşilor agenţi
economici
- consum
din
gospodăria
casnică
(autoconsum).
Aceste forme de consum se pot intersecta în
funcţie de produsele necesare. De exemplu, fibrele
textile pot fi folosite şi în gospodărie şi în fabrici de
ţesături.
3. După sursele de asigurare ale consumului
avem:
- consum din venituri proprii/private individuale, familiale
- consum finanţat de buget.
4. După modul de utilizare în consum a
bunurilor:
- consum individual – personal
- consum colectiv – la nivel de familie
sau alt grup.
Toate aceste structuri generează fenomene de
marketing specifice şi necesită o gamă variată de
indicatori, de metode de culegere a datelor, de analiză
a informaţiilor etc. În general se urmăreşte evidenţierea
-
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unor probleme ca:
- evoluţia consumului pe grupe de bunuri
- modificarea structurii consumului de la
o perioadă la alta (evoluţia lui în timp)
- sursele de asigurare, eventuala lor
modificare
(majorarea
salariilor,
pensiilor, sistemul de credite etc.)
- gradul de acoperire a nevoilor de
consum
- tendinţele ce apar în modernizarea
consumului etc.
Rezultă că piaţa reprezintă sfera de afirmare
doar pentru o parte din nevoile de consum, adică
acelea care se manifestă sub formă de cerere de
produse (deci nevoi economice de consum).
Marketingul depăşeşte sfera pieţei abordând şi
izvoarele cecerii, deci în amonte de piaţă. Apoi
abordează în aval modul de comportare a produselor la
utilizator şi la consumatorul final, satisfacţia sau
insatisfacţia în consum a produsului respectiv cu
consecinţele aferente.
Bunuri Materiale
Consum curent
Utilizare îndelungată
Consum Final
(neproductiv-personal)

Produse

Servicii
Consum Intermediar
(productiv-industrial)

Soluţii
Fig.5.1. „Segmentarea primordială” pe baza structurii
consumului
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Nevoile umane.
Conţinutul, caracteristicile şi dinamica nevoilor
În economiile de piaţă liberă, succesul sau
eşecul întreprinderii depinde de client. Firma există
pentru a satisface nevoile acestora. La rândul lor,
clienţii îşi pot repartiza o parte din puterea lor de
cumpărare între mai multe firme care oferă produse şi
servicii rivale sau înlocuitoare.
Diversitatea nevoilor este mare, nevoile şi
aşteptările oamenilor se schimbă neîncetat, deciziile de
cumpărare ale clienţilor implică o mulţime de raţiuni şi
sentimente pe care managerul departamentului de
marketing trebuie să le cunoască şi să le înţeleagă mai
înainte de a le încerca să le influenţeze.
Cel mai generalizat punct de plecare în ierarhia
nevoilor fundamentale este cel conceput de A. Maslow
– reprezentat într-un model piramidal.

Fig. 5.2. Nevoile primare &
nevoile derivate
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Primele nivele conţin nevoile fizice în cadrul
cărora Maslow distinge:
a. nevoi fiziologice – care se referă la
bunuri legate de latura fizică a
persoanei umane
(foame, sete,
oboseală, nevoi sexuale)
b. nevoi de securitate - care se referă la
nevoia de a fi protejat de diverse
primejdii ce pot ameninţa individul
2. nevoi sociale:
a. nevoia de apartenenţă la grup.
Omul ca fiinţă socială simte nevoia de a
fi iubit, acceptat de familie, de a face
parte din diferite grupuri de persoane
etc.
b. nevoia de stimă şi respect, nevoia să
i se recunoască un anumit statut, un
anumit loc în ierarhia unui grup, chiar
autostima
3. nevoi personale – nevoia de autorealizare,
ca punct culminant al aspiraţiei umane,
nevoia de a avea o scară a valorilor,
competiţia cu propria persoană, dorinţa de a
deveni tot ce poţi să devii.
Aceste necesităţi structurate ierarhic, în sensul
că, o dată satisfăcute nevoile de pe un anumit nivel ,
omul va căuta să-şi satisfacă o necesitate de ordin
superior. Autorul susţine că o nevoie nesatisfăcută
motivează un anumit comportament al consumatorului
şi explică dinamica acţiunii omului orientată tocmai spre
satisfacerea
acestor
nevoi.
Este
baza
teoriei
motivaţionale, care pe lângă elementele anterioare,
urmăreşte şi procesul de aplicare a stimuluilor – teorie
intens curtată de marketing.
Mai mulţi cercetători au adus unele completări
propunerilor lui Maslow stabilind practic o grupare
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paralelă a nevoilor, fără o ierarhizare riguroasă:
Siguranţa, Afectivitatea, Confortul, Orgoliul, Noutatea,
Banii.
Există abordări care dezvoltă
nevoile
fundamentale – sub influenţe conjuncturale - în alte
categorii de nevoi secundare, cum ar fi:
comoditate/timp şi valorificarea ocaziei de
cumpărare
“Time is money !” Timpul este o resursă egală şi
disponibilă în aceeaşi măsură, o firmă novatoare îşi
poate extinde afacerile încercând să reducă timpul
pierdut de client în procesul de cumpărare. La rândul
lor clienţii ţin foarte mult la timpul pe care îl au şi nu îşi
permit sau nu au chef să-l irosească după bunul plac al
vânzătorului sau ofertantului. “Mai ales în comerţul cu
amănuntul comoditatea clientului determină polarizarea
pieţei în funcţie de poziţia magazinului:
- magazinele centrale îţi oferă aproape
de casă mărfuri de primă necesitate
- magazinele de la periferie oferă în
schimb o gamă largă de produse şi
posibilitatea de a-ţi face cu un singur
drum
cumpărăturile
din
toată
săptămâna.
Tocmai de aceea în prezent sunt promovate noi
forme de comerţ care înlătură obişnuitele inconveniente
ale cumpărării în magazine, cum este televânzarea,
magazinele virtuale, etc.
lux/exclusivitate. – care în ţările dezvoltate
capătă o importanţă tot mai mare. Pe măsură ce
veniturile populaţiei cresc şi averea personală este
mai mare creşte tendinţa de diferenţiere. Tot mai
multe persoane vor un automobil deosebit, altul
decât al celorlalţi, fiind dispuşi să plătească mai mult
tocmai pentru exclusivitate sau pentru lux
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urgenţă/vulnerabilitate. În situaţii dificile când
indivizii sunt obligaţi să facă cumpărături în „regim
de urgenţă”, cumpărătorul este într-o situaţie de
inferioritate faţă de ofertant. Companiile inteligente
pot
profita
de
acest
sentiment
de
vulnerabilitate/inferioritate, liniştindu-şi clienţii că
vor fi bine trataţi şi în situaţii dificile, la preţuri
echitabile. Multe firme au înţeles că au de câştigat
dacă fac clienţii să se simtă mai puţin vulnerabili
prestând uneori servicii gratuite sau pe bază de
contract postvânzare la preţuri minime.
valoare contra bani. Valoarea este un concept
foarte complex, se referă la percepţia afacerii
personale făcute, a preţului plătit. Există situaţii
când clienţii nu sunt dispuşi să treacă peste un
anumit plafon de preţuri.
În concluzie, firmele trebuie să-şi clasifice
clientela în categorii distincte, şi să evalueze preţul pe
care fiecare categorie este dispusă să-l plătească
pentru diferite produse şi servicii.
De fiecare dată când o firmă trezeşte aşteptări
mai mari ea îşi sporeşte avantajul faţă de competitori şi
îşi construieşte un scut de apărare în jurul propriei sale
afaceri.
Cunoaşterea dorinţelor şi aşteptărilor clientului
este importantă cel puţin din trei motive:
- managerii nu satisfac numai actualele aşteptări
ale clientului, ci trebuie să anticipeze şi să
cultive aşteptări îmbunătăţindu-şi oferta, altfel
acest lucru îl face firma concurentă;
- să nu se promită mai mult decât poate face
firma pentru a nu dezamăgi clientul, dar nici
mai puţin, deci este nevoie de modelarea cu
atenţie a aşteptărilor clientului;
- o bună strategie de creştere poate avea punct
de plecare tocami identificarea decalajului
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dintre dorinţele, aşteptările clientului şi ofertă.
Aici intervine inovaţia cu care firmele îşi pot
învinge concurenţa.

Investigarea comportamentului consumatorului
Comportamentul de cumpărare şi de consum
este o componentă esenţială a comportamentului
general uman. Studiile de marketing în acest domeniu
sunt absolut necesare pentru a se putea veni în
întâmpinarea nevoilor, dorinţelor şi aşteptărilor
oamenilor. Firmele trebuie să cunoască cu precizie
opiniile, obiceiurile, credinţele, gusturile, tocmai pentru
a le putea influenţa. Informaţiile ce pot fi culese în
această privinţă se pot referi la comportamente efective
sau obiective, ceea ce oamenii fac de obicei (cumpără,
consumă, se informează) şi la comportamente mentale
sau subiective, adică ce gândesc, ce motivaţii au, ce
percepţii şi atitudini au în momentul cumpărării sau
consumului.
În
sens
restrâns
deci
comportamentul
consumatorului reflectă conduita oamenilor în cadrul
cumpărării şi consumului de bunuri şi servicii.
Marketerii au sarcina de a analiza toate aceste aspecte
pentru a veni în întâmpinarea lor cu noi produse,
pentru a reformula politica de preţuri, pentru a alege
cele mai bune canale de distribuţie, pentru elaborarea
celor mai bune mesaje de publicitate etc.
Dicţionarul
de
psihologie
defineşte
comportamentul consumatorului astfel: „totalitatea
actelor, atitudinilor şi deciziilor consumatorului privind
utilizarea veniturilor sale pentru cumpărări de mărfuri,
servicii şi pentru economii”.
Se detaşează două mari probleme din definiţia
comportamentului,
şi anume,
cum influenţează
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trăsăturile cumpărătorului (culturale, sociale, personale,
psihologice) comportamentul lui de cumpărare, iar a
doua problemă, cum ia consumatorul deciziile de
cumpărare. Din evidenţierea acestor două probleme
rezultă că în viziunea de marketing conceptul de
consumator nu se referă numai la câmpul existenţei
bunurilor consumabile, ci se prelungeşte în eul
subiectului economic căutându-se premisele care pot
determina conştientizarea actului de cumpărare.
Comportamentul de cumpărare şi de consum al
oamenilor este influenţat de o serie de factori aflaţi la
distanţă mai mică sau mai mare de persoană:
1. Factorii culturali – constituie un grup de
factori majori, dintre care distingem.
Cultura. În evoluţia sa individul dobândeşte un
set de percepţii, valori, modele de comportament, fie
de la familie, de la şcoală, fie de la instituţii religioase şi
chiar din societate. Aceste valori diferă de la o ţară la
alta şi chiar de la o perioadă la alta. Kotler aminteşte
câteva valori americane ca: realizare şi succes,
activitate eficientă, simţ practic, confort material,
individualist, libertate, refuzul contrângerilor etc.
Cultura secundară (subcultura) include
particularităţi naţionale, rasiale, geografice, religioase
etc. care pot constitui tot atâtea segmente de piaţă
pentru care se vor elabora programe speciale de
marketing (preferinţe gastronomice, vestimentaţie,
aspiraţii profesionale, petrecerea timpului liber).
În funcţie de clasa socială – foarte
diversificată după unii autori, de la clasele de vârf până
la clasele de jos – există şi comportamente diferite
funcţie de cele enunţate mai sus. Există deosebiri între
categorii sociale în privinţa limbajului acceptat în
materialele publicitate. În concluzie, diferitele categorii
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sociale au preferinţe bine determinate pentru anumite
produse, mărci, mobilier, îmbrăcăminte, încălţăminte,
petrecerea timpului liber.
2. Factorii sociali – în cadrul cărora se
detaşează grupurile de referinţă care pot
fi: familia – cu un statul special individualizat,
prietenii, vecinii, colegii, membrii unor grupuri
de interese(politica).
În ansamblu aceste grupuri pot influenţa
oamenii cel puţin în următoarele sensuri:
- expunerea individului la stiluri de viaţă
noi
- influenţarea atitudii şi părerilor despre
sine ca urmare a dorinţei persoanei de
a se integra în grup
- presiuni pentru conformare la statutul
grupului
- identificare cu modele sau idoli
Aceste influenţe diferă de la un produs la altul,
de la o marcă la alta, aici fiind locul unde de regulă
apar liderii de opinie pe care marketerii trebuie să-i
cunoască, să-i identifice, transmiţându-le mesaje
promoţionale.
Familia este cel mai influent grup de referinţă,
mai ales pentru consumul produselor de utilizare
personală.
Aici
individul
primeşte
orientări
în
problemele economice, religioase, aici i se imprimă
norme de comportament, aici se manifestă dragostea,
ambiţiile
personale,
toate
acestea
influenţând
comportamentul ulterior chiar după părăsirea familiei.
Cercetătorii au mers mai departe investigând
influenţa
ce
o
are
a
doua
familie
asupra
comportamentului cotidian, general, adică familia nou
formată
– soţ,
soţie,
cu rolul fiecăruia
în
comportamentul de cumpărare şi consum.
În literatura de specialitate există diferite
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propuneri asupra ciclului de viaţă a familiei şi a curbei
pe care aceasta o înregistrează.
Persoanele care compun familia trec prin diferite
etape în mod natural, etape ce pot fi caracterizate prin
statutul matrimonial, mărimea gospodăriei, vârsta
şefului familiei, absenţa/prezenţa copiilor, numărul
acestora, vârsta lor etc. Cea mai cunoscută propunere
de constituire a curbei vieţii de familie este cea a lui
Wells şi Gubar care identifică nouă stadii:
1. celibatarul – locuieşte sau nu cu părinţii;
2. tânărul cuplu, fără copii;
3. tânărul cuplu cu un copil mai mic de 6 ani;
4. cuplu cu copii mai mari de 6 ani;
5. cuplu matur(căminul complet) care are copii
de întreţinut;
6. cuplu matur (căminul gol) a căror copii au
părăsit căminul părintesc;
7. cuplu a cărui şef de familie este la pensie;
8. văduv(a) munceşte;
9. şi văduv(a) s-a pensionat.
Fiecărui stadiu îi corespund sisteme de nevoi,
consumuri,
procese care se intercondiţionează,
posibilităţi diferite de realizare a nevoilor.
3. Factorii personali. Din analiza anterioară
detaşăm faptul că în special vârsta şi etapa de viaţă
din cadrul ciclului de viaţă a familiei şi persoanei îşi
pun amprenta asupra preferinţelor pentru anumite
produse specifice, determină evoluţii, transformări,
evenimente în viaţa unui individ, cum ar fi: divorţ,
moartea partenerului, recăsătorire, toate influenţând
comportamentul de cumpărare şi consum.
Ocupaţia duce la mari diferenţieri între indivizi,
firmele putându-se specializa în oferirea produselor
diferitelor categorii de ocupaţii (muncitori, studenţi,
medici, directori etc.).
72

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

Situaţia materială va determina o anumită
atitudine faţă de alegerea unui produs sau serviciu în
funcţie de ce venit poate fi cheltuit, sau ce bunuri
deţine individul sau ce economii face, ce datorii, ce
împrumuturi.
Stilul de viaţă este diferit de la o persoană la
alta chiar dacă aparţine unei anumite culturi, unui
anumit grup de referinţă sau clasă socială. În fond este
modul de trai evidenţiat printr-un şir de activităţi
desfăşurate şi prin interesele şi opiniile pe care le are.
Orice marketer va căuta să stabilească relaţii între
produsele şi serviciile ce le oferă şi diferitele stiluri de
viaţă, mergând până la adaptarea produselor sale la
aceste stiluri şi aşteptări.
În
aceeaşi
ordine
de
idei,
este
şi
personalitatea şi părerea despre sine a indivizilor.
Trăsăturile psihologice distinctive ale unei persoane
care duc la o anumită reacţie potrivită şi de durată la
condiţiile de mediu, formează personalitatea. Ea este
analizată în funcţie de unele trăsături ca: încrederea de
sine,
stăpânirea,
independenţa,
sociabilitatea,
respectul, adaptabilitatea, capacitatea de apărare etc.
toate punându-şi amprenta asupra comportamentului,
dar şi asupra formării unei păreri – imagini despre sine.
4. Factori psihologici.
Decizia de cumpărare este influenţată de patru
factori psihologici: motivaţia, percepţia, învăţarea,
concepţiile şi atitudinile.
Motivaţia. În funcţie de un anumit sistem de
nevoi se crează şi anumite motive de cumpărare, care
se constituie în impulsuri, imbolduri, în stări tensionale.
Deci, motivul este o nevoie suficient de presantă pentru
a determina o persoană să acţioneze. Satisfacerea
nevoii va reduce starea de tensiune. Pot exista motive
biogene,
economice,
psihologice-temperamentale,
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motive determinate sentimental de originea etnică, pot
exista „nostalgii” pentru produsele din locurile de
origine, elemente care pot fi foarte bine valorificate de
un bun marketer.
Motivaţia umană a constituit obiectul diverselor
teorii care au implicaţii şi asupra strategiilor de
marketing. În timp s-a impus teoria lui Freud care
susţinea că forţele reale ce determină comportamentul
uman aparţin în mare măsură subconştinetului. În
timpul maturizării impulsurile sunt reprimate şi
estompate, dar nu eliminate. Ele vor apărea sub forma
viselor, a actelor necontrolate, a unui comportament
neconformist, nervos,
brutal etc. sub forma unor
atitudini uneori de neînţeles de propria persoană
(limbaj vulgar, gestică necontrolată, atitudine general
surprinzătoare).
Percepţia.
Mai multe persoane pot percepe diferit acelaşi
lucru, acelaşi produs, aceeaşi trăsătură. Percepţiile se
formază în urma senzaţiilor care le sunt transmise prin
intermediul simţurilor şi care organizate ne duc la o
anumită imagine. Ele se formează sub influenţa
factorilor interni şi externi. Marketerul trebuie să
depisteze modul de percepţie a diferitelor persoane şi
să îl orienteze pozitiv spre depistarea trăsăturilor
esenţiale ale produsului oferit.
Învăţarea.
Este un proces prin care se achiziţionează atât
cunoştinţe, cât şi experienţe utilizate apoi în
cumpărarea şi utilizarea pordusului. Prin învăţare se
formează deprinderile de cumpărare care au un
caracter de repetabilitate. Aceste deprinderi trebuie
cunoscute de marketeri pentru a fundamenta deciziile
referitoare la politica sortimentală, la organizarea
interioară a magazinelor, la orele de funcţionare, în
funcţie de aceste obişnuinţe.
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Strâns legat de deprinderi şi fidelitate sunt
obiceiurile de consum care de regulă au o mare
stabilitate. Influenţarea lor cere mare efort educaţional
şi promoţional.
Covingerile– se formează în procesul învăţării şi
constituie un ansamblu de cunoştinţe despre un
fenomen real sau imaginar; se vor manifesta ca
referinţă a raţionamentelor viitoare. Pot avea la bază
cunoaşterea reală, credinţe, opinii etc.
Atitudinea
reuneşte
influenţele
celorlalte
caracteristici
psihologice
(deprinderi,
obiceiuri,
motivaţie), pe care le materializează în sentimente şi
tendinţe de acţiune ale persoanei, sentimente
favorabile sau nefavorabile faţă de un obiect sau o idee
şi care rezistă în timp.
În acţiunea factorilor psihologici anteriori un rol
deosebit de important îl joacă imaginea. Ea este
rezultatul modului în care se percep produsele sau
mărcile de către consumatorii potenţiali şi constituie
elementul de poziţionare a produsului în mintea
consumatorului. O imagine defavorabilă poate fi singura
cauză a abţinerii masive de la cumpărare deşi produsul
prezintă calităţi reale. Paralel succesul de piaţă a unui
produs se bazează pe imaginea sa favorabilă şi nu pe
calităţile sale.
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Luarea deciziei de cumpărare
Marketerii trebuie să depăşască faza analizei
factorilor care influenţează consumul îndreptându-şi
atenţia asupra înţelegerii modului CUM cumpărătorii iau
decizia de cumpărare, CINE ia decizia, CARE sunt
tipurile de decizii şi care sunt ETAPELE procesului de
cumpărare.
În luarea deciziei de cumpărare oamenii
implicaţi îndeplinesc diferite roluri, astfel:
1. Iniţiatorul este persoana din anturaj care
sugerează sau gândeşte prima despre ideea
cumpărării unui produs sau serviciu.
2. Influenţatorul, adică persoana ale cărei păreri,
puncte de vedere sau recomandări au o anumită
greutate în luarea deciziei finale de cumpărare.
3. Decidentul, adică persoana care în ultimă
instanţă ia iniţiativa şi decizia de cumpărare sau
o parte a acestei decizii: dacă se cumpără, ce se
cumpără, cine cumpără, de unde se cumpără şi
cu cât?
4. Cumpărătorul propriu-zis este persoana care
realizează practic actul cumpărării.
5. Utilizatorul
desemnează
persoana
care
consumă sau utilizează produsul.
Agentul
economic
trebuie
să
depisteze
persoanele din colectivitate care îndeplinesc astfel de
roluri, lucru care îl va ajuta atât la proiectarea
produsului, cât şi la întocmirea mesajelor publicitare
care să se adreseze – să ţintească tocmai persoanele
decidente.
Comportamentul de cumpărare, achiziţiile de
mare importanţă şi de mare complexitate a celor ce
includ tehnologii înalte, solicită emoţiile şi energia,
nivelurile de convingere ale cumpărătorilor, şi de aceea
implicarea în cumpărare reprezintă importanţa
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percepută şi acordată unui bun sau eveniment, gradul
în care consumatorul este atras de produs, de marcă,
loialitatea resimţită faţă de aceasta. În funcţie de
gradul de implicare pe de o parte şi de diferenţierea
ofertelor pe de altă parte, literatura de specialitate
detaşează câteva tipuri de comportament de
cumpărare.
Un grad înalt de implicare va fi condiţionat de
modul cum produsul răspunde scopurilor finale, iar
niveluri reduse de implicare survin când produsul
satisface numai sub aspectul funcţionalităţii sau când
atributele sale nu au mare relevanţă sub aspectul
consecinţelor. Nivelurile de implicare în actul cumpărării
sunt de regulă influenţate de două surse: surse
personale, adică ce cunoştinţe are individul stocate în
memorie şi care sunt influenţate de particularităţile
produsului şi surse situaţionale, care cuprind mediul
fizic şi cel social aflate în apropierea individului.
1. Comportament complex de cumpărare se
manifestă atunci când cumpărătorii sunt profund
implicaţi în procesul cumpărării, sunt conştieţi de
diferenţele existente între mărcile produselor. Mai ales
în cazul produselor scumpe care nu sunt achiziţionate
frecvent (calculatoare, autoturisme, bijuterii etc.)
cumpărătorul se informează dintr-o multitudine de
surse, îşi creionează anumite convingeri şi apoi adoptă
o atitudine de cumpărare în cunoştinţă de cauză.
Faţă de aceştia marketerii adoptă o atitudine de
sprijinire cu informaţii despre atributele produsului,
despre superioritatea mărcii proprii, oferă mostre,
materiale tipărite şi chiar fac demonstraţii practice
punând în funcţiune produsul.
2. Comportamentul de cumpărare orientat
spre diminuarea neconcordanţelor. Este cazul de
asemenea a unei implicări profunde a clientului dar el
nu sesizează mari diferenţe între diferite mărci ale
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produsului. Implicarea este determinată şi aici de preţul
ridicat şi de caracterul riscant al achiziţiei. Va vizita
multe magazine, va face comparaţii, dar nu va sesiza
marile diferenţe între produse. Decizia de cumpărare va
fi mai rapidă, dar ulterior acestui tip de cumpărător îi
pot apărea dubii, neconcordanţe între produs şi
aşteptările sale, e influenţabil şi de regulă preferă să
recepţioneze aprecieri care să îi justifice alegerea
făcută.
Activităţile de marketing trebuie să ajute şi
acest tip de cumpărători, să-şi formeze acele convingeri
care să-l ducă la alegerea potrivită şi mai ales să-i
întărească sentimentul unei alegeri întemeiate. Dacă va
reuşi, cumpărătorul va reveni în magazinul respectiv
având sentimentul că nu a fost înşelat.
3. Comportamentul de cumpărare obişnuit.
Cumpărătorul se implică puţin mai ales când trebuie să
cumpere acelaşi gen de produs; alege aceeaşi marcă
din obişnuinţă, ia de pe primul raft din faţa sa, nu
urmează
strict
traiectoria
convingeri-atitudinecomportament; nu se informează pe larg, nu îşi
cântăreşte
toate
deciziile;
recepţionează
pasiv
informaţiile din reclame care nu îi determină convingeri
despre mărci, despre produse. Pentru acest tip de
cumpărători marketerul trebuie să ducă o politică de
publicitate care să determine în final un mai mare grad
de implicare.
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Algoritmul procesului de luare a deciziei de
cumpărare
Marketerii pot identifica diferitele etape ale
procesului de cumpărare pornind fie de la propria lor
experienţă şi comportament (metoda introspecţiei), fie
pot lua interviuri de la un număr de noi cumpărători ai
unui
produs
solicitându-le
să-şi
reamintească
momentele prin care au trecut până la cumpărare
(metoda retrospecţiei), fie cerându-le un model ideal de
cumpărare.
În condiţiile unei puternice implicări în actul
cumpărării specialiştii au propus următoarele etape de
luare a deciziilor:
1. Identificarea şi conştientizarea nevoii,
determinată de apariţia unei probleme – un rol
important îl joacă stimulii (interni sau externi) care au
declanşat o anumită nevoie
2. Informarea. O dată declanşat interesul se
caută informaţii suplimentare asupra poten ţialei
soluţiii, informaţii care pot fi obţinute din surse
personale sau din surse comerciale (reclame, personal
de vânzare, expoziţii); din surse publice – mass-media,
organizaţii ale consumatorilor; sau din experienţa
proprie, directă obţinută prin examinarea sau folosirea
obiectului.
3. Evaluarea alternativelor care se face în
funcţie de diferite criterii, acestea la rândul lor variind
de la un client la altul, şi anume: preţul, convenienţa,
reputaţia mărcii, stilul, calitatea, culoarea, siguranţa în
utilizare, durabilitate, garanţii.
Deosebit de relevanţă este importanţa comparativă
dată criteriilor de evaluare.
4. Decizia de cumpărare. În etapa de evaluare
se formează practic preferinţa pentru o marcă. Până la
decizia de cumpărare propriu-zisă, adică în faza de
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intenţie când clietul face estimări probabilistice pot
apărea diferiţi factori care influenţează pozitiv sau
negativ luarea deciziilor. Atitudinea unor persoane – de
regulă negativă, poate atârna greu în decizia de
cumpărare. Apoi, pot apărea situaţii neprevăzute care
să influenţeze venitul anticipat sau preţul sau alte
avantaje pe care s-a bazat intenţia de cumpărare.
Uneori nesiguranţa asupra caracteristicilor produsului şi
deci tendinţa de a reduce riscul duc la amânarea
deciziei, la nevoia de noi informaţii, de noi date. Tocmai
aici se evidenţiază rolul marketerului care trebuie să
spulbere nesiguranţa, îndoielile, părerile negative ale
unora prin oferirea unor informaţii pertinente.
5. Comportamentul
post-cumpărare.
Elementul cheie este satisfacţia consumatorului.
Situaţiile pot să fie extrem de diverse, unele confirmând
aşteptările, ducând la satisfacţie, după cum pot apărea
şi momente de insatisfacţie în urma evidenţierii unor
defecte, fie minore, fie majore a produsului cumpărat.
În
caz
că
s-a
instalat
satisfacţia,
cumpărătorul se poate transforma într-un client fidel, şi
îl putem „trata” contabil drept cel mai valoros activ al
organizaţiei.
Avantajele pe care le generează pentru
afacere sunt diverse:
Cumpără mai mult şi rămâne fidel în timp
Acceptă cu uşurinţă schimbările, produsele noi
lansate sau îmbunătăţite
Face reclamă pozitivă firmei, mărcii şi produselor
Este mai puţin influenţat de variaţia preţului
Acordă mai puţină atenţie acţiunilor concurenţei
Oferă firmei idei şi opinii valoroase
Costurile servirii sale sunt mai mici decât efortul
atragerii de noi cumpărători
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Pe de altă parte, insatisfacţia generează
manifestări diferite:
Lipsa reacţiei
Acţiune la nivel personal
Încetarea
cumpărării
–
boicotarea
vânzătorului
Publicitate negativă în grupul de referinţă
Reacţie publică
Cerere de remediere / despăgubire adresată
vânzătorului
Acţiune în justiţie
Alertarea
organelor
de
protecţie
a
consumatorului, a presei, etc
În
concluzie,
cunoscând
toate
aceste
componente ale procesului de cumpărare şi influenţa lor
asupra comportamentului de cumpărare, marketerii pot
elabora cele mai eficiente programe pentru pieţele
vizate de propriile lor produse. Formarea convingerilor,
a atitudinilor prin învăţare şi informare, luarea unei
decizii de cumpărare în cunoştinţă de cauză pot
determina eliminarea neplăcerilor postcumpărare, pot
elimina sentimentul de frustrare şi eşec, neîncrederea
în sine, frica de a nu greşi, etc.
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Comportamentul cumpărătorului organizaţional
(al întreprinderilor şi instituţiilor)
Consumatorii organizaţionali cumpără produse
şi servicii în numele firmei sau a instituţiei pentru care
lucrează, deci satisfac nevoi ale acestor organizaţii.
Suntem în cazul pieţei de afaceri (B2B = Business To
Business sau B2S = Business To State) unde relaţiile
sunt specifice, diferite de piaţa consumatorului final.
Cumpărările sunt făcute cu scopuri foarte precise, sub
imperiul eficienţei economice:
materii prime,
materiale, semifabricate pentru produsele pe care le
realizează firma, servicii profesionale, bunuri de natura
investiţiilor, produse pentru a fi revândute, produse
auxiliare procesului de bază etc. Cei ce cumpără, deşi
sunt fiinţe umane, cu preferinţe personale, în calitate
de cumpărători acestea, nevoile lor, trec pe un plan
secund faţă de obiectivele firmei.
Asupra
cumpărătorului
industrial,
organizaţional, factorii de macromediu cum ar fi
evoluţia economiei, rata dobânzilor, legislaţia au o
influenţă mult mai mare constituindu-se în oportunităţi
sau ameninţări. Factorii de micromediu la rândul lor
influenţează mai ales prin natura cererii interne,aceasta
fiind o cerere derivată, care este mai puţin sensibilă,
de regulă, la oscilaţiile preţului de achiziţie, deoarece
alte criterii capătă inflenţă semnificativă (condiţii şi
termene de livrare, calitate, servicii conexe). Din acest
punct de vedere cumpărătorii industriali sunt
caracterizaţi de o cerere relativ inelastică.
Din cele spuse rezultă că cererea de mărfuri mai
ales pe piaţa organizaţională are unele particularităţi:
- Cumpărătorii sunt mai puţini ca număr,
dar volumul şi valoarea comenzilor poate fi foarte
mare;
- Cumpărătorii sunt mai mari, ceea ce
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influenţează şi raporturile de putere în negocieri
- Dispunerea teritorială este foarte diferită
- unităţile cumpărătoare pot fi amplasate în mari
aglomeraţii industriale sau pot fi izolate; pot exista
filiale, sucursale, puncte de lucru.
- Alegerea şi cumpărarea unui bun
industrial constituie rezultatul sintezei nevoilor
interne(derivate) cerute în special de procesul
tehnologic, de logica afacerii şi nu au la bază
impresii, dorinţe, ci rezultatele;
- Cumpărătorii sunt bine informaţi şi
documentaţi cu privire la produsele ce le vor
achiziţiona, ofertanţi, deci vor fi foarte exigenţi;
- Relaţiile furnizor-client sunt relaţii de
cooperare – parteneriat, componenta post-vânzare
este foarte sensibilă.
- Orice ofertant, la rândul său, poate
delimita net întreprinderile ce îi pot utiliza produsul,
deci piaţa, clientela poate fi mai uşor segmentată şi
ţinută într-o evidenţă clară;
- O altă particularitate constă în aceea că
cererea
pentru
bunurile
productive
este
esenţialmente tehnică (specificaţiile caietului de
sarcini), iar vânzarea capătă aspectul unei
prezentări tehnice de către un personal cu o înaltă
pregătire;
- Nevoia care se va transforma în cerere
apare şi se conturează în cadrul compartimentelor
care acţionează direct cu produsul respectiv (echipa,
maistrul, inginerul), care manifestă nevoia de
achiziţie a unui bun sau altul;
- Factorii psihologici atât de importanţi în
formularea deciziei de cumpărare a mărfurilor de
consum individual, deţin aici un rol secundar, fără a
fi însă complet neglijaţi, mai ales atunci când este
vorba despre afinitatea faţă de o marcă, de relaţii de
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reciprocitate de lungă durată cu întreprinderea
ofertantă, etc;
- În
multe
cazuri
achiziţiile
sunt
reglementate legal, licitaţiile şi selecţiile de oferte
fiind căile admise;
- Relaţiile de afaceri vor face obiectul unor
contracte cu clauze bine precizate, inclusiv
despăgubiri, amenzi, penalităţi.
Din
aceste
particularităţi
rezultă
şi
comportamentul de cumpărare propriu-zis al firmelor, şi
anume: participanţii la negocieri, indiferent de piaţă, se
vor constitui în echipă, iar membrii acesteia vor trebui
să întrunească o serie de competenţe tehnice,
economice, juridice, financiare.
Şi în această situaţie procesul cumpărării
respectă în linii mari etapele “clasice”, dar
apar
elemente specifice fazelor de cumpărare:
1.
apariţia,
identificarea
unei
anumite
probleme
(tensiune
generată
de
o
schimbare internă sau externă) la care
participă utilizatorii direcţi ai produsului
sau echipamentului;
2.
descrierea nevoii, proiecţia soluţiei optime
3.
definirea caracteristicilor produselor ce
urmează a fi achiziţionate;
4.
cercetarea furnizorilor din punctul de
vedere al parametrilor tehnologici, a
preţurilor, a condiţiilor de livrare, a
cheltuielilor de achiziţie
5.
lansarea apelului sau a cererii de ofertă –
fază pur specifică cumpărării în mediul
industrial şi care se face pe baza unui caiet
de sarcini prezentat diferiţilor ofertanţi; de
obicei acesta conţine două componente:
specificaţiile tehnice şi documentele de
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6.
7.
8.
9.

eligibilitate solicitate
examinarea diferitelor oferte şi negocieri
preliminare cu diverşi furnizori;
alegerea şi stabilirea furnizorului în
vederea
tratativelor
şi
perfectării
modalităţii de execuţie a comenzii.
analiza
rezultatelor
evaluarea
performanţelor produselor achiziţionate;
derularea relaţiilor post-vânzare (garanţie,
întreţinere, reparaţii, consumabile, etc)

Fazele anterioare corespund unei situaţii noi de
cumpărare. În marketingul industrial, rolul central
revine cultivării relaţiei, pentru a determina cumpărarea
repetată simplă sau modificată.
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Importanţa Serviciului Clienţi în organizaţii
Apărut ca o consecinţă a nemulţumirilor
cumpărătorilor şi dorinţei implicite de a li se rezolva
problemele, Serviciul Clienţi s-a dezvoltat ca o entitate
distinctă, dar dependentă, în toate organizaţiile în care
atitudinea de marketing stă la baza comportamentului
în afaceri. Deşi definim vânzarea ca pe un mijloc de a
atinge obiectivele organizaţiei, trebuie să recunoaştem
că întreaga activitate de marketing gravitează în jurul
conceptului. Putem astfel, plecând de la premiza că
vânzarea este un serviciu ataşat produsului de bază,
să construim practica de marketing din organizaţie sub
forma unui sistem complet de servicii cu Valoare
Adăugată relative la vânzare (ante-vânzare,
simultane, post-vânzare). Aceasta este însăşi filozofia
care constituie coloana vertebrală a Serviciului Clienţi.
Pentru a sublinia importanţa acestui demers al
marketingului vom prezenta riscurile asociate unui
Serviciu Clienţi slab sau mediocru. Pierderile
viitoare datorate unei gestiuni defectuoase a relaţiilor
cu clienţii se pot grupa în trei categorii:
Pierdere de Cifră de Afaceri, determinată de
plecarea clienţilor nemulţumiţi la concurenţă.
Estimarea poate fi făcută uşor, conform formulei
următoare, cifrele folosite fiind citate din studii la
nivel internaţional:
Pierdere de CA = CA medie unitară (pe client) x
Procent de clienţi nesatisfăcuţi (aprox.25%) x
Procent de plecări (aprox.70%)
Pierdere de Cifră de Afaceri Potenţială, cauzată de
neînceperea relaţiilor comerciale cu cumpărători
potenţiali „alertaţi” de informaţiile primite de la
clienţi nemulţumiţi.
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Pierdere de CA potenţială = CA medie unitară (pe
client) x Număr de persoane cărora li s-a
comunicat insatisfacţia (aprox. x10) x Procent de
refuz-prejudecată(aprox 2%)
Costul înlocuirii clienţilor pierduţi
Costul înlocuirii clienţilor = CA medie unitară (pe
client) x Procent al costurilor de atragere de noi
clienţi(aprox.66%) x 5
Suntem în situaţia unei variante pesimiste, de
tipul „min de minim”. Costurile anuale ale lipsei unui
Serviciu Clienţi performant se ridică la sume
semnificative, atingând până la 22% din Cifra de
Afaceri. Dacă considerăm o durată de 10 ani din
activitatea
firmei
obţinem
o
sumă
impresionantă(costul
fidelităţii),
ceea
ce
ne
determină
să
recomandăm
conceperea
şi
implementarea Serviciului Clienţi ca pe o investiţie, cu
toate consecinţele economico-financiare aferente unei
asemenea abordări.
Pentru a avea un Serviciu Clienţi eficient şi
eficace trebuie identificate şi înlăturate cauzele care
determină nivele reduse de performanţă. Principalele
elemente identificate sunt:
1) Angajaţii care nu au nimic de făcut
2) Angajaţii nepregătiţi sau rău formaţi
3) Atitudinile negative ale angajaţilor vis-a-vis de
clientelă, lipsa de responsabilitate şi de putere de
decizie
4) Diferenţe
de
percepţie
între
ceea
ce
întreprinderea consideră despre modul în care
vor să fie trataţi cumpărătorii, ceea ce doresc ei
şi ceea ce se întâmplă efectiv
5) Absenţa atitudinii de marketing si a filozofiei
Serviciului Clienţi
6) Administrarea
şi
rezolvarea
mediocră
a
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reclamaţiilor
7) Un tratament incorect din partea conducerii faţă
de angajaţii care lucrează în contact cu
cumpărătorii
Soluţia pentru a pune la punct un sistem de
succes al Serviciului Clienţi poate reprezenta unul dintre
obiectivele strategice prioritare ale afacerii. Pentru
atingerea lui este nevoie de un plan de acţiune adecvat,
care presupune respectarea unor etape:
1) Angajamentul
total
al
conducerii
(Top
Management)
2) Cunoaşterea aprofundată a clienţilor
3) Identificarea şi urmărirea unor standarde de
calitate în servicii (măsurabile, pentru un control
simplificat)
4) Angajarea, formarea şi remunerarea unei echipe
bune
5) Recompensarea realizărilor şi penalizarea erorilor
6) Păstrarea legăturii cu clienţii
7) Îmbunătăţirea continuă a procedurilor Serviciului
Clienţi
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CAPITOLUL VI
MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI
OPERAŢIONAL AL MARKETINGULUI

Obiectivele capitolului:
Înţelegerea demersului strategic în
planificarea activităţii de piaţă
Evidenţierea alternativelor
strategice
Formarea unei imagini asupra
planului de marketing – instrument
al managementului
Definirea mixului de marketing –
fundament al strategiei
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Conţinutul şi rolul strategiei de marketing
(politicile de marketing)
În contextul actual de accelerare a fluxurilor
materiale, financiare şi informaţionale în mediul de
afaceri,
orientarea
strategică
a
activităţii
de
marketingeste deci un imperativ.
Strategia
de
marketing reprezintă interfaţa între firmă şi mediu şi
desemnează liniile definitorii ale atitudinii şi conduitei
întreprinderii în vederea atingerii unor obiective majore.
Poate fi strategie de piaţă, de produs, de preţ sau de
promovare.
Strategia marchează orientarea pe termen
mediu şi lung şi nu simple momente sau etape în viaţa
întreprinderii. Ea trebuie să fie precisă şi realistă, să
indice CE urmăreşte în esenţă, CUM intenţionează firma
să ajungă la scopurile vizate.
Modalitatea de punere în aplicare a strategiei
formează domeniul tacticii de marketing, altfel spus,
tactica implică acţiuni practice ce se pot modifica în
funcţie de condiţiile pieţei. Unii autori denumesc tactica
politică de marketing.
Schematic, o strategie completă de marketing
trebuie să răspundă la întrebările:
- CE, CUM = strategia de acţiune (A);
- DE CE = strategia rezultatelor (efect/efort) (B);
- CINE, UNDE, CÂND = strategia angajării, a
implementării (a punerii în practică) (C);
A.Strategia de acţiune cuprinde:
- ce produse, ce pieţe, ce preţuri, ce zone
geografice, ce canale de distribuţie etc. va folosi firma;
- cum poate fi în modul cel mai direct dezvoltată,
implementată strategia lui CE, adică dezvoltarea
produsului, propunerea unui produs nou, eliminarea
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produselor vechi, noi segmente de piaţă;
B.
Strategia
rezultatelor
răspunde
la
întrebarea DE CE se întreprinde asemenea acţiuni, care
e finalitatea urmărită: prioritate tehnică, contribuţie la
soluţionarea unor probleme sociale, câştigarea unor noi
pieţe, utilizarea completă a capacităţilor de producţie şi
a forţei de muncă, mărirea profitului etc.
C.
Strategia
angajării-implementării
exprimă:
- CINE trebuie să acţioneze pentru a duce la bun
sfârşit cele propuse, responsabilităţile;
- UNDE trebuie să aibă loc acţiunea (ca relaţie
spaţială);
- CÂND va avea loc acţiunea (programarea ei în
timp).
Strategiile întreprinderii NU se indentifică cu
rezultatele finale, ci reprezintă mai mult o orientare
subiectivă asupra direcţiilor de acţiune.
Prin caracterul său angajant, strategia de
marketing coordonează toate funcţiile întreprinderii de
la
conducerea
generală,
până
la
celelalte
compartimente,
constituindu-se
practic
într-un
management strategic.
Problematica activităţii unei întreprinderi se
poate modifica prin trecerea de la o perioadă la alta a
ciclului de viaţă pe care-l parcurge orice întreprindere.
De exemplu, în perioada de fondare, de formare se
urmăreşte oferirea de produse care să o facă
cunoscută;
în
perioada
de
dezvoltare,
când
întreprinderea are deja un aprestigiu se caută mai mult
promovarea imaginii de marcă; în perioada de
consolidare a activităţii economice întreprinderea îşi
apără prestigiul câştigat şi caută consolitarea poziţiei
faţă de consumatori.
Rezultă din cel spuse că strategia de marketing
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se materializează într-un ansamblu unitar, coerent de
strategii şi tactici, de programe complete de acţiune. Ea
transformă optica de marketing – filosofia acestuia în
mod de comportament.
În acest ansamblu, strategia de piaţă ocupă
poziţia dominantă, reprezentând nucleul politicii de
marketing. Ea încorporează cele trei elemente ale
strategiei (A, B, C). Toate celelalte strategii nu au
existenţă de sine stătătoare, ci se prezintă
ca o
completare reciprocă, efectul de sinergie fiind deosebit
de important.
Reuşita strategiei de piaţă depinde de realismul ei, de
măsura în care resursele interne şi cele externe sunt
gestionate în favoarea întreprinderii.
În formularea unor opţiuni strategice se
respectă următoarele grupe de probleme, care
afectează planificarea strategică:
1. Dinamica, potenţialul pieţei, care poate fi
creştere, constanţă, saturaţie pentru un
produs.
2. Gradul de segmentare a pieţei (structura
ei), numărul mic sau mare de categorii de
produse oferite.
3. Ritmul
schimbărilor,
adică
înnoirea
produselor,
schimbarea
formelor
de
comercializare, modificarea preţurilor.
4. Exigenţele pieţei, care sunt în funcţie de
produs, de zona geografică, dar în general au
tendinţă de creştere sub influenţa unei
multitudini de factori.
5. Nivelul competiţiei.
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Variante strategice de piaţă

Cuvinte
Cheie

STRATEGII

1.
Dinamica
pieţei
a.
Strategia
creşterii
b.
Strategia
menţinerii
c.
Strategia
restrânger
ii

Potenţial
de Piaţă

Poziţia întreprinderii faţă de:
2.
3.
4.
Structura
Schimbăril
Exigenţele
pieţei
e pieţei
pieţei
a.
a. Strategie
a.
Strategia
nediferenţiat
Strategie
exigenţei
ă
activă
ridicate
b. Strategie
b.
b.
diferenţiată
Strategia
Strategia
c. Strategie
adaptivă
exigenţei
concentrată
c.
medii
Strategie
c.
pasivă
Strategia
exigenţei
reduse
Adâncimea
segmentării

Reactivitat
ea

Calitatea

5.
Nivelul
competiţiei

a.
Strategie
ofensivă
b.
Strategie
defensivă

Intensitate
Concurenţi
ală

Indiferent de caracterul ofensiv sau defensiv al
strategiei şi indiferent de obiectivele vizate, adică
menţinerea sau modificarea cotelor de piaţă, strategiile
de piaţă capătă caracter de competitivitate, ele
adresându-se unui mediu extern, competitiv (strategii
competitive). În ultimă instanţă diferitele variante de
strategii nu sunt izolate şi nu se exclud, ci împreună
determină o strategie completă de piaţă. Pe parcursul
activităţii întreprinderea îşi poate schimba, de la o
perioadă la alta strategia de piaţă chiar dacă obiectivele
fixate iniţial încă nu au fost integral îndeplinite. Pot
apărea condiţii cu totul noi care să facă imposibilă,
inoportună şi inutilă păstrarea coordonatelor strategiei
iniţiale. E posibil apoi să se folosească una, două sau
mai multe opţiuni în funcţie de domeniile de
activitate strategică (DAS - uri) – fiecare dintre ele
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având o variantă strategică proprie.
Alternativele strategiei de piaţă
Complexitatea situaţiilor de piaţă generează o
diversitate a strategiilor de abordare a acesteia,
avându-se în vedere mai multe criterii.
A. Alternativele de poziţie, adică poziţia sau locul
ocupat de firmă pe piaţă, locul pe care îl deţine între
competitori. Firma va dori să aibă o poziţie relativă cât
mai avantajoasă faţă de „aria critică”, adică de factorii
exogeni proprii sectorului său de activitate.
Dacă luăm în calcul situaţia concurenţilor pe
piaţa unui produs o întreprindere se poate afla în
următoarele situaţii:
a.
lider – are cotă mare de piaţă, e o
firmă puternică, cu potenţial material şi
financiar mare, are competenţă în
cercetare-dezvoltare, deci notorietate,
forţă
de
comunicare
şi
marcă
recunoscută. Aici intră şi coliderul care
pot să fie una sau două firme ce deţin
cote aproximativ egale;
b.
chalenger-ul, firma pe plan secund ce
aspiră cel puţin la poziţia de colider;
c.
poziţia de urmăritor, adică o firmă cu
resurse modeste, fără mari aspraţii, dar
care se mulţumeşte cu locul secund şi
griji mai puţine;
d.
ocupant al unei nişe de piaţă, situaţie
dată de stricta specializare a firmei întrun
produs
sau
domeniu
de
adresabilitatea faţă de un segment strict
determinat. Deşi are cotă mică de piaţă
poziţia ei este rentabilă deoarece nu are
o concurenţă accentuată.
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B. În funcţie de cerere faţă de produsul sau serviciul
oferit firma poate adopta mai multe strategii de poziţie:
1. Strategia nediferenţiată adoptată atunci când
cererea poate fi satisfăcută global, de un sigur
produs oferit de piaţă. Avantajul constă în costuri
mai scăzute cu stocările, cu transportul, cu
publicitatea, în schimb dezavantajul se referă la
lipsa diversificării, la sfera restrânsă de activitate
şi în special la ignorarea aşteptărilor clienţilor.
2. Strategia diferenţiată utilizată atunci când
întreprinderea produce şi oferă mai multe
produse relativ diferenţiate între ele, fiecare
adresându-se
unei
categorii
specifice
de
consumatori (tipuri de autoturisme, cu cilindraj
diferit şi preţuri diferite).
3. Strategia concentrată, atunci când firma îşi
focalizează atenţia pe un număr limitat de
segmente ale pieţei, oferă o categorie restrânsă
de produse. E recomandată întreprinderilor mici,
cu resurse materiale şi umane limitate, dar care
se pot specializa la un nivel foarte înalt
consolidându-şi poziţia în domeniu.
C. Alternative de comportament. Sunt cele alese
de întreprindere în funcţie de reacţia factorilor de
mediu.
1. Poate fi un comportament activ, inovator,
uneori chiar agresiv, influenţând piaţa, chiar
dirijând-o, prin lansarea permanentă de noi
produse, cu noi inovaţii (situaţie tipică de lider,
colider sau chalenger).
2. Comportamentul pasiv - reactiv sau de
adaptare practicat când întreprinderea de
„mulează” prin deciziile luate schimbărilor
apărute pe măsura derulării lor. E o întreprindere
care trăieşte permanent stilul “carpe diem” şi are
o mare capacitate de adaptare.
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3. Alternative strategice anticipative - proactive,
care pun accentul pe prevederea diferitelor
mutaţii din mediu şi adecvarea deciziilor prin
combinarea prezentului cu viitorul.
D. Alternativele de dezvoltare. Ele pleacă de la
potenţialul de care dispune întreprinderea, de la
evoluţia mediului, de la tendinţele sectorului de
activitate (ramurii, domeniului) în care întreprinderea
este prezentă. Şi aici se poate opta pentru:
1. Strategia dezvoltării diversificate, prin care se
doreşte pătrunderea în sectoare noi, extinzânduse gama actuală cu produse noi, dar care nu le
înlocuiesc pe cele existente. Deşi costurile sunt
mai ridicate o astfel de strategie poate aduce un
plus de stabilitate deoarece asigură o piaţă
permanentă fie prin unul sau altul din produse,
fie prin toate produsele.
2. Dezvoltarea nediversificată, care urmăreşte
creşterea cifrei de afaceri pentru produsele
existente, adică produsele să fie absorbite pe
pieţele tradiţionale sau pe noi pieţe. Aici se poate
urmări fie o rentabilizare rapidă, prin preţuri
ridicate sau cheltuieli de marketing reduse, fie
urmăridu-se penetrarea pe pieţe noi şi mărirea
cotei de piaţă, lăsând pe plan secund pentru o
perioadă de timp rentabilizarea.
Din cele relatate până în prezent rezultă că
după stabilirea opţiunilor strategice fundamentale,
întreprinderea urmează să-şi organizeze ansamblul
activităţilor şi mijloacelor prin care să-şi atingă
finalitatea, deci să realizeze mixul de marketing.
Această activitate presupune analiza detaliată a
întregului set de variabile de marketing structurate pe
cele patru componente (cei 4 P – produs, promovare,
plasare-distribuţie,
preţ),
fiecare
componentă
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necesitând politici proprii.
Conceperea mixului de marketing este o
problemă dificilă care ţine atât de factorii endogeni, cât
şi de cei exogeni, ultimii necontrolabili de firmă.
Mixul de marketing, ca şi componentă de
completare a strategiei de piaţă a unei întreprinderi
reprezintă combinarea resurselor întreprinderii umane, materiale şi financiare – în cadrul unor
programe de marketing care au în vedere realizarea
obiectivelor propuse. Sarcina mixului de marketing
constă în a reuni cele patru grupe de variabile în
programe unitare care să asigure maximum de
eficienţă. Mixul trebuie gestionat ca un sistem, numai
unul dintre factorii enumeraţi NU poate asigura
eficienţa fără suportul celorlalţi. Un produs realizat la
nivel calitativ superior poată să nu pătrundă în mod
corespunzător pe piaţă dacă nu este însoţit de un preţ
acceptabil, de o distribuţie corespunzătoare – specifică
produsului, şi o informare detaliată a utilizatorilor
potenţiali cu privire la destinaţia şi parametrii
produsului respectiv.
Elaborarea şi utilizarea marketingului mix
presupune parcurgerea câtorva etape printre care:
a.
separarea marketingului mix pe cele
patru componente, descrierea fiecăruia,
evidenţierea posibilităţilor concrete de care
întreprinderea dispune pentru fiecare;
b.
stabilirea ponderii fiecărui element
în cadrul întregului şi alegerea componente
celei mai importante în momentul dat, adică
dozarea
precisă
a contribuţiei fiecărei
variabile la realizarea sinergiei complexului.
c.
integrarea
componentelor
şi
evaluarea laturii financiare - bugetul ce îl
solicită şi efectele ce le poate antrena. Orice
modificare apărută în mediu poate atrage
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revenirea asupra întregului traseu al mixului.
d.
o ultimă etapă este implementarea
mixului prin aplicarea programelor, prin
controlul derulării – executării acestora, prin
corecţiile aduse ori de câte ori o cer
modificările de mediu.
Se poate desprinde concluzia că poziţia şi
ordinea de importanţă a celor patru elemente ale
mixului variază, că mixul nu trebuie să conţină în toate
cazurile ansamblul celor patru componente, limitânduse la unul, două sau trei.
Planul de marketing - instrument de conducere a
activităţii de piaţă a firmei
Planificarea de marketing este un proces sistemic,
o activitate ciclică, care implică evaluarea ocaziilor şi
resurselor de marketing, determinarea obiectivelor de
marketing derivate din obiectivele strategice şi
construirea unui plan
- coloană vertebrală a
managementului marketingului.
Planul de marketing este un document care trebuie
să guverneze întreaga activitate de piaţă a firmei,
incluzând implementarea şi controlul activităţilor
specifice, punctuale. El este un document foarte util
datorită rolurilor pe care le îndeplineşte în organizaţie:
rol de asistenţă a managerului
rol informaţional
rol motivator
Este recomandabil (chiar necesar) să avem un plan
de marketing pentru că:
–
oferă
o
hartă
pentru
implementarea
strategiilor
organizaţiei,
pentru
atingerea
obiectivelor majore
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–
–
–
–
–
–

asistă managerul în controlul şi monitorizarea
implementării strategiei
informează personalul asupra rolului şi
funcţiilor acestora
oferă specificaţii referitoare la alocarea
resurselor
stimulează gândirea creativă, conducând la
alocarea optimizată a resurselor
stabileşte
responsabilităţi,
cerinţe,
cu
precizarea orizonturilor de timp implicate
atenţionează participanţii în legătură cu
problemele activităţii de piaţă, oportuniutăţi şi
ameninţări

Putem adopta variante diverse de redactare a
planului de marketing, în funcţie de obiectul vizat:
domeniul de activitate strategică, linie de produse,
produse individuale, mărci, pieţe specifice.
Structura generală a unui plan de marketing :
1. Sumarul planului – introducere-prezentare a
aspectelor majore, inclusiv costurile implicate de
implementarea lui, raportate la rezultatele proiectate
(input/output)
2. Analiza situaţiei – include elemente ale mediului
intern şi extern al firmei: poziţionarea curentă a firmei
pe piaţă, strategii adoptate în trecut, comparaţii ale
performanţelor trecute şi prezente, planificate şi
efective
3. Oportunităţi şi ameninţări – furnizează informaţii
despre ocaziile favorabile, dar şi ameninţările reale şi
potenţiale, constituite în provocări pentru marketingul
organizaţiei, determinante pentru stabilirea acţiunilor
prioritare
4. Analiza Macromediului – identificarea dinamicii
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forţelor externe: politice, legale şi de reglementare;
factori
sociali,
culturali,
economici;
evoluţia
tehnologică; structura competiţiei, consideraţii etice şi
morale
5. Resursele firmei – resursele umane, resursele
financiare, experienţa şi know-how, privite ca şi
considerente majore în dezvoltarea planului de
marketing,
cu
identificarea
avantajelor
şi
dezavantajelor pe care le pot genera
6. Obiectivele de marketing - nivele pe care dorim
să le atingem aplicând activităţile de marketing,
rezultatele aşteptate(volum de vânzări, notorietate de
marcă,
cotă
de
piaţă,
produse
noi
lansate,
profitabilitate).
Condiţii de definire a obiectivelor:
Să fie clare, specifice, simplu formulate
Să fie măsurabile
Să fie realizabile(realiste)
Să propună termene de timp
7. Strategia de marketing
Alegerea pieţei (pieţelor) ţintă – segentarea pieţei şi
definirea zonelor de interes pentru firmă
Definirea mix-ului de marketing – coloana centrală a
strategiei: produsul, preţul, distribuţia, promovarea –
concepute astfel încât să genereze diferenţe şi avantaje
competitive firmei prin satisfacerea nevoilor pieţelor
ţintă.
8. Bugete şi proiecţii financiare – costurile
demersului
de
marketing,
veniturile
aşteptate,
rentabilitatea investiţiilor.
9. Controlul şi evaluarea – modul şi metodele în care
vor
fi monitorizate implementarea planului şi
rezultatele, circuitele feed-back, raportările.
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CAPITOLUL VII
CONCEPTUL ŞI POLITICA DE PRODUS

Obiectivele capitolului:
Definirea conceptului de produs în
arealul marketingului
Clasificarea produselor
Identificarea etapelor ciclului de
viaţă al produsului
Definirea opţiunilor marketerilor
vis-à-vis de stadiile de evoluţie a
produselor
Descoperirea alternativelor de
politică referitoare la produs
Identificarea conceptelor auxiliare
produsului: marcă, ambalare,
etichetare

101

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

Conceptul de produs în optica de marketing
Noţiunea de produs a constituit obiectul unor
multiple abordări. Convenim încă de la început că
marketingul defineşte drept produs orice realizare
materială sau nematerială, destinată satisfacerii unei
nevoi prin consum. Pentru noi produse înseamnă
bunurile materiale dar şi serviciile, lucrările, creaţiile
artistice, ideile, informaţiile destinate schimbului.
În perioada contemporană câştigă teren
abordarea într-o concepţie de sistem – abordare ce
înglobează alături de substanţa materială a bunului ce
satisface o nevoie întreaga ambianţă ce îl înconjoară, în
care intră şi un şir de elemente acorporale. Tocmai de
aceea în procesul vânzării trebuie să se ţină seama de
aceste elemente.
Rezultă că produsul este un fenomen foarte
complex care poate fi definit în ultimă instanţă prin
următoarele componente:
a.
componente corporale, care cuprind
caracteristici merceologice ale produsului cum ar
fi: forma, ambalajul, gabaritul, capacitatea,
structura, conţinutul, greutatea, densitatea, putere
instalată etc;
b.
componente acorporale, care cuprind
nume, marcă, preţ, instrucţiuni de utilizare, servicii
asociate etc;
c.
comunicaţiile privitoare la produs
constituite dintr-un ansamblu de informaţii
transmise de producător sau distribuitor prin
complexul sistem de promovare;
d.
imaginea produsului, constituită dintr-o
sinteză a reprezentărilor mentale ale produsului în
rândul cumpărătorilor. Deşi este o componentă
subiectivă ea poate scoate în evidenţă produsul
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conferindu-i o anumită poziţie în oferta generală;
e.
literatura de specialitate mai adaugă
acestor componente ale noţiunii de produs şi o
concepţie funcţională, de utilitate, după care
produsul încorporează în sine şi modul cum poate
fi folosit, consumat sau utilizat.
Din enumerarea de mai sus, la care se mai pot
adăuga şi altele rezultă că în concepţia de marketing
studiul asupra produsului se referă la statutul de
produs total.
Introducerea produselor noi
Plecând de la componentele conceptului de
produs când vorbim de noutate, de produs nou, se face
deosebire între sensul tehnic şi accepţiunea de
marketing, ultima având un sistem de referinţă mult
mai larg decât cel tehnic. Complexitatea modificărilor
pe care le prezintă un produs nou în raport cu oferta
existentă dă măsura gradului de noutate.
Indiferent însă de numărul modificărilor aduse
unui produs se cere în toate cazurile ca noutatea să fie
sesizată de consumator. Aceasta va atrage plasarea
produsului pe o treaptă diferită (de obicei superioară)
pe scala valorii şi va antrena schimbarea atitudinii
faţă de produsul respectiv.
După locul în care este consumată noutatea
produselor acestea se pot grupa în:
a. produse noi, pentru întreprinderea care
le fabrică sau le comercializează;
b. produse noi, pentru piaţa pe care
urmează să fie lansate (urbană, rurală, locală,
naţională etc);
c. produse absolut noi, care nu au mai
apărut pe nici o piaţă.
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Introducerea în fabricaţie a unui nou produs
presupune şi un cadru organizatoric bine stabilit, alături
de o concepţie clară asupra etapelor ce trebuie
parcurse pentru a se realiza noutatea. Aceste etape
sunt:
1.
naşterea (generarea) ideii
diversitatea surselor.
2.
selecţia ideilor
3.
crearea şi testarea conceptului de
produs.
Potenţialii consumatori pot să-şi formeze o
părere despre potenţialul produs determinând astfel o
anumită poziţionare a produsului respectiv. Testarea
conceptului de produs se face pe un eşantion vizat
căruia i se descriu în cuvinte sau i se prezintă imagini
ale viitorului produs, deci o anumită versiune, o
anumită variantă de produs cerându-se membrilor
eşantionului să răspundă la un set de întrebări cum ar
fi:
- vă sunt clare avantajele produsului?
- le consideraţi credibile?
- produsul v-ar rezolva o anumită nevoie
sau o problemă?
- preţul produsului este convenabil?
- alte produse similare vă satisfac în
prezent cerinţele?
4.
elaborarea strategiei de marketing
- mixul de marketing şi opţiunile de
piaţă.
5.
crearea produsului. Compartimetul de
cercetare-dezvoltare şi cel de proiectare
transformă conceptul în produs fizic –
etapă care cere mari investiţii, multe
variante de produs- prototip.
6.
testarea produsului propriu-zis. O
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dată realizat fizic, produsul poate fi
testat în laborator, pe teren, printre
consumatori,
folosindu-se
metodele
adecvate (oferirea de mostre, testarea
la domiciliu, aducerea consumatorilor
într-un laborator specializat).
7. lansarea–comercializarea noului produs.
Este o fază de mare importanţă şi de aceea
obligatoriu trebuiesc respectate anumite exigenţe.
După ce produsul a fost omologat de organele în
drept, a fost asigurat legal deci protejat prin
înregistrare ca marcă se trece propriu-zis la
lansarea lui pe piaţă, urmărind elementele:
a. stabilirea perioadei de lansare care
trebuie corelată cu natura produsului şi
cu specificul său în consum (curent,
sezonier, ocazional). De regulă se ţine
cont de calendarul unor evenimente
economice, social-culturale cum ar fi
târguri, expoziţii etc.;
b. fixarea zonei teritoriale. Firma trebuie
să se decidă dacă lansarea va fi pe
întreaga piaţă sau numai în câteva
centre în funcţie de caracteristicile
cumpărătorilor potenţiali;
c. alegerea canalelor de distribuţie care se
referă la opţiunea pentru un circuit lung
al produsului (producător, angrosist,
detailist) sau pentru un circuit scurt
(producător, consumator);
d. pregătirea pieţei pentru primirea noului
produs, crearea unui climat de interes
de nerăbdare şi curiozitate faţă de noul
produs în rândul consumatorilor. În
această fază principalul element este
activitatea promoţională dusă prin
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toate formele sale, de la publicitate,
reclamă, participarea la expoziţii cu
vânzare, demonstraţii practice etc.;
e. alegerea modalităţilor de comercializare
şi pregătirea forţelor de vânzare.
Programul de marketing trebuie să
opteze pentru lansarea în masă sau
lansarea în tranşe, în etape, fiecare
dintre acestea având şi avantaje şi
dezavantaje.
Cert
rămâne
însă
momentul începerii vânzării, care
reprezintă punctul culminant al vânzării
cu cel mai puternic impact asupra
cumpărătorilor efectivi, dar mai ales
asupra cumpărătorilor potenţiali.
În această fază, se va verifica dacă elementele
acorporale ale produsului au fost bine alese, bine
dozate. Ele întregesc practic imaginea produsului,
făcându-l – aşa cum am amintit - produs total care să
determine din partea cumpărătorului un proces de
valorizare, adică plusul de valoare dispus de acesta să-l
accepte pentru produsul respectiv.
- Numele produsului trebuie să se
pronunţe uşor, să evoce ceva pozitiv
când este pronunţat.
- Marca devine garant al satisfacţiei în
consum, al siguranţei, o certitudine.
- Service-ul aferent produsului, constituit
din
ansamblul
serviciilor
ataşate
înainte, în timpul şi în post vânzarea
produsului. Ele pot fi servicii tehnice,
de exploatare propriu-zisă, dar şi
servicii informative.
- Preţul se constituie ca o componentă cu
grad ridicat de sensibilitate la client.
Este şi motivul pentru care este nevoie
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de o politică specială prin care produsul
să se coreleze cu gama produselor
existente în care practic se va încadra.
Caracteristicile consumatorilor în funcţie
atitudinea faţă de noutatea produsului

de

Majoritatea autorilor au identificat un număr de
nivele atunci când au tratat problema atitudini
consumatorilor faţă de un nou produs. Rogers a propus
următoarele nivele, alături de cifre demonstrate
statistic:
1.
inovatorii,
reprezintă
2,5%
din
populaţie, care adoptă un produs nou:
- sunt aproape obsedaţi de ideea
încercării produsului nou
- au venituri peste medie – sunt educaţi,
uneori chiar cosmopoliţi, snobi
- nu se supun comunităţii sau grupurilor
de referinţă din care fac parte
- sunt încrezători în ei şi nu cred în
normele grupurilor
- de regulă au întâietate în informarea
despre produsul nou mai ales din surse
ştiinţifice, de la experţi.
2.
adoptatorii timpurii sau acceptanţii
timpurii care reprezintă 13,5% din
populaţia acceptantă a noului:
- fiind mai numeroşi cred mai mult în
normele şi valorile de grup
- se
orientează
mai
mult
spre
comunitatea
locală
(sunt
oposul
cosmopolitismului)
- pot deveni lideri de opinie datorită
afilierii lor la un anumit grup, decizia lor
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fiind de regulă imitată de alţii
3.
majoritatea
timpurie
sau prima
majoritate,
reprezentând
34%
şi
constituind un segment chibzuit şi
circumspect:
- pot avea informaţii multe şi pot evalua
o marcă sau alta mai mult decât
celelalte grupuri
- adoptarea, acceptarea va fi de lungă
durată şi tocmai de aceea e un
segment important în difuzarea noului
- sunt apropiaţi de lideri, de opinia
prietenilor, a vecinilor, a colegilor
4.
majoritatea
târzie
sau
ultima
majoritate, reprezentând tot 34%:
- adoptă noul produs după ce acesta şi-a
piedut caracterul de noutate mai ales
sub presiunea prietenilor care au făcuto deja
- sunt puternic ancoraţi în grup şi tocmai
de aici obţin şi informaţiile, adoptă
produsul pentru a se conforma presiunii
grupului
- este un grup mai vârstnic, cu venituri
sub media generală, prezentând o
puternică înclinaţie spre tradiţie
- au
receptivitate
minimă
la
componentele
promoţionale
de
marketing şi preferă cominicaţiile
verbale
5.
există şi un grup al întârziaţilor
(codaşilor) complet orientaţi spre trecut
pentru care noul nu are nici o
semnificaţie.
Din cele relatate rezultă că gradul de acceptare
a unui produs nou este dependent de numeroase
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caracteristici ale acestuia, şi anume: avantajul relativ al
noului
produs
faţă
de
produsele
existente,
compatibilitatea - gradul în care produsul nou e
compatibil cu nevoile cumpărătorului în comparaţie cu
un
produs
vechi,
observabilitatea,
simplitatea
produsului se referă la uşurinţa înţelegerii atât a
structurii produsului, cât şi a modului lui de folosire,
gradul în care produsul poate fi cercetat, verificat, pus
în funcţiune, demonstrat încă înainte de acceptare şi
cumpărare.
Problematica noutăţii produsului presupune şi
urmărirea de către producător a modului cum se
comportă acesta în consum, adică modul cum a fost
primit, gradul de satisfacere a sistemului de nevoi
pentru care a fost creat, gradul de cunoaştere şi
folosire raţională a produsului, cauzele eventualelor
insatisfacţii în utilizare, aria de răspândire a produsului
pe piaţă şi dacă au apărut idei de noi produse din
partea cumpărătorilor.
Urmărirea comportamentului produsului poate
în final determina sesizarea gradului de învechire
economică a produselor care să determine firma la o
atitudine faţă de produsele vechi – de scoatere, de
relansare etc.
Implicaţiile ciclului de viaţă al produsului asupra
marketingului
Pentru orice tip de firmă durata medie de viaţă
a produselor au consecinţe notabile şi de aceea
cercetarea ciclului de viaţă a unui produs sau a unei
grupe de produse presupune stabilirea unor factori
generali şi specifici care acţionează asupra duratei şi
structurii acesteia. Termenul de ciclu de viaţă este
preluat din demografie şi reprezintă intervalul cuprins
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între momentul apariţiei şi cel al dispariţiei produsului
de pe piaţă. Trebuie să evidenţiem că conceptul de ciclu
de viaţă este aplicabil şi tehnologiilor, ramurilor de
activitate, grupelor de produse, firmelor şi instituţiilor,
sistemelor de lucru, etc.
Imaginea grafică a vieţii produsului îmbracă
forma unei curbe sinusoidale, mai mult sau mai puţin
alungită.

Cifra de
profitului

1 – curba vânzărilor

2

–curba

afaceri /
profit

saturatie

1

2

inovaţie

lansare

creştere maturitate

declin

Timp

Plecând de la graficul prezentat vom evidenţia
(prelucrare după Kotler & Armstrong)
principalele
etape ale vieţii comerciale a unui produs, sinetizând
caracteristicile, obiectivele şi strategiile specifice.
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Lansare
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Pentru că este o zonă delicată, vom avansa
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cinci motive pentru care este bine să lansăm un produs
nou pentru o piaţă cu un preţ considerat mare:
1. relaţia noutate-valoare pentru cumpărător
2. relaţia calitate-superioritate
3. monopol temporar al comerciantului inovator
care îi permite o politică de „smântânire” a pieţei
4. recuperarea timpurie a cheltuielilor de cercetare
şi dezvoltare
5. efectul psihologic pozitiv al reducerilor ulterioare
(asul din mânecă)
Observând
parcursul
realizat
de produs
distingem două secvenţe importante, şi anume: există
un ciclu inovaţional, care cuprinde activităţile de
cercetare inovaţională şi aplicativă care îşi pun
amprenta asupra produsului în etapele următoare şi un
ciclu de dezvoltare economică, care exprimă relaţia
funcţională, în timp, între ciclul de viaţă comercială –
exprimat prin cifra de afaceri(1) şi ciclul de
rentabilitate(2). Tocmai de aici desprindem câteva
observaţii utile.
a. Ciclul de viaţă a produsului nu este identic cu
perioada cât produsul se află în folosinţa
consumatorilor sau utilizatorilor – acestea putând
continua şi după dispariţia produsului de pe piaţă
(numită şi moarte comercială).
b. Curbele cifrei de afaceri şi a profitului nu sunt
paralele. În prima fază cheltuielile mari legate de
cercetare, inovare, de activităţile de lansare a
produsului (reclamă, publicitate etc.) diminuează
mult profitul firmei.
c. În ultimele două faze ritmul de scădere a
profiturilor devansează din nou pe cel al cifrei de
afaceri
şi
datorită
cheltuielilor
legate
de
menţinerea
încă
a
produsului
în
atenţia
consumatorilor sub presiunea concurenţei şi a
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renovării producţiei.
d. Ciclul de viaţă în ansamblu, ca şi fiecare fază în
parte diferă de la un produs la altul. Curbele CVP
pot avea forme foarte diverse, chiar bizare. Există
unele produse cu un ciclu de viaţă în formă
regulată de clopot. Există produse fără vârstă, cu
un ciclu de viaţă care are faza de maturitate foarte
lungă, cu mici oscilaţii sinusoidale. Unele produse
au ciclul de viaţă foarte scurt şi deci după o
creştere rapidă înregistrează chiar în faza de
lansare o cădere bruscă (succes efemer – foc de
paie). Unele produse au un ciclu de viaţă
comprimat, rezultat tocmai a scurtimii fiecărei faze
a ciclului de viaţă, dar se constituie ca un ciclu
complet. Există, de asemena şi cicluri sezoniere,
cu oscilaţie sinusoidală completă.
În final ne vom referi la tehnica de
revigorare, după faza de declin, adică după un
anumit timp produsul este relansat. Se numesc produse
în resurecţie(reîntinerite), alternativele putând fi:
îmbunătăţirea majoră a produsului, refacerea imaginii
percepute despre produs, găsirea de noi debuşee –
puncte de desfacere, noi domenii de utilizare.
Pe piaţa contemporană intervalele de timp în
cadrul ciclurilor de viaţă tind să se micşoreze datorită
progresului ştiinţific şi tehnic cu consecinţe asupra
uzurii morale, uneori prematură a produselor. Se
constată apoi o tot mai intesă diversificare a nevoilor,
gusturilor, dorinţelor şi obiceiurilor consumatorilor
astfel încât implicaţiile economico-sociale ale CVP
trebuie atent studiate.

Utilizarea mărcilor
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Marcarea produselor se constituie într-o
provocare pentru managementul general şi de
marketing al unei firme. Marca (brand) este un nume,
termen, design sau simbol care individualizează
produsele unui vânzător, deosebindu-le de cele ale altor
actori comerciali. Mărcile înregistrate (la organisme
specializate, Oficiul de Stat Pentru Invenţii şi Mărci în
România) furnizează beneficii atât pentru vânzător
(bună identificare, penetrare mai uşoară a pieţei,
loialitate, protecţie a drepturilor de autor) cât şi pentru
cumpărător
(recunoaştere
uşoară,
comparaţie,
siguranţă, încredere, etc).
Literatura de specialitate remarcă trei perioade
în evoluţia utilizării mărcilor în activitatea de piaţă:
- perioada mărcilor patronimice atunci
când marca se confunda cu numele
patronului (Ford, Honda, Guban);
- perioada în care mărcile descriu
produsul (săpunul Palmolive, obţinut
din uleiurile de palmier);
- mai recent sunt folosite mărcile
simbolice, care sunt capabile să asigure
şi să determine o coincidenţă între
marca de produs utilizată şi aşteptările
publicului faţă de produsul respectiv.
Pentru ca o marcă să satisfacă atât obiectivele
şi interesele producătorului, cât şi aşteptările
consumatorului, ea trebuie să îndeplinească diferite
condiţii – calităţi:
- perceptibilitate ridicată, imprimată de
caracterul lizibil, estetic şi armonios al
mărcii;
- omogenitate în raport cu mijloace de
comunicare;
- distincţie, adică un plus de originalitate
faţă de alte mărci;
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putere de evocare, determinată de
caracteristicile produselor şi serviciilor
ce vor fi promovate;
- personalitate;
- notorietate, care este condiţionată de
legătura cu anumite teme, cu situaţii
frecvente, care pot să sporească
valoarea mărcii.
Toate aceste elemente sunt concepute într-o
formă grafică extrem de diversă şi sunt purtătoare de
mesaje izvorâte tocmai din evidenţierea calităţilor
produsului.
O marcă poate fi cedată sau vândută, deseori
fiind sensibil mai valoroasă decât întreaga afacere
(francizarea).
-

Direcţii ale strategiei de marketing ale produsului
Politica de produs se fundamentează pe
obiectivele pe care întreprinderea le-a propus, dar ea
trebuie să reflecte paralel tendinţele generale ce se
manifestă în evoluţia ofertei pe piaţă. Aceste tendinţe
aşa cum am mai amintit se referă la fenomene ca
înnoirea şi diversificarea produselor, la cantitatea,
calitatea ofertei etc.
În funcţie de acestea firma îşi poate stabili
următoarele strategii de produs:
a.
Strategia
stabilităţii
sortimentale
prin
care
se
urmăreşte asigurarea menţinerii
poziţiei câştigate pe piaţă, păstrarea
prestigiului produsului / mărcii în
rândul clienţilor.
O asemenea strategie este recomandată
unităţilor ce realizează produse cu o gamă sortimentală
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nu prea largă, al căror ciclu de viaţă înregistrază slabe
variaţiuni şi influenţe din partea factorilor conjuncturali
ca: echipamente industriale de înaltă tehncitate
destinate unui segment distinct de beneficiari. Astfel de
produse nu suportă uşor lărgirea gamei sortimentale
deoarece
ar
putea
determina
o
scădere
a
performanţelor.
b.
Strategia
restrângerii
sortimentale. Există situaţii când o
întreprindere din dorinţa de a
câştiga un loc cât mai bun pe piaţă
lărgeşte
exagerat
gama
sortimentală. Reacţia pieţei poate fi
opusă deoarece diferenţele minime
dintre sortimente se disting greu,
consumatorul nu are criterii majore
de opţiune, deci se hotărăşte mai
greu la cumpărare. O asemenea
situaţie
determină
scăderea
volumului vânzărilor.
Firma va proceda în consecinţă la restrângerea
gamei de produse în limite rezonabile prin eliminarea
din fabricaţie a sortimentelor aflate în faza de declin a
ciclului de viaţă şi a celor cu grad ridicat de uzură
morală. O astfel de strategie poate avea efecte
economice pozitive:
diminuarea
cheltuielilor
de
producţie pe baza economiei de scară, o mai judicioasă
folosire a potenţialului tehnic, orientarea cercetării
asupra unui număr restrâns de produse, ridicarea
nivelului calităţii.
c.
Strategia
diversificării
sortimentale,
urmăreşte
să
nuanţeze modalităţile de satisfacere
a nevoilor cărora li se adresează
produsul, să răspundă noutăţilor ce
apar în domeniu – toate cu scopul
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creşterii numărului de consumatori
şi a volumului vânzărilor. O astfel de
strategie este recomandată pentru
produsele aflate în faza de creştere
a ciclului de viaţă, când produsele
au o poziţie favorabilă în vânzare.
Diversificarea sortimentală poate fi
în funcţie de natura produsului şi să
se refere la tipodimensiuni, gabarit,
format, model, culoare, nuanţe
gustative etc. Preţurile practicate
pentru astfel de produse de regulă
se intercaelază în seria preţurilor
existente la produsele respective.
În privinţa gradului de noutate a produselor în
mod similar se pot adopta variante de strategii:
a.
strategia înnoirii prin dezvoltarea şi
asimilarea unor produse noi fie pe
aceeaşi piaţă, fie pe segmente noi. Fiind
vorba de angajarea în mare măsură a
resurselor întreprinderii o astfel de
strategie comportă şi un risc mai ridicat.
Ea este adoptată deci numai în faza de
maturitate a ciclului de viaţă, a
produselor aflate deja în fabricaţie şi
prin ea se urmăreşte ridicarea la un
nivel superior a rezultatelor financiare
ale unităţii;
b.
strategia perfecţionării produselor
se referă la perfecţionarea periodică a
parametrilor calitativi ai produselor
existente (durabilitate, funcţionabilitate,
aspect, culoare, ambalaj). De fiecare
dată pentru o astfel de strategie firmele
trebuie să studieze şi să anticipeze
reacţia
cumpărătorilor
faţă
de
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modificările aduse;
c.
strategia
menţinerii
structurii
calitative
a
produselor
şi
sortimentelor. Este o situaţie normală
când produsul are cumpărători, când
concurenţa încă nu face presiuni
importante şi când produsul se afirmă
tocmai prin elemente de ordin calitativ;
d.
strategia segmentării pieţei când
firma îşi orientează producţia pe
segmente (grupuri) de cumpărători cu
scopul câştigării atât în volum de
vânzări, cât şi a consolidării poziţiei
produsului pe cât mai multe segmente
de piaţă.
Din prezentarea relatată atât a conceptului de
produs cât şi a ciclului de viaţă a acestuia rezultă că
întreprinderea nu se adresează pieţei în general, ci unor
grupuri de consumatori (segmente bine conturate). În
acest mod unitatea poate răspunde în mod superior
cerinţelor de consum întărindu-şi poziţia în rândul
clienţilor.
Politica de produs a unei întreprinderi se
constituie într-o îmbinare a diverselor alternative în
funcţie atât de ciclul de viaţă al produselor, cât şi de
potenţialul unităţii respective.
Studiind ciclul de viaţă al produselor, firma
poate prelungi prezenţa pe piaţă a acestora şi deci
ridica rentabilitatea. Tocmai de aceea o gândire corectă
de marketing trebuie să coreleze vârsta produsului cu
starea de fidelitate a cumpărătorilor faţă de produs. În
final atitudinea firmei va fi decisă nu numai după poziţia
propriilor produse pe piaţă, ci şi în funcţie de contextul
general al pieţei.
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CAPITOLUL VIII
POLITICA DE DISTRIBUŢIE

Obiectivele capitolului:
Definirea distribuţiei – plasare a
produselor în timp şi spaţiu
Inţelegerea conceptului de canal
de marketing / distribuţie
Evidenţierea rolurilor jucate de
membrii canalului de distribuţie
Conştientizarea importanţei
logisticii (distribuţia fizică)
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Conţinutul şi rolul distribuţiei
Distribuţia este o componentă importantă a
întregii activităţi de marketing, strâns legată de
celelalte elemente ale mixului pe care le influenţează şi
care la rândul ei este condiţionată de acestea.
În spaţiul şi timpul ce separă încheierea
producţiei de intrarea produselor în consum se
desfăşoară un ansamblu de operaţiuni şi procese
economice pe care unii autori le numesc: mişcarea
mărfurilor,
circulaţia
mărfurilor,
comercializarea
mărfurilor.
Conceptul de distribuţie (plasare) se referă în
primul rând la „traseul” pe care îl parcurg produsele pe
piaţă până ajung la consumator sau utilizator:
producătorul
–
intermediarul
–
cumpărătorul/consumatorul. Participanţii la deplasarea
succesivă a fluxului de mărfuri, servicii de-a lungul
acestui traseu alcătuiesc canalul de distribuţie.
Canalul de distribuţie cuprinde la rândul său un
ansamblu
de
operaţiuni:
vânzare,
cumpărare,
concesiune, consignaţie, operaţiuni care marchează
tocmai trecerea succesivă a produselor de la un agent
de piaţă la altul până ajung efectiv în consum.
Urmează apoi distribuţia fizică care constă în
constituirea şi echiparea punctelor de vânzare,
aprovizionarea, stocarea, livrarea etc.
În toate aceste faze şi procese intervin mulţi
participanţi între care se realizează o serie de fluxuri:
- fluxul produsului, adică drumul parcurs;
- fluxul negocierilor, al tranzacţiilor de
piaţă;
- fluxul titlului de proprietate, adică
transferul
succesiv
cu
fiecare
operaţiune de vânzare-cumpărare a
produsului de la un proprietar la altul;
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-

-

-

fluxul informaţional, care se referă la
circulaţia
în
ambele
sensuri
a
informaţiei
asupra
dimensiunilor,
structurii, modalităţilor de desfăşurare
a
activităţilor
de
distribuţie,
a
rezultatelor economice ale acestora;
fluxul promoţional, care cuprinde - aşa
cum am văzut – mesajele şi informaţiile
adresate
pieţei,
cumpărătorului
potenţial;
fluxurile finanţării, ale comenzilor de la
cumpărător
la
producător
şi
modalităţile de plată şi de decontare
ale acestora;

Prin intermediul distribuţiei se finalizează
activitatea economică a întreprinderii, se încheie ciclul
economic al produselor, iar întreprinderea comercială
(producătoare) redobândeşte în formă bănească
resursele investite în producerea şi comercializarea
produselor la care se adaugă profitul aferent. Paralel,
consumatorul intră şi el în posesia bunurilor necesare.
Distribuţia nu are însă un rol pasiv de simplu
intermediar între producător şi consumator, ci unul
foarte activ influenţând şi informând ambele părţi,
sporind şansele vânzării şi paralel a satisfacerii
cerinţelor de consum.
În economia modernă contribuţia distribuţiei
este foarte consistentă şi este apreciată mai ales prin
prisma proporţiei în care antrenează fondurile materiale
şi resursele umane ale firmei, cât şi prin proporţia
deţinută în preţul final al produsului. În ţările avansate
distribuţia antrenează aproape jumătate din populaţia
activă şi îşi apropie o treime din preţul final al mărfii,
uneori ajungând chiar la jumătate. Tendinţa generală a
celor două ponderi este de creştere, distribuţia
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devansând chiar producţia. În această zonă progresul
ştiinţific şi tehnic pătrunde mult mai repede.
Rezultă că în ultima analiză toate întreprinderile
sunt conectate la sistemul distribuţiei; dintre ele firmele
comerciale cu profil de specialitate sunt conectate total,
iar ca variabilă a mixului de marketing este luată în
considerare în absolut toate deciziile întreprinderii, fiind
aducătoare de valoare adăugată.
În general, problematica distribuţiei cuprinde
două domenii:
- stabilirea şi funcţionarea canalelor de
distribuţie, a formelor de distribuţie şi
de circulaţie economică a mărfurilor
specifice acestor canale;
- distribuţia fizică (logistica), respectiv
procesele operative prin care mărfurile
trec succesiv pentru a ajunge la
consumatori.
Canalele de distribuţie
Canalele de distribuţie, cunoscute şi sub
denumirea de canale de marketing, gestionează seria
de schimbări prin care trece un bun sau un serviciu în
drumul său de la producător la consumator. Este
constituit dintr-o reţea de persoane şi organizaţii numiţi
intermediari de marketing care direcţionează fluxul de
produse de la fabricanţi spre consumatori. Membrii
canalului de distribuţie joacă un rol cheie în asigurarea
succesului,
deoarece
accelerează
schimburile
(vânzarea-cumpărarea).
Intermediarii de marketing, în funcţie de
implicarea în proprietatea produselor şi în procesele
conexe distribuţiei fizice, pot să fie:
a. comercianţii, cu ridicata (en gros - reselleri)
122

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

sau cu amănuntul (detailiştii);
b. agenţii sau brokeri, care nu sunt şi nu devin
titulari de bunuri, ci obţin comisioane pentru
serviile oferite;
c. intermediarii
funcţionali
în
transport,
depozitare, finanţiştii, prestatorii de servicii,
care percep taxe pentru serviciile oferite;
d. angrosistul, este intermediarul care cumpără
stocuri de la fabricant, pe care ulterior le
vinde altor intermediari. El se specializează pe
zone, pe produse, poate oferi credite, poate
avea proprii săi reprezentanţi care discută cu
detailiştii în mod direct.
Brokerii sunt similari agenţilor, dar au funcţii ce
se limitează la organizarea de întâlniri între cumpărător
şi vânzător în timp ce agenţii se angajează prin contract
să opereze în numele unui cumpărător sau vânzător,
caută clienţi, negociază şi nu devin titulari de bunuri.
e. detailistul, este legătura finală în canalul de
distribuţie, cu consumatorul. Se specializează
şi el pe zone, pe produse, oferă consultanţă,
credit, servicii post-cumpărare. Este zona în
care se adaugă o mare cantitate de servicii
produsului mai ales la vânzarea alimentelor, a
produselor proaspete etc.;
Similar angrosistului este distribuitorul industrial
care oferă cumpărătorilor industriali facilităţi, servicii,
se specializează pe sectoare industriale şi pe tipuri de
produse.
Un caz particular îl constituie deţinătorul de
franşize, adică un agent economic, o organizaţie, un
individ care obţine dreptul exclusiv de a exploata o idee
de afacere de la proprietarul ei (franşizorul) în schimbul
unei taxe. Poate fi drept de comercializare, de prestare
de servicii sub marca sau sub sigla franşizorului.
Franşizorul este practic proprietarul ideii de afaceri, a
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mărcii, a unui brevet de succes sau a unei idei pe care
le poate ceda unui număr de solicitanţi (franşizaţi).
Cumpărătorul de licenţe, de mărci plăteşte un anumit
procent din vânzări în schimbul dreptului de a produce
şi comercializa bunul respectiv (Coca Cola SUA a cedat
licenţa firmei Coca Cola România SRL).
Funcţiile distribuitorilor
Diferitele tipuri de intermediari pe care i-am
amintit există datorită diferitelor probleme ce le ridică
procesul de vânzare-cumpărare.
1. Trierea produselor.
Din multitudinea de produse ce pot fi fabricate
sau pe care fabricantul le oferă sunt alese, sortate
numai cele cerute de consumatori, plecând de la
considerentul că aceştia nu absorb toate ofertele de
produs. În urma trierii se vor constitui stocuri pe
sortimente comerciale în funcţie de cerinţele pieţii.
2. Reducerea numărului tranzacţiilor.
Este cel mai puternic argument pentru folosirea
intermediarilor care îmbunătăţesc eficineţa prin
reducerea de costuri, consecinţă a specializării lor.
3. Cercetarea de piaţă.
Intermediarii aflându-se mult mai aproape de
consumatori pot mult mai uşor spă estimeze cererea,
nevoile, aşteptările. În special detailiştii au informaţii de
primă mână pe care le dirijează spre producător, acesta
folosindu-le în decizia de lansare în fabricaţie a unui
produs.
4. Reducerea volumului stocurilor.
Înainte de distribuţie produsele trebuie stocate în
depozite, iar dispersia volumului de produse scade
stocul. Problema stocurilor a devenit foarte sensibilă în
condiţiile reducerii ciclului de viaţă al produselor
deoarece implică gestiunea celor două mari riscuri:
124

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

Suprastocul – blocaj financiar
Ruptura
de
Stoc
–
pierderea
consumatorilor grăbiţi
Dezvoltarea
sistemelor
informatice
permit
implşementarea
unor
sisteme
moderne
de
managementul stocurilor, integrate în modele DRP, ECR
(Distribution Resources Planning, Efficient Consumer
Response)
5. Efectuarea de servicii.
Intermediarii specializaţi exclusiv în distribuţie îşi
asumă responsabilităţi precise în sistemul de marketing
şi le îndeplinesc mai bine, se concentrează pe
distribuţie, se specializează, câştigă o mare experienţă,
reduc costurile, făcând produsul mai competitiv. Ei
cumpără şi aprovizionează diferiţii clienţi, fac operaţii
de divizare cantitativă, de condiţionare pregătind loturi
pentru expediţie. Comercianţii stabilesc preţuri în
diferitele puncte ale sistemului de distribuţie şi de multe
ori îşi asumă responsabilitatea unor campanii
promoţionale pe plan local.
Unii comercianţi oferă posibilităţi de creditare
clienţilor şi în unele cazuri chiar producătorilor. O dată
cu preluarea titlului de proprietate asupra produsului,
intermediarii preiau şi riscul care poate apărea fie
datorită
deteriorării,
distrugerii
sau
învechirii
produsului. Comercianţii în unele situaţii asigură şi
servicii de consultanţă ajutând pe detailişti prin
recomandări privind evidenţa, modul de prezentare în
magazine, controlul stocurilor etc.
În acest context deosebit de interesante devin
raporturile de putere pe canalul de distribuţie, evoluţia
economiei consumatoriste contemporane confirmând
rolul în creştere al intermediarilor (centralele de
distribuţie, reţelele de supermarket-uri, distribuitorii
specializaţi).
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Dimensiunile canalelor de distribuţie
Din enumerarea elementelor referitoare la
distribuţie rezultă că dimensiunile canalelor variază de
la un produs la altul şi se particularizează în
următoarele dimensiuni:
1.
lungimea
canalului,
care
este
măsurată
prin
numărul
verigilor
organizatorice care participă la circuitul
produsului, prin numărul transferurilor
succesive de la un proprietar la altul.
În practică întâlnim:
a. canale directe – fără intermediari
(producător – consumator);
b. canal scurt – cu un singur intermediar
(producător – detailist – consumator);
c. canalul lung – care presupune doi sau
mai mulţi intermediari (producător –
agent – angrosit – detailist –
consumator).
2.
lăţimea canalului este dată de
numărul intermediarilor de acelaşi tip
care asigură distribuirea produsului în
acelaşi segment al circuitului. Practic
este vorba de numărul punctelor de
vânzare cu amănuntul prin care un
detailist
comercializează
produsele
către consumatorii finali. De regulă,
pentru produsele ce se cumpără zilnic
există multe puncte de desfacere
(pâine, lapte, farmacii etc).
3.
adâncimea canalului se exprimă prin
gradul de apropiere a distribuitorului
faţă de punctele de cumpărare l,
precum
şi
prin
formele
de
comercializare la locul de consum
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(vânzare la domiciliu, vânzare prin
poştă etc.).
Sistemele complexe implicate de procesul
distribuţiei contribuie la folosirea termenului reţea de
distribuţie, care este mai mult decât o simplă sumă
aritmetică între canale şi suporturile logistice. Succesul
sau eşecul relaţiilor de parteneriat între membrii reţelei,
va determina , după caz, succesul sau eşecul unui
produs sau a unei afaceri.
Distribuţia fizică sau logistica
În ultimele decenii termenul de distribuţie fizică
a fost înlocuit cu logistica comercială folosit ca
sinonim.
Prin logistică se înţelege procesul complex de
gestionare strategică a achiziţionării, deplasării şi
depoziţării materialelor, semifabricatelor şi produselor
finite, alături de fluxurile informaţionale necesare în
interiorul firmei şi al canalelor de marketing cu scopul
satisfacerii comenzilor în cele mai bune condiţii (inclusiv
de timp), cu cele mai mici costuri pentru firmă. Această
activitate crează valoare adăugată şi aduce profit şi
de aceea managerii logisticii trebuie să identifice care
sunt activităţile de pe întregul lanţ logistic care
contribuie la crearea valorii.
Cea mai larg răspândită definiţie este cea a
Asociaţiei Americane de Marketing după care distribuţia
fizică – logistica reprezintă mişcarea şi manipularea
bunurilor de la locul unde ele au fost produse la cel în
care vor fi vândute (utilizate sau consumate).
Este vorba în primul rând de operaţiuni fizice,
de deplasare efectivă, fizică a bunurilor prin canalele
stabilite, adică de un şir de servicii logistice prin care se
transferă produsul în interiorul şi între canalele de
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distribuţie.
Utilităţile puse la dispoziţia consumatorului sub
această formă de servicii logistice urmăresc:
- produsele
să
intre
în
posesia
consumatorului în momentul când
acesta are nevoie;
- în cantităţile dorite;
- în locul dorit şi la cantitatea solicitată;
- să fie informaţi asupra stadiului de
satisfacere a comenzilor;
- să poată returna cât mai uşor bunurile
refuzate datorită unor defecte, uzuri
etc.
Literatura de specialitate evidenţiază că logistica
deţine în cadrul multor produse o cincime din preţul cu
amănuntul, iar pentru ramurile alimentare chiar o
treime. Rezultă că distribuţia fizică nu reprezintă doar
un simplu ciclu de activităţi, de facilitare a produselor
către utilizator, ci un instrument eficient al politicii de
marketing, al întreprinzătorului care îi poate mări
profitul. Importanţa logisticii a determinat apariţia
firmelor specializate, multe cu structuri teritoriale foarte
vaste, chiar transnaţionale.
Structura sistemului logistic este compusă dintrun ansamblu de activităţi interdependente ca:
transport, stocare, depozitare, manipulare, sortare,
preambalare, condiţionare, expediere şi recepţie a
produselor precum şi distribuţia inversă a fluxurilor
informaţionale privitoare la întreg lanţul logistic.
Este evident gradul de complexitate a acestei
activităţi şi faptul că unele operaţiuni se efectuează în
momente şi locuri extrem de diferite, de către unităţi
aparţinând unor structuri organizatorice diferite, care
nu au întotdeauna obiective şi interese concordante.
Transportul este veriga cheie, cea mai
importantă, cu o pondere de 2/3 în totalul costului
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mixului logistic. Deciziile în acest domeniu influenţează
tot lanţul logistic şi de aceea importante sunt:
- alegerea
modalităţii
de
transport
(funcţie de profilul produsului);
- alegerea rutelor de transport;
- programarea operativă a vehiculelor;
- estimarea costurilor, a duratei;
- siguranţa în respectarea termenelor, a
integrităţii produselor;
- măsura în care este asigurat accesul la
locurile dorite (unde vor fi distribuite
produsele).
Stocarea este strâns legată de problematica
transporturilor şi are ca obiect asigurarea unei
aprovizionări continue, adaptată specificului cererii şi cu
costuri cât mai mici. Stocarea e a doua ca pondere în
totalul costurilor distribuţiei. În mod concret se
materializează în mărimea unor comenzi, în frecvenţa şi
momentul lansării comenzilor, în mărimea stocurilor de
siguranţă pentru a se evita eventualele rupturi în stoc.
Depozitarea alt lanţ logistic. Amplasarea,
proiectarea şi alegerea spaţiilor de depozitare aflate la
puncte nodale în circuitul fizic al produselor, cer
numeroase decizii: nu totdeauna sunt folosite unităţile
proprii de depozitare apelându-se la serviciile altor
unităţi specializate în prestarea acestui gen de servicii.
Managerul de distribuţie va trebui să facă evaluarea
eficienţei situaţiei celei mai optime (depozite proprii sau
închiriate).
Indiferent însă, orice unitate de depozitare
organizează o serie de activităţi: recepţia produselor,
păstrarea şi protecţia lor, constituirea loturilor de marfă
necesare etapelor următoare ale logisticii, pregătirea
pentru expediere etc.
Manipularea fizică a produselor are loc în
diferitele faze ale circuitului logistic cu o mare influenţă
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asupra
nivelului
de
satisfacere
a
nevoilor
consumatorilor. Prin ea se urmăreşte minimalizarea
costurilor de manipulare, stabilirea unor mărimi optime
a loturilor, containerizarea şi paletizarea acestora,
alegerea echipamentelor de manipulare (care de regulă
sunt mecanizate).
Din enumerarea acest activităţi rezultă că
realizarea obiectivelor logisticii impune adoptarea unei
viziuni sistemice, subordonarea lor unui scop comun.
În primul rând se impune ca în fiecare unitate să existe
o structură distinctă de marketing care să coordoneze
toate verigile. În al doilea rând această funcţie logistică
trebuie să se integreze organic în celelalte funcţii ale
unităţii.
Toate aceste etape şi activităţi presupun aşa
cum am amintit un sistem informaţional eficient care să
ofere ansamblul de date legate de deplasarea
produselor, de relaţiile ce rezultă între participanţii la
procesul de distribuţie. Este evidentă traiectoria cu
dublu sens a acestor informaţii şi de la producător la
beneficiar şi invers.
Complexitatea diferitelor activităţi în cadrul
distribuţiei poate determina la un moment dat anumite
conflicte de interese componenţii şi intermediarii
canalelor fiind participanţi independeţi, urmărindu-şi
fiecare propriul scop şi deci pot apărea divergenţe
inerente care pot fi rezolvate prin negocieri, prin cedări
reciproce, prin concesii care au rezultate favorabile.
Se mai poate apela la întrevederi periodice, la
informări reciproce şi în cazuri extreme se apelează la o
terţă persoană cu rolul de arbitraj. De regulă se impune
tendinţa integraţionistă, care în final va aduce beneficiu
tuturor părţilor chiar cu riscul pierderii relative a
independenţei.
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CAPITOLUL IX
POLITICA DE PROMOVARE – COMUNICARE

Obiectivele capitolului:
Examinarea procesului de
comunicare
Înţelegerea rolului promovării în
mixul de marketing
Evidenţierea limitelor conceptelor
de reclamă, publicitate,
promovarea vânzărilor, relaţii cu
publicul
Evaluarea formelor de promovare
şi a mijloacelor folosite
Identificare avantajelor şi riscurilor
metodelor de promovare
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Conceptul de
marketing

promovare

în

comunicarea

de

Psihologia şi sociologia ne arată că obiectivul
principal în contactul uman este înţelegerea celuilalt.
Punctul de plecare pentru dezvoltarea oricărui tip de
relaţie este comunicarea. Era inevitabil ca şi în
marketing ştiinţa compoziţiei şi a transmiterii de
mesaje să capete un rol esenţial. Realitatea ne-a
confirmat că lucrurile au ajuns foarte departe,
cercetarea demonstrând că un număr însemnat al
oamenilor asociază marketingul în primul rând cu
reclama şi publicitatea.
Într-o economie actuală un produs sau un
serviciu bun cu un canal de distribuţie adecvat, cu un
preţ corespunzător nu se impune întotdeauna de la sine
fiind nevoie şi de o altă forţă care să sensibilizeze
clienţii potenţiali, să le influenţeze comportamentul de
cumpărare şi de consum. Această forţă este
promovarea. Indiferent de natura produsului sau
serviciului oferit promovării îi revine rolul de „funcţie
linie” ce concură la bunăstarea firmei, la atingerea
obiectivelor propuse.
Noţiunea de promovare provine de la latinescul
„promovare” adică a pune, a scoate în faţă, a
comunica. Encicloperia Larousse o defineşte ca o
tehnică specială, având drept scop obţinerea unui
volum mai mare de vânzări de către o întreprindere
prin diverse acţiuni caracteristice reţelei de vânzare(de
fapt promovarea vânzărilor).
Alţi specialişti apreciază
că
promovarea
reprezintă cercetarea, studierea, punerea la punct şi
aplicarea tuturor ideilor şi iniţiativelor care concură la
coordonarea, ameliorarea şi dezvoltarea vânzărilor.
Din diferitele definiţii, şi altele decât cele
amintite, rezultă câteva caracteristici:
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promovarea
cuprinde
acţiuni
cu
orizonturi de timp diferite – se referă
atât la obiective curente de vânzări, dar
şi la orientări pe termene mai lungi;
- cuprinde acţiuni bine determinate în
spaţiu, adică se referă la un segment
sau la număr redus de segmente;
- promovarea urmăreşte materializarea
în efecte măsurabile.
În sens larg însă şi din ce în ce mai acceptat
promovarea este o activitate de marketing care nu
urmăreşte exclusiv sporirea volumului vânzărilor, ci şi
cercetarea, căutarea unei bune satisfaceri a cerinţelor
consumatorului cu realizări economice cât mai bune
pentru
întreprindere.
Altfel
spus,
transmiterea
permanentă pe diverse căi a unor mesaje destinate
informării clienţilor potenţiali asupra produselor,
sprijinirea şi influenţarea procesului de vânzare, cu
intenţia de a dezvolta o atitudine pozitivă faţă de
produs şi firmă, de a provoca modificări favorabile în
mentalitatea şi obiceiurile de cumpărare şi consum a
acestora.
Promovarea vizează în acelaşi timp mesaje
emise şi transmise pe diverse căi agenţilor vizaţi de
unde reiese şi legătura dintre promovare şi sistemul de
comunicare a firmei – sistem ce presupune politici şi
instrumente ca publicitate, reclamă, promovarea
vânzărilor, vânzările personale, relaţii cu publicul etc.
Politica promoţională a unei întreprinderi nu se
reduce numai la promovarea vânzărilor şi reclamă, ea
cuprinzând şi alte activităţi diferite prin conţinut şi
forme de realizare cum sunt în primul rând publicitatea
şi relaţiile cu publicul. Între aceste componente există
deosebiri sesizabile, datorate în primul rând sursei
lingvistice: zona anglo-saxonă
a Europeri şi SUA
preferă advertisind, definit ca activitate prin care se
-
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acţionează asupra consumatorului direct, stimulând
actul cumpărării, activitate ce presupune mijloace
plătite de transmitere a mesajului; în timp ce latinii
folosesc cu predilecţie publicitate (termen larg
răspândit şi în România). Polemicile continuă, dar
putem concluziona că ambele abordări sunt acceptate,
cu precizarea că publicitatea, completată şi de
relaţiile cu publicul acţionează indirect asupra
consumatorilor – prima prin imaginea produsului pe
care o crează şi o transmite publicului, iar a doua prin
informarea consumatorilor.
Între componentele politicii promoţionale există
însă o strânsă legătură: fiecare are partea sa de
finalizare a ciclului promoţional acţionând atât asupra
atitudinii, cât şi asupra comportamentului în luarea
deciziei de cumpărare şi în actul cumpărării propriuzise. Ele se completează una pe cealaltă formând un
tandem în care publicitatea şi relaţiile cu publicul
constituie partea calitativă, de natură psihologică, cu
acţiune pe termen lung, în timp ce reclama şi
promovarea vânzărilor este o preponderent cantitativă,
cu obiective pe termen scurt.
Întreprinderea este permanent o sursă de
mesaje prin care vrea să-şi întărească prestigiul şi
imaginea, dar în acelaşi timp este şi o receptoare de
mesaje. Informaţiile ce le prezintă publicului trebuie
permanent armonizate şi selectate pentru a nu produce
reacţii de adversitate, de confuzie cu alte informaţii ale
altor firme.
Paralel, fiecare sursă de comunicaţie trebuie să
fie suficient de puternică, de atrăgătoare pentru a fi
identificată din alte surse, credibilă – adică să
corespundă sistemului de valori ale destinatarului.
Informaţiile ce le recepţionează firma trebuiesc
tratate cu atenţie mai ales când se înregistrează o
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diminuare a prestigiului, o reţinere în cumpărare –
elemente ce folosesc la revizuirea politicii de piaţă şi a
politicii de produs. Este deci vorba de un sistem de
comunicare în sens dublu prin care se receptează şi
cum au fost înţelese mesajele de către destinatari.
Elementele unui proces de comunicare sunt:
Sursa
Codificarea
Decodificarea

Mesajul

Media

Răspuns
Audienţă

-

-

-

-

-

Sursa sau emiţătorul, care poate fi: un
lider de opinie, însăşi firma, care caută să
transmită un mesaj unei audienţe şi care
pot
fi
personalităţi
celebre,
actori,
consumatori reprezentativi;
Codificarea: este transmiterea ideii sub
formă de simboluri- gesturi, cuvinte, fie
imagini – pentru a face compatibilă ideea cu
mijlocul ei de trasmitere (radio – cuvinte, TV
– cuvinte + imagini, ziar – cuvinte +
desene);
Mesajul: este o combinaţie de cuvinte şi
simboluri transmise audienţei, conţinutul lui
fiind în funcţie de obiectivul urmărit, adică
informare, convingere sau reamintire;
Media: constituită din „vehicolul”, suportul
care transportă mesajul: radio, TV, ziar,
ambalaj, panouri, cărţi poştale, etc.
Decodificarea: este faza în care mesajul
este interpretat de audienţă şi care poate
atrage elemente de ordin subiectiv sau
obiectiv, pozitiv sau negativ. Sunt foarte
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-

-

importante calitatea transmiterii, lipsa unor
perturbări, claritatea imaginii, a dicţiei, a
caracterelor literelor etc.;
Audienţa: formată din piaţa ţintită, din
persoane, din grupuri cărora le este destinat
mesajul şi care îl receptează;
Răspunsul (circuitul feed-back): este
practic reacţia audienţei la forma şi
conţinutul mesajului, reacţie care se poate
să se materializeze în modificarea atitudinii,
în cumpărare sau necumpărare, în enervare,
ignorare sau respingere.

Rolul promovării
Plecând
de
la
caracterul
complex
al
componentelor politicii de promovare şi de la
obiectivele de marketing urmărite, această activitate
trebuie să răspundă unor cerinţe.
1.
Furnizarea
de
informaţii
către
cumpărător despre produsele noi,
utilitatea lor iar către re-vânzători
pentru a-şi putea şi ei informa clienţii
potenţiali despre oferta lor.
2.
Stimularea cererii prin accelerarea
conştientizării unor nevoi, cultivării
unor dornţe şi aspiraţii.
3.
Diferenţierea produsului. Cu cât o
marcă este mai individualizată faţă de
altele din aceeaşi categorie cu atât
ofertantul poate conta pe un succes
mai mare, în realitate cumpărătorul
lege diferenţe, avantaje şi beneficii.
Diferenţele dintre mărci nu ies singure
în evidenţă, uneori sunt greu de
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4.

5.

6.
7.

8.

receptat
şi
de
aceea
tocmai
promovarea oferă informaţii despre
diferenţele veritabile dintre diversele
mărci.
Aducerea aminte. Chiar şi clienţii
actuali şi relativi fideli trebuiesc
atenţionaţi periodic asupra avantajelor
produselor pentru a nu îşi schimba
preferinţele, mai ales în condiţii de
concurenţă prin noutate.
Combaterea
informaţiilor
nefavorabile, răspândite mai ales prin
zvonuri şi care pot dăuna imaginii
firmei şi produsului.
Atenuarea
fluctuaţiilor
cererii,
situaţie înregistrată mai ales în
extrasezon pentru anumite produse.
Influenţarea unor lideri de opinie,
persoane cu funcţii de răspundere, cu
putere de decizie chiar la nivel
guvernamental.
Influenţarea atitudinii publice, mai
ales prin campanii de interes general,
împotriva unor obiceiuri ca alcoolismul,
fumatul, comportamentul pe drumurile
publice etc.

Din
enumerarea
făcută
privind
sarcinile
promovării rezultă tocmai necesitatea elaborării unui
mix promoţional care necesită la rândul său un şir
întreg de instrumente şi activităţi de promovare.
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Conţinutul şi managementul mix-ului promoţional
Datorită diversităţii obiectivelor urmărite de o
firmă prin promovare se folosesc 4 componente, fie
independent, dar mai ales în combinaţii: publicitatea,
reclama, promovarea vânzărilor, vânzarea personală.
Publicitatea
Termenul este de origine latină „publicopublicare” – a te adresa publicului, a aduce la
cunoştinţa publicului.
Publicitatea este o variabilă calitativă, cu o mare
încărcături psihologică, cu acţiune pe termen lung, greu
măsurabilă în privinţa efectelor economice pe care le
generează. Specialiştii o consideră totuşi nervul politicii
de comunicaţie a întreprinderii. Ea cuprinde toate
acţiunile care au drept scop prezentarea indirectă,
nepersonală – orală, scrisă sau vizuală a unui mesaj în
legătură cu un produs, serviciu, marcă sau cu o firmă
fără costuri directe asociate pentru remunerarea mediul
de transmitere.
Ea vizează pe termen lung modificări în
comportamentul diferitelor categorii de consumatori,
menţinerea
fidelităţii
acestora
faţă
de
oferta
întreprinderii. Judicios organizată şi dirijată publicitatea
poate duce la stimularea cererii de mărfuri, poate
determina transformarea cererii latente de consum în
comportament de cumpărare.
Fiind un mijloc de comunicaţie de masă formele
de materializare sunt extrem de numeroase şi
urmăreşte un şir de obiective ca:
- susţinerea procesului de vânzare prin
crearea unei imagini favorabile faţă de
firmă şi faţă de produse;
- facilitarea pătrunderii pe o piaţă nouă;
- atragerea
de
noi
segmente
de
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-

-

consumatori;
lansarea pe piaţă a noului produs;
introducerea unui preţ nou (mai mare,
mai mic);
sporirea
vânzării
produsului
prin
prelungirea sezonului de consum a
acestuia;
modalităţi de utilizare, de funcţionare a
produsului etc.

Formele publicităţii sunt în funcţie de un şir
de factori şi se diversifică paralel cu intensificarea
concurenţei dintre agenţii economici.
a.
Publicitatea de produs care în esenţă
urmăreşte
stimularea
cererii
de
consum, procedându-se astfel:
- publicitate
de
informare
asupra
apariţiei şi prezenţei pe piaţă a unui
produs nou;
- publicitate de condiţionare când se
pune
accentul
pe
condiţiile
de
prezentare, condiţii ce pot facilita
identificarea
produselor
în
masa
generală a ofertei cu care firma este în
concurenţă;
- publicitate comparativă la care uneori
se recurge subtil prin prezentarea în
comparaţie a unor produse aflate în
concurenţă – practică de regulă
repudiată şi interzisă;
- publicitate de reanimare, când se
doreşte întărirea efectului unor acţiuni
de publicitate anterioare;
b.
Publicitate
de
marcă
(brand
publicity), accentul punându-se pe
evidenţierea imaginii mărcii sub care
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este oferit produsul.
c.
Publicitate instituţională, care îşi
propune ca scop instaurarea unei
atitudini favorabile, chiar a unui
ataşament faţă de firmă sau de
întreprindere
După tipul mesajului difuzat publicitatea mai
poate fi factuală, când accentul este pus pe
caracteristicile clare şi evidente ale produsului şi
emoţională, când se vizează explotarea unor resorturi
emoţionale ale indivizilor.
Se impun câteva precizări ce rezultă din cele
spuse până acum.
- mesajele publicităţii se adresează
marelui public sau cel puţin unui
segment de piaţă şi de aceea
raporturile întreprinderii – ca emiţător
al mesajului şi publicul destinatar al
publicităţii – nu sunt raporturi directe,
ci stabilite prin intermediul mijloacelor
de comunicaţia în masă;
- publicitatea vizează apoi modificări pe
termen
lung
în
atitudinea
cumpărătorului, vizează formarea de
convingeri şi menţinerea fidelităţii
clienţilor faţă de firmă şi faţă de
produs;
- ea nu are drept scop, deci, declanşarea
imediată a deciziei de cumpărare care
în fond este un scop pur comercial, ci
vizează un scop de perspectivă largă,
formarea de lungă durată a unei
atitudini favorabile faţă de ofertă.
Pentru influenţarea unei cumpărări imediate şi a
utilizării cât mai rapide a unui produs este folosită:
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Reclama
Termenul este de origine latină şi el are sensul
de clamare – chemare, îndemn la cumpărare.
Marketerii consacraţi consideră că mesajul reclamei îşi
îndeplineşte funcţiile dacă respectă principiul A.I.D.A.
Adică:
A = atragerea atenţiei
I = incitarea interesului pentru produs
D = provocarea dorinţei
A = să determine achiziţionarea produsului.
Şi reclama are la rândul ei un şir de obiective
care în multe cazuri se întretaie cu cele ale publicităţii,
ambele urmărind eficientizarea activităţii firmei.
1. Informarea, constă în conştientizarea
pieţei ţintă despre noul produs;
cunoaşterea
noului
orar
a
magazinului;
sugerarea
unor
utilităţi
ale
produsului
şi
explicarea
modalităţilor
de
funcţionare; descrierea serviciilor
disponibile; corectarea falselor
impresii
şi
reducerea
eventualelor îndoieli ale clienţilor.
2. Convingerea, accentuarea avantajelor şi
beneficiilor la cumpărător, adică
clienţii
să
prefere
marca,
produsul
respectiv,
creşterea
traficului în magazinul propriu,
convingerea să cumpere pe
moment, etc.
3. Amintirea – întărirea memoriei prin
reţinerea
caracteristicilor
produsului şi care se referă la
stabilizarea vânzărilor, loialitatea
faţă de marcă, recunoaşterea în
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orice împrejurare a mărcii, a
imaginii
ei,
reamintirea
că
produsul este absolut necesar
într-un
viitor
apropiat,
reamintirea
locului
de
cumpărare.
Din enumerarea succintă a obiectivelor rezultă
că reclama este o derivată a conceptului general de
publicitate, în unele obiective întretăindu-se cu aceasta.
Are un şir de avantaje mai ales atunci când e
promovată la media centrale când produsul poate fi
cunoscut pe plan naţional. Costurile însă sunt foarte
mari şi foarte greu de personalizat.
Tehnici şi mijloace publicitare
Prezintă o gamă foarte variată ţinând cont de
progresele înregistrate în sociologie, psihologie şi mai
ales în mass-media, pe bună dreptate numită industrie.
Mediile majore cele mai utilizate ca suport de
transmitere al mesajului sunt:
Presa scrisă
Este mijlocul principal de transmitere a
mesajelor publicitare cu un şir de avantaje care pleacă
de la un randament bun, până la difuzare teritorială,
momentul apariţiei, accesul la diferite categorii socioprofesionale de cititori, tiraje, preţ de vânzare a
spaţiului, calitatea imprimării etc. De regulă sunt
folosite anunţuri publicitare sub forma îndemnurilor, a
simplelor afirmaţii, dar cu efectul repetiţiei asupra
cititorului. Anunţul foloseşte text, ilustraţie, slogan.
Succesul unui anunţ publicitar depinde de tipul
de presă, de mărimea spaţiului, de amplasarea în
pagină, de frecvenţa apariţiei.
presa cotidiană permite atât rapiditatea
cât şi posibilitatea modificării mesajului pe parcurs în
funcţie de reacţia cumpărătorilor;
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presa periodică (revistele), având o
tematică specializată (ştiinţă, literatură, cultură,
economie, tehnică) se adresează unor segmente bine
delimitate de consumatori, lucru ce presupune ca
mesajul publicitar să fie extrem de selectiv. Aici
reproducerea textelor este calitativ superioară,
colorată,
determinând
sporirea
interesului
cumpărătorilor.
Indiferent însă de forma folosită, textul trebuie
să fie clar, cu termeni precişi, locul în pagină are un rol
foarte important constatându-se eficienţa informaţiei
pusă în paginile fără soţ (1, 3, 5 etc), în funcţie de
modul cum cade privirea cititorului. La fel, locul în
pagină se referă şi la partea superioară a acesteia
recentele cercetări arătând că peste 30% dintre cititori
citesc cu predilecţie anunţurile din sfertul de pagină din
dreapta sus şi numai 16% pe cele din stânga jos. În
privinţa mărimii anunţului acesta să nu fie prea mare.
Radioul
Este mijlocul care acoperă rapid o mare parte a
publicului. Are un şir de avantaje printre care
selectivitate pe categorii de activitate, în funcţie de ora
transmiterii, costuri moderate, mesaj direct, dar
prezintă şi unele dezavantaje în special că imaginea
despre produs şi-o face ascultătorul, atenţia poate să
fie scăzută.
Televiziunea
Are cea mai mare şi mai rapidă expansiune
combinând imaginea sunetul, cu mişcarea, fiind
atractivă, stimulând simţurile. În schimb costurile sunt
foarte ridicate, expunerea este foarte scurtă şi
selectivitatea este foarte slabă.
Panotajul sau afişajul exterior (outdoor).
Foloseşte panouri, diferite semne luminoase
plasate în locuri bine alese având ca avantaje opţiuni
creative, jocul culorilor, dimensiuni mari, frecvenţă şi
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mai ales permanenţă.
Tipăriturile promoţionale
formate din cataloage, pliante, prospecte,
broşuri, agende calendare, cu un anumit impact asupra
cumpărătorilor.
Vom
prezenta
în
continuare
o
situaţie
comparativă a principalelor medii de promovare:
Mediu

Ziar

Revist
ă

Radio

TV

Afişaj

Avantaje
Timp scurt de
publicare
Piaţă
concentrată
Flexibilă
Acoperire
largă
Credibilitate

Reproducere
bună
Audienţă
adecvată
Permanenţă
mesaj
Flexibilitate
Cost redus pe
ascultător
Utilizare de
masă
Piaţă
selectivă
Mesaj direct
Combină
imaginea,
sunetul şi
mişcarea
atrăgătoare
simţurilor
Atingere
largă
Mărime mare
Opţiuni
creative,
culori
Frecvenţă
Permanenţă

Dezavantaje
Durată scurtă
Calitate
Reproducere
slabă
Audienţă
generală
Competiţie
ridicată
Creativitate
limitată
Timp mai mare
până la
publicare
Frecvenţă slabă
Audienţă
dispersată
geografic
Nu are impact
vizual
Atenţie scăzută
Structură
nestandardizată
Expunere slabă

Acoperire

Cost absolut
ridicat
Expunere scurtă
Selectivitate
slabă

Restricţii legale
Distragerea
clientului
Audienţă
generală
Inflexibilitate
Conţinut limitat

Zonă,
oraş,
judeţ,
locală

Utilitate

Detailişti

Naţională
sau locală

Producători
naţionali,
detailişti de
servicii locali

Naţională
sau
regională

Detailişti
locali sau
regionali

Naţională
sau
regională

Detailişti
locali sau
regionali

Oraş sau o
anumită
zonă

Produse de
marcă.
Detailişti din
apropiere
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Promovarea vânzărilor
Aşa cum am amintit prin promovarea vânzărilor
se înţelege folosirea mijloacelor şi tehnicilor de
stimulare, impulsionare şi creştere a vânzărilor de
bunuri şi servicii ce formează oferta întreprinderii la un
moment dat.
Cele mai uzitate scheme promoţionale se
dovedesc:
- reducerea
preţurilor
cu
efect
promoţional incontestabil şi se foloseşte
în situaţii diferite cum ar fi: eliminarea
unor reţineri la cumpărare, pentru unii
consumatori pentru care preţul este
considerat
prea
ridicat;
scăderea
stocurilor de produse lent sau greu
vandabile; menţinerea vânzărilor la un
nivel de eficienţă mai ales în perioade
de
reflux
de
cerere;
lichidarea
stocurilor la produse ce vor fi înlocuite;
contracararea acţiunilor concurenţei şi
folosirea oportunităţilor oferite de
anumite situaţii conjuncturale de piaţă;
Decizia de reducere a preţului are un efect
psihologic pozitiv atunci când este considerată ca un act
de bunăvoinţă a ofertantului ca o dovadă de soliditate a
poziţiei firmei sau produsului în cadrul pieţei şi de aceea
politica de preţ trebuieşte bine gândită şi din timp
anunţată cumpărătorilor.
- vânzările grupate – metodă care
reprezintă un ansamblu de tehnici
promoţionale ce vizează vânzarea
simultană sau succesivă a două sau
mai multe produse la un preţ global,
inferior celui rezultat prin însumarea
preţurilor individuale ale produselor
componente;
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concursurile/tombolele – constituie
o modalitate ofensivă de popularizare a
unor oferte de regulă noi cărora li se
adaugă şi publicitatea la locul vânzării,
în unităţi comerciale;
- folosirea cadourilor promoţionale, a
unor mostre gratuite, tichete pentru
oferte ulterioare etc.;
- merchandisingul – reprezintă un
complex de tehnici de prezentare
directă
a
produselor,
amplasarea
optimă a acestora pe rafturi, tonete, în
general amenajarea magazinelor cu un
aspect cât mai atractiv şi performant.
Un caz special, determinat de locul de
desfăşurare, îl reprezintă participarea la evenimente
expoziţionale: târguri şi expoziţii generale sau
specializate. În acest caz efortul de marketing este
deosebit, reunind elemente promoţionale complexe,
obiectivele ţinând în primul rând de extinderea pieţei.
Participarea la astfel de manifestări presupune
elaborarea unei adevărate tactici de acţiune prin care
să se urmărească:
- stabilirea de contracte cu diferiţi
agenţi;
- obţinerea de noi sectoare şi zone
geografice în care firma, produsul, încă
nu sunt reprezentate (noi segmente de
piaţă);
- prezenţa alături de firmele concurente
şi posibilitatea obţinerii de informaţii
despre produsele lor;
- crearea unui portofoliu de contracte,
comenzi;
-
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Relaţiile cu publicul (Public Relations)
S-a constituit recent ca o activitate distinctă şi
implică cultivarea unor contacte directe consecvente şi
sistematice cu diferite categorii de public, cu persoane
influente, cu mass-media, cu reprezentanţi ai puterii
publice şi cu lideri de opinie, putând fi asimilate
acţiunilor de lobby.
Scopul acestor întâlniri este obţinerea sprijinului
în efortul de păstrare şi dezvoltare a intereselor firmei.
Simpla participare a unor astfel de personalităţi ridică
gradul de credibilitate a firmei, determină instaurarea
unui climat de încredere în cifra de afaceri, în prestigiul
firmei sau al produsului. Sunt folosite mijloace variate
cum ar fi tehnicile de prezentare în cadrul unor
congrese, conferinţe, seminarii, colocvii şi simpozioane,
toate acestea fiind şi prilejuri pentru schimburi de
informaţie. Se pot evoca unele evenimente speciale
care au rolul de a promova contacte umane, cum sunt
aniversările, inaugurările unor obiective, semnarea
publică a unor acorduri de cooperare, în prezenţa massmedia.

147

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

CAPITOLUL X
POLITICA DE PREŢ

Obiectivele capitolului:
Înţelegera naturii şi importanţei
preţului
Definirea obiectivelor şi a opţiunilor
bazate pe preţ
Explorarea factorilor care pot
afecta deciziile cu privire la preţ
Cunoaşterea tipologiei preţurilor
Determinarea preţurilor în condiţii
concurenţiale
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Factorii care influenţează politica de preţ
Conceptul de preţ este legat de cel de valoare,
la rândul lui dependent de doi factori economici
esenţiali: disponibilitate şi utilitate. Dacă am trăi într-o
piaţă cu concurenţă perfectă preţul ar fi singurul criteriu
de achitiţie a produselor. O astfel de realitate utopică ar
fi fatală profesiei de marketer. Arsenalul marketingului
reţine preţul ca mijloc de măsură a gradului de
valorificare a resurselor întreprinderii, ca barometru al
capacităţii de adaptare la cerinţele mediului şi de
influenţare a acesteia, ca instrument de recuperare a
cheltuielilor şi de apropiere a beneficiului încorporat în
produs.
Preţul este strâns legat de produs fiind unul din
elementele acorporale ale acestuia. În acelaşi timp el
este şi element distinct al mixului de marketing,
deoarece intervenind în „dialogul” produs-cumpărător,
determină adesea decisiv opţiunea cumpărătorului.
Între cele patru componente ale mixului de
marketing, preţul are unele particularităţi.
1.
El nu este o variabilă pur endogenă,
aflată total la discreţia agentului
economic, suportând multe influenţe ale
mediului extern.
2.
Toate întreprinderile sunt implicate în
problematica preţurilor, fie şi numai
prin faptul că le practică efectiv în
relaţiile de piaţă.
3.
În multe cazuri şi întreprinderea poate
avea un anumit rol în stabilirea preţului.
Literatura economică operează de altfel
cu perechea de termeni: preţuri
administrate de firme şi de stat şi
preţuri libere sau de piaţă.
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Întreaga viţă a organizaţiei (păstrând specificul,
chiar şi cele publice sau non-profit) depind de soluţia
ecuaţiei:
Rezultat (Profit) = Preţ x Cantitate vândută Costuri
Fiind singurul factor care aduce venit
agentului economic, dintre toate celelalte variabile
mixului care generează mai ales costuri, prin politica de
preţuri se urmăresc anumite obiective strategice ale
întreprinderii
1. Supravieţuirea
Este un obiectiv recomandabil pentru organizaţii,
pentru firma care se confruntă cu: supracapacităţi de
producţie; concurenţă mare; schimbarea preferinţelor
consumatorilor etc. În această situaţie, obiectivul profit nu este recomandabil, supravieţuirea cerând
micşorarea preţului până la limita recuperării costurilor
de producţie şi a celor de marketing. De regulă este un
obiectiv pe terment scurt.
2. Maximizarea profitului
Este un obiectiv puternic legat de variabila preţ.
Practica arată însă că nu totdeauna un preţ ridicat
aduce şi un profit ridicat. O asemenea orientare nu ţine
cont de celelalte componente ale strategiei de
marketing – distribuţie, publicitate etc. Performanţele
financiare sunt de moment şi deci se neglijează
perspectiva, iar rata profitului se stabileşte mai mult pe
decizii subiective şi nu pe analiza cererii, a costurilor.
3. Maximizarea încasărilor din vânzări
Un astfel de obiectiv urmăreşte recuperarea
rapidă a capitalului bănesc folosit (accelerarea cashflow -ului) şi presupune practicarea unui preţ ridicat. Se
recomandă folosirea unui astfel de obiectiv pentru
produse cu un ciclu de viaţă scurt. În schimb, agenţii
care practică preţuri mai mici au şansa de a cuceri mai
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repede şi pe termen lung piaţa.
4. Maximizarea volumului vânzărilor prin
creşterea părţii de piaţă. Acest obiectiv cere
preţuri foarte mici pe o piaţă sensibilă la
astfel de preţuri şi care vor determina o
creştere a vânzărilor. Costurile de producţie şi
cele de marketing scad în condiţiile unei
economii de scară. Când se fabrică game de
produse se stabileşte un „preţ de apel”
pentru unele produse de la baza gamei
respective în speranţa că publicul va cumpăra
şi produsele din vârful gamei.
5. Menţinerea
sau
creşterea
calităţii
produsului
În esenţă un astfel de obiectiv impune din start
un preţ ridicat pentru o calitate superioară obţinută cu
costuri relativ ridicate de cercetare – dezvoltare.
Reacţia generală a publicului tinde să fie de forma:
preţ ridicat = calitate superioară. Deci, un astfel de
obiectiv trebuie îndeplinit pentru a nu înşela aşteptările
cumpărătorilor.
6. Menţinerea cotei de piaţă
Este situaţia în care se fixează de regulă preţuri
identice cu cele ale concurenţei inducându-se impresia
de stabilitate, de partener de concurenţă. În asemenea
situaţii lupta de concurenţă se va deplasa de la
obiectivul preţ spre diferenţierea produsului şi creşterea
caracteristicilor sale calitative.
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Opţiuni stategice în domeniul preţului
Manevrarea permanentă a preţurilor este o
practică foarte frecventă. Cu toate acestea însă preţul
nu trebuie tratat strict conjunctural, în funcţie de
fluctuaţiile de moment ale pieţei. Stabilirea nivelului
preţului trebuie să demareze de la un şir de opţiuni.
1. Orientarea în funcţie de elasticitatea
cererii
Elasticitatea cererii (raportată la preţ sau la
venituri) exprimă intensitatea relaţiei între cerere şi
evoluţia
factorilor
anterior
menţionaţi.
Cererea
inelastică presupune schimbări minore în cantităţile
cumpărate datorate preţului, în timp ce o cerere
elastică
determină
evoluţii
cantitative
inversproporţionale cu preţul.
2. Orientarea după costuri
Este cea mai simplă şi raţională opţiune –
recuperarea acestora şi obţinerea de beneficii fiind în
fond scopul activităţii agentului economic. Dar aici intră
în joc pragul de rentabilitate şi de calcul al
costurilor marginale, calcule neglijate de foarte mulţi
ofertanţi.
3. Orientarea după concurenţă
Este o strategie larg folosită de majoritatea
firmelor fiind o strategie imitativă în general. Ea
depinde de caracteristicele produselor comparate cu
cele ale concurenţei şi de poziţia relativă a
competitorilor. Plecând
de
la
asemenea
relaţii
concurenţiale în practica economică se disting diferite
tipuri de preţuri:
- preţ care urmează liderul – tipice
pentru piaţa oligopolistică;
- preţ de adaptare – practicat ca răspuns
la iniţiativele de schimbare a preţului
ale concurenţei;
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preţ de oportunitate – pentru a atrage
consumatorii prin preţuri mici;
- preţ de jaf – adică preţ foarte mare,
generat de o poziţie conjuncturală
privilegiată.
Amintim încă o dată că de obicei firmele au
anumite reţineri faţă de concurenţa prin preţ tocmai
datorită unor consecinţe negative, a unor incertitudini şi
a unor pericole. A ataca prin preţ este a te bate în plină
zi, în câmp deschis, deci o acţiune vizibilă. Riposta
concurenţei este imediată deoarece sensibilitatea la
preţ este epidemică. O reducere de preţ nu poate fi
timidă, ea presupunând ori o reducere vizibilă,
semnificativă şi sesizabilă de cumpărător, ori nu o
practici. Paralel, avantajele unor preţuri mici pot fi rapid
anulate de alinierea concurenţei, deci avantajele sunt
pe termen scurt.
Concurenţa prin preţ riscă să degenereze în
războaie care îi elimină pe cei slabi, dar în final îi costă
foarte mult şi pe cei puternici. Câştigător din astfel de
confruntări va fi cumpărătorul (intermediar sau final).
O dată redus preţul este greu de reanimat, de
readus la nivele mai mari. Paralel, există întotdeauna
un risc apreciabil în supraestimarea elasticităţii cererii
în funcţie de preţ. Practica demonstrează că nu în orice
condiţii reducerea preţului unui produs are un efect
pozitiv, dimpotrivă scăderea lui va determina reducerea
profitului.
Lupta va fi transferată în politica de produs,
bazată pe inovaţie, pe ambalaj, etichete, mărci care să
delimiteze net produsul, pe publicitate eficientă (ştiut
fiind că aceasta este greu de imitat de concurenţă).
Facem menţiunea că între diferiţii concurenţi
intervin înţelegerile pentru păstrarea situaţiei date,
pentru eliminarea unor concurenţi incomozi, pentru
evitarea unor sancţiuni legislative.
-
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Alţi factori care determină orientări în stabilirea
preţurilor sunt: obiectivele strategice şi tactice ale
firmei,
percepţia cumpărătorului, raportul de
forţe de pe canalul de marketing, reglementările
legale.
Preţul şi percepţia consumatorului
Un bun marketer trebuie să-şi pună permanent
întrebarea: cât de important este preţul în decizia de
cumpărare din piaţa ţină? Răspunsul este dificil de dat
deoarece aşa cum am văzut, cumpărătorii nu au o
reacţie
pur
dihotomică:
preţ
acceptabil,
preţ
neacceptabil.
T. T. Hagle a identificat în urma studiilor făcute
o serie de factori care pot influenţa sensibilitatea la preţ
a diferitelor segmente de cumpărători:
1.
Efectul de valoare unică, adică un
cumpărător este mai puţin sensibil la
preţ când produsul este unic (nu are
variante de alegere).
2.
Cunoaşterea
unor
produse
substituibile. Sensibilitatea la preţ este
mai mică atunci când consumatorul nu
cunoaşte produse substituibile.
3.
Efectul
comparării
dificile
a
preţurilor. Sensibilitatea la preţ este
scăzută în situaţii în care cumpărătorul
nu poate compara preţurile între
produsele concurente din aceeaşi gamă.
Dacă preţul este ferm – bilet de teatru,
timbrul fiscal, sensibilitatea este redusă.
Dacă preţul este negociabil (casă,
autoturism de ocazie) şi cumpărătorul
nu are abilitatea negocierii, va resimţi
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4.

5.

6.

7.

ulterior un disconfort. Dacă ne tocmim
avem întotdeauna senzaţia că am cedat
prea uşor, că am acceptat un preţ prea
mare.
Efectul cheltuielilor totale, situaţie în
care sensibilitatea este cu atât mai mică
cu cât ponderea cheltuielii pentru
cumpărarea produsului X în totalul
veniturilor cumpărătorului este mai
mică.
Sensibilitatea la preţ este mică pentru
produsele
complementare
şi
captive, cum ar fi: piesele de schimb
pentru anumite agregate. Cu cât
ponderea
preţurilor
la
produsele
compelmentare este mai mică în preţul
general al produsului cu grad ridicat de
complexitate cu atât sensibilitatea este
mai mică.
Efectul posibilităţii de stocare.
Sensibilitatea la preţ e mai mică pentru
produsele ce nu se pot stoca (mărci
perisabile etc.).
Efectul costului împărţit. Are o
puternică încărcătură subiectivă. Cel ce
cumpără are sensibilitate mai mică dacă
cumpărarea se face pentru altcineva.

Practici de stabilire a preţurilor
Majoritatea
firmelor
îşi
constituie
un
compartiment specializat care să elaboreze diferite
practici, să formuleze şi să adopte deciziile legate de
preţuri. Relaţia dintre departamentul de marketing şi
cel financiar trebuie să susţină managementul în decizia
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de adoptare a unor preţuri acceptabile pentru
cumpărător şi în acelaşi timp profitabile pentru firmă.
Firma trebuie să ţină seama şi de punctele de
vedere şi interesele distribuitorilor, a diferiţilor
intermediari, punându-şi problema: sunt aceştia dispuşi
să vândă produsul la preţul fixat sau vor obiecta că este
prea mare sau ce atitudine vor avea furnizorii când vor
afla ce preţuri practică firma ta: vor majora şi ei
preţurile?
Firma va avea argumente solide pentru politica
de preţ adoptată şi va interveni Guvernul dacă preţurile
sunt prea mari? Toate aceste întrebări trebuie să-şi
găsească răspunsuri fundamentate atât pe interesele
firmei, cât şi pe interesele cumpărătorului.
În practică, firmele folosesc o paletă foarte
variată de preţuri după obiectivele urmărite, în condiţii
concrete:
1.
Preţuri pe criterii geografice, care
ţin seama de dezvoltarea afacerii în
diverse zone, regiuni, ţări. În acest caz
se poate apela la barter, adică schimb
direct de mărfuri, fără utilizarea banilor,
la compensaţie şi clearing, adică o parte
a contravalorii mărfurilor va fi în
numerar, alta în produse.
2.
Preţuri cu stimulente şi bonificaţii.
Unele firme îşi modifică preţul de bază
cu scopul de a răsplăti pe cumpărător
pentru faptul ca a achiziţionat un volum
mai mare, a cumpărat în extrasezon, a
plătit mai repede etc. În astfel de
situaţii poate fi folosit rabatul ca
reducere
de
preţ
acordat
unui
cumpărător în situaţiile mai sus
amintite.
Se poate face rabat şi membrilor propriului
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canal de distribuţie, atunci când aceştia execută
anumite operaţii de depozitare, de stocare, de
comercializare, care favorizează activitatea firmei. Mai
există şi rabaturi sezoniere (produse care “ies din
modă”, schiuri cumpărate vara, reduceri făcute de
companiile aeriene în anumite situaţii etc).
Bonificaţiile, un alt tip de reducere, practicat de
regulă pentru returnarea unui articol vechi în momentul
achiziţionării altuia nou din acelaşi gen (se practică de
regulă în industria bunurilor cu folosinţă îndelungată).
3.
Preţurile
promoţionale.
Pentru
anumite perioade firmele pot stabili
preţuri inferioare, uneori chiar sub
costul mărfii, şi poate îmbrăca mai
multe forme:
- vânzări în pierdere, practicate mai ales
de marile magazine şi prin care se stimulează
vânzările generale cu reducerea preţurilor la
unele dintre produse;
- practicarea unor preţuri speciale când
vânzătorii urmăresc majorarea vânzărilor în
anumite perioade ale anului cu scopul atragerii
cumpărătorilor.
- achiziţii pe credit cu dobândă redusă. În
loc să reducă preţurile la unele produse, firma
oferă
cumpărătorilor
finanţarea
propriilor
achiziţii practicând o dobândă atractivă;
- garanţii şi contracte de service oferite
de regulă gratuit sau la preţuri mici;
- reduceri de natură psihologică. Se
pleacă iniţial de la stabilirea unui preţ ridicat,
chiar artificial pentru anumite produse, iar pe
parcursul comercializării ulterioare se vor face
reduceri substanţiale de preţuri;
4.
Preţuri diferenţiate.
Se stabilesc atunci când o firmă oferă un produs
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sau un serviciu la două sau mai multe preţuri care nu
reflectă proporţional diferenţele de cost între produsele
respective.
- Preţuri
adaptate
pe
categorii
de
cumpărători, practicate pentru studenţi, pentru
persoane în vârstă la vizitarea muzeelor, la
participarea la spectacole etc.
- Preţuri adaptate la produse. Sunt preţuri
pentru variante de produs dar nu proporţionale
cu costurile. Exemplul clasic îl constituie un fier
de călcat cu beculeţ de semnalizare care este
mult mai scump per total decât valoarea
becului ca parte adăugată.
- Preţuri adaptate la imaginea produsului.
Acelaşi produs are preţuri diferite în funcţie de
ambalaje diferite, de modalităţile de prezentare
diferite (un gen de parfum, în flacoane foarte
prezentabile are preţuri mai ridicate decât întrun recipient oarecare).
- Preţuri adaptate la locul vânzării. Biletele
de spectacole au preţuri diferite în funcţie de
preferinţele cumpărătorilor pentru un anumit
loc în sala de spectacol.
5.
Preţuri corelate cu mixul de produs.
Şi în această situaţi există diferite variante
printre care amintim:
a. Stabilirea preţului liniei de produs. În
situaţia în care o firmă crează linii şi nu
produse individuale, preţurile sunt
stabilite în funcţie de costuri, de
aprecierile
cumpărătorilor
şi
de
concurenţă (o marcă de televizor poate
oferi variante – linii, care pot diferi nu
numai cantitativ, dar şi calitativ).
De regulă, dacă diferenţa de preţ între două
tipuri apropiate de produs este mică clientul va fi tentat
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să cumpere modelul cel mai performant.
b. Stabilirea unor preţuri în funcţie de
opţiuni pentru anumite caracteristici ale
produsului. Este cazul unui autoturism
care poate fi dotat cu aparat de radio,
cu instalaţie specială de climatizare, cu
deschidere automată a geamurilor, cu
sistem de alarmă – facilităţi pentru care
se vor stabili preţuri diferenţiate.
c. Stabilirea
preţurilor
la
produsele
captive
Unele produse pentru a putea fi utilizate necesită
unele articole auxiliare. Pentru calitatea serviciului făcut
se plăteşte un preţ mai mare (aparatul de fotografiat
Kodak – preţ mic, filmul proporţional – preţ mare).
d. Stabilirea
preţului
pachetului
de
produse
Este vorba de o ofertă de produse diverse cu un
preţ global semnificativ mai mic decât suma
componentelor. La rândul lui, conţinutul pachetului
poate fi modificat în funcţie de opţiunile clientului.
6.
Preţuri psihologice.
Sunt practicate în special în cazul bunurilor de
consum contându-se pe resorturile psihologice ale
cumpărătorilor şi pe reacţiile acestora. Există preţuri de
prestigiu, practicate de firme cu autoritate în domeniu,
preţuri de lider, preţuri momeală (de regulă mai mici) şi
preţuri magice, cele terminate în cifra 9.
Reacţiile clienţilor, aşa cum deja am arătat, pot
să fie foarte diferite faţă de modificările preţurilor. Orice
fel de modificare poate afecta clienţii, concurenţii,
distribuitorii şi furnizorii.
Clienţii nu interpretează pozitiv şi exact
modificarea preţului, căutând explicaţii personale ca:
produsul va fi înlocuit cu un model nou, are defecte, nu
se vinde bine, firma are probleme financiare, nu poate
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asigura piese de schimb pentru modelul X, preţul va
mai scădea deci mai aşteptăm, a scăzut calitatea etc.
Reacţii există şi la majorările de preţuri care de
regulă sunt pozitive, cumpărătorii explicând: produsul
este „proaspăt”, s-ar putea să nu-l găsim mai târziu,
produsul are o valoare deosebită, merită să-l
cumpărăm. Reacţiile pot fi şi negative, justificându-se
că vânzătorul este prea lacom, profită exagerat etc. Şi
concurenţa are reacţia sa specifică la modificările de
preţuri, răspunzând în acelaşi fel la fiecare modificare,
modificându-şi
bugetul
de
publicitate,
aducând
îmbunătăţiri calitative produsului etc.
În concluzie, datorită intensificării mişcării
consumeriste, a protecţiei cumpărătorului în faţa
firmelor se pune tot mai mult problema relaţiei dinte
politica de preţuri şi etica afacerilor.
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CAPITOLUL XI
PERSPECTIVA SOCIALĂ A MARKETINGULUI

Obiectivele capitolului:
Evidenţierea problemelor de etică
ale marketingului
Definirea responsabilităţii sociale a
marketingului
Înţelegerea schimbării vieţii socioeconomice şi a consecinţelor
acesteia
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Evoluţia mediului social-economic
Ca ştiinţă de frontieră, implicată adânc în
existenţa umană, marketingul este supus numeroaselor
forţe
economice
sociale
şi
politice,
adesea
contradictorii, de unde rezultă situaţia sa delicată.
Numai folosirea unor percepte de etică şi morală,
alături de definirea unei responsabilităţi sociale pot
păstra echilibrul acestei discipline adorate şi totodată
hulite.
Societatea secolului XX s-a caracterizat prin
puternica dezvoltare industrială, printr-o diversificare
fără precedent a bunurilor şi serviciilor toate însă cu
preţul deteriorării mediului înconjurător, a exploatării
excesive a resurselor de bază, prin utilizarea unei
multitudini de substituienţi pentru resursele naturale.
Plecând de aici o primă constatare ar fi aceea că
marketingul nu şi-a epuizat posibilităţile nici în ţările
dezvoltate, nu s-a generalizat nici în ţările mai puţin
dezvoltate. Rămân deci încă spaţii largi de extindere.
În viitor însă evoluţia marketingului nu va avea
un caracter liniar, nu va fi vorba de o prelungire a ariei
de aplicare practicată până acum. Societatea va avea
nevoie de o mare capacitate de adaptare la rigorile
„celui de-al treilea val”, la ritmurile schimbărilor şi la o
dinamică alta decât până acum.
Schimbări în mediul tehnologic
Trecerea de la societatea industrială la cea
postindustrială se va reflecta pregnant în producţia de
mărfuri, în produsele ce vor fi puse pe piaţă ca ofertă.
Inovaţia va cuprinde toate compartimentele societăţii,
iar bunurile materiale îşi pierd treptat ponderea în
oferta de piaţă, manifestându-se interes sporit spre
ramurile economice care aduc inovaţii de produse şi
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servicii orientate spre satisfacerea calitativă a
trebuinţelor umane.
Concurenţa inovaţională va scurta semnificativ
ciclul de viaţă al ofertei, marketingul trebuind să
găsească rapid şi eficient noi soluţii. Se va impune tot
mai mult cumpărarea de la domiciliul consumatorului,
formă care va fi un concurent serios pentru desfacerea
mărfurilor în magazine. Se va extinde distribuirea
mărfurilor cu ajutorul reţelelor de calculatoare, se va
impune televânzarea.
Decontările bancar-financiare vor absorbi tot
mai
mult
elementele
informaticii
–
monetica
generalizându-se ca ansamblu de mijloace electronice
destinate automatizării transferului bancar mai ales prin
cărţile de credit.
În plan practic, unde marketingul operează
efectiv, trăsăturile noii societăţi informaţionale se
reflectă în tendinţa de servicizare – tranziţia către o
societate a serviciilor. De aici rezultă mari schimbări şi
consecinţe în planul ocupării pe ramuri de activitate a
forţei de muncă, în structura obiectului cererii şi ofertei
pe piaţă.
Dinamica sistemului de valori al consumatorului
Alături de impactul tehnologic asupra ofertei de mărfuri
şi de schimbările structurii acesteia activitatea de
marketing va fi marcată şi de celălalt factor al pieţei –
cererea de mărfuri. Se va schimba comportamentul
tuturor purtătorilor de cerere, indiferent de profil,
poziţie juridică, unităţi industriale, prestatori, instituţii,
consumatori individuali – ultimii ca persoane fizice
înregistrând cele mai spectaculoase schimbări tocmai ca
rezultat al evoluţiei sistemului de valori, al opţiunilor
pentru noi stiluri de viaţă.
Consumatorul modern este plasat la confluenţa
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dintre imitaţie şi originalitate, el fiind din ce în ce mai
atent în selectarea alternativelor pentru satisfacerea
propriilor nevoi, va avea o personalitate economică tot
mai puternică şi deci şi o conduită economică
schimbată.
Profunde mutaţii se vor înregistra în creşterea
exigeneţelor faţă de consum ca o expresie a imaginii de
bunăstare, exigenţă care are la bază factori foarte
diverşi printre care: preocuparea pentru menţinerea
sănătăţii; păstrarea formei fizice; creşterea gradului de
informaţie asupra alternativelor de consum; creşterea
capacităţii de cântărire a posibilităţilor de a satisface o
trebuinţă sau alta – toate consecinţă a unui nivel
superior de educaţie.
În problema alimentaţiei de exemplu, vor avea
loc mutaţii semnificative pentru care activitatea de
marketing trebuie să fie din timp pregătită.
Consumatorul caută compromisul între savoare şi
sănătate, conştientizează că „monotonia nu are gust
bun”, tradiţionalul ritm al celor trei mese pierde teren în
favoarea unei pieţe pentru mese intermediare. Se
schimbă opţiunea între rece şi cald, mostrele
alimentaţiei sudului urcă tot mai mult spre nord, gătitul
acasă pentru bărbaţi va reprezenta un hobby.
Mutaţiile socio-demografice semnificative pe
plan mondial vor avea ponderea lor de influenţa asupra
activităţii de marketing. Asistăm la o tot mai mare
integrare a femeii în viaţa activă, la proliferarea familiei
netradiţionale, a familiilor fără copii etc. Se accentuează
procesul de îmbătrânire a populaţiei cu creşterea
masivă a segmentului de peste 65 de ani. Aceste
elemente vor atrage după sine noi cereri şi noi
trebuinţe cărora serviciile de marketing trebuie să le
facă faţă.
În gestiunea timpului discreţional al omului vor
interveni de asemenea anumite mutaţii. Marketingul va
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avea probele serioase cu dimensionarea principalelor
destinaţii atribuite timpului liber şi cu găsirea resurselor
materiale pentru activităţile ce urmează a le satisface.
Studiile de prognoză arată că din rândul domeniilor de
petrecere a timpului liber se detaşează două ca
prioritare, şi anume, turismul şi timpul liber pentru
economia casnică. Timpul afectat sportului şi diferitelor
hobby indică o creştere medie, iar pentru utilizarea
mijloacelor moderne de comunicare o creştere lentă.
Accentul va cădea pe piaţa posibilităţilor de
petrecere a timpului liber, care va înregistra mai ales o
dezvoltare de ordin intensiv. Activităţi care în anii ’70
nu erau considerate ale domeniului timp liber, au
devenit astăzi adevărate hobby: activităţi de economie
casnică, gătit, grădinărit, calculatorul personal etc.
Asemenea mutaţii în sistemul de valori al
cumpărătorului va duce la schimbări în domeniul
resurselor financiare. Segmentarea arborescentă a
clienţilor după criterii de ordin geografic, demografic,
socio-economic etc. cedează treptat locul unei abordări
multidimensionale de natură tipologică ce iau simultan
în consideraţie elementele de personalitate (ţeluri,
aspiraţii, idealuri etc.). În SUA s-au şi detaşat anumite
grupuri tipologice de consumatori cum ar fi juppie şi
ultra. Primul reprezintă tineri profesionişti între 20-30
de ani, cu studii superioare, trăiesc în mari aglomerări
urbane, au venituri peste medie, sunt puternic marcaţi
de dorinţa autorealizării profesionale, au un puternic
optimism, dar şi o puternică înclinaţie spre produse de
calitate, spre mărci de prestigiu etc.
Al doilea grup, detectat prima oară prin anii ’80
au un stil de viaţă orientat exclusiv spre autosatisfacţie
în consum, spre o calitate a vieţii maximă. Având
posibilităţi financiare se orientează spre consumul de
lux lucru care solicită din partea firmelor să răspundă
printr-un marketing de lux.
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Şi generaţia „vârstei a treia” e marcată de unele
schimbări în sistemul de valori, trecându-se de la
stressul muncii, de la dorinţa de economisire, de la
altruism faţă de generaţiile tinere, la o generaţie
puternic consumatoare, fără înclinaţie de tezaurizare,
dornică de excursii, de distracţii, nu mai sunt dominaţi
de etosul muncii, ci de mentalitatea slujbei, aceasta
fiind doar un mijloc pentru realizarea intereselor proprii
de consum şi de petrecere a timpului liber.
Globalizarea (mondializarea) afacerilor
În prezent şi cu atât mai mult în viitor cresc
interdependenţele dintre economiile naţionale, dintre
componentele acestora cu tendinţa creării unei
adevărate pieţe mondiale. Mediul extern la care îşi
raportează în prezent activitatea orice agent economic
are tendinţa extinderii spaţiale.
Această interdependenţă atrage după sine şi un
import-export de crize, de inflaţie, de tendinţe de
echilibrare a cererii şi ofertei pe spaţii geografice tot
mai largi. Acest cadru devine tot mai favorabil
globalizării afacerilor la nivel internaţional.
Are loc şi o diluare a graniţelor naţionale, a
graniţelor
dintre
marketingul
naţional
şi
cel
internaţional. Se impune tot mai mult marketingul
total ca abordare unitară de către firmă a tuturor
pieţelor legate de activitatea sa (piaţa de aprovizionare,
piaţa muncii, a capitalurilor, a asigurărilor). Pentru
multe firme va creşte gradul de internaţionalizare, lucru
ce aduce schimbări în politica de piaţă, fie că e
regională, naţională sau internaţională.
Se înregistrează o puternică orientare a firmelor
de la etnocentrism, de la policentrism spre o politică
regiocentrică şi geocentrică care vizează zone extrem
de mari ale globului sau chiar mapamondul, fenomen
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care cere programe adecvate care să răspundă unui
asemenea grad de generalizare.
Herman Bryant Maynard, Jr. şi Susan E.
Mehrtens în cartea lor „Al patrulea val” (afacerile
secolului XXI) au propus următoarea viziune asupra
lumii pe care o vom crea:
Al doilea val: - Suntem separaţi şi trebuie să
concurăm.
Al treilea val: - Suntem conectaţi şi trebuie să
cooperăm.
Al patrulea val: - Suntem unul şi alegem să
creăm împreună.
Responsabilitatea etică şi socială a firmei
Practica marketingului nu a corespuns în toate
perioadele sale şi nu corespunde cu baza conceptului de
marketing, adică satisfacerea nevoilor consumatorilor.
Au fost înregistrate un şir de abuzuri ale producătorilor
şi distribuitorilor care s-au tradus de fiecare dată prin
insatisfacţia consumatorilor.
Orice firmă deci, în finalul activităţii sale trebuie
să aprecieze dacă practică cu adevărat un marketing cu
implicaţii etice şi sociale. Firmele cele mai apreciate şi
mai admirate sunt acelea care sunt fidele respectării
unui cod de servire a clienţilor, care nu acţionează
numai pentru propriile interese.
Practicile în afaceri au devenit ţinta unor
atacuri, a apărut ca reacţie consumerismul ca mişcare
de apărare a consumatorilor împotriva acestor practici.
De altfel, cauzele acestor reacţii de apărare pot fi găsite
în toate variabilele mixului de marketing.
În domeniul produsului se poate reproşa
marketingului false inovaţii, calitate şi durabilitate
scăzute, slăbirea calităţii serviciilor de vânzare,
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informaţii incomplete asupra compoziţiei produsului,
forme şi varietăţi înşelătoare etc.
În domeniul informaţiei. Nivelul ridicat de
cultură al cumpărătorului cere automat un plus de
informaţie, dar acestea au devenit supraabundente
datorită supraabundenţi de produse. Consumatorul nu
mai are capacitatea de tratare şi nici timpul disponibil
de a discerne în multitudinea de informaţii, rezultatul
fiind instalarea insatisfacţiei.
În domeniul distribuţiei s-a înregistrat creşterea
numărului mijloacelor electronice ce se interpun între
client şi firmă. Creşte numărul autoservirilor se reduce
numărul vânzătorilor şi a angajaţilor în general. Toate
au ca rezultat un proces de dezumanizare care
diminuează responsabilitatea firmei şi care este tot mai
departe de consumator.
Faţă de astfel de probleme de imperfecţiune a
pieţei, mişcarea consumeristă se organizează în
asociaţii cooperatiste, asociaţii specializate, asociaţii
familiale, sindicale, în înfiinţarea unor instituţii destinate
asigurării
protecţiei
formării
şi
informării
consumatorilor.
Omul de afaceri trebuie să răspundă la clasicele
întrebări magistral formulate de Howard Bowen în
cartea sa „Responsabilitatea socială a omului de
afaceri”:
- Are el dreptul să îşi desfăşoare
activitatea cu mijloace ce atentează la
intimitatea oamenilor, ca vânzări la
domiciliu?
- Are dreptul la o reclamă zgomotoasă, la
loterii, premii prin care sunt vânaţi
clienţii?
- Are dreptul să folosească „presiuni
psihologice” pentri a-i convinge să
cumpere?
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Are dreptul să grăbească demodarea
bunurilor prin lansarea pe piaţă a unei
succesiuni nesfârşite de noi modele, de
noi stiluri?
- Are dreptul să întărească motivaţiile
materialiste-consumul bazat pe invidie,
să folosească sloganul „ţine pasul cu
familia X ca să fi mai bun decât el”?
Viitorul pune deci în faţa activităţii de marketing
o uriaşă responsabilitate socială. Societatea la rândul ei
va trebui să sancţioneze practicile ilegale, antisociale,
anticoncurenţionale.
Firmele la rândul lor vor avea nevoie de un cod
de norme etice, de formare a unei tradiţii de
comportament etic, de educare a angajaţilor pentru
respectarea principiilor etice şi legale.
Specialiştii în marketing trebuie să adopte o
conduită bazată pe conştiinţa socială în relaţiile lor cu
diferiţii beneficiari.
Specialiştii vorbesc de marketingul viitorui ca un
marketing uman, luminat sau etic. În esenţă, aceste noi
concepte se pot exprima prin acţiunile firmei în
condiţiile respectării câtorva principii de bază:
orientarea activităţii exclusiv în funcţie de nevoile reale
ale consumatorilor, asimilarea produselor noi numai
dacă utilitatea a fost probată şi de alţi competitori,
alocarea de fonduri pentru activităţi care sporesc în
mod real valoarea produselor, definirea clară a
obiectivelor de piaţă în termeni sociali şi abandonarea
viziunii înguste axate pe optica produsului.
În urma acestor schimbări în plan economic,
social şi chiar psihologic se pune întrebarea dacă se
poate rămâne exclusiv la definirea marketingului ca
satisfacere deplină a nevoilor consumatorului şi a
interesului firmei fără a pune în balanţă şi consecinţele
la nivel individual şi social ?
-
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Răspunsul
este
că
marketingul
devine
marketing al societăţii şi definiţia ar trebui reformulată
şi completată cu ideea aderării marketerilor la
principiile de responsabilitate socială în vânzarea
bunurilor şi serviciilor. Ei trebuie să satisfacă nevoile şi
dorinţele pieţelor ţintite în moduri care apără şi sporesc
bunăstarea consumatorilor şi a societăţii ca întreg.
Libertăţile marketingului vor trebui reformulate
alături
însă
de
impunerea
drepturilor
consumatorilor:
- dreptul consumatorului la siguranţă
rezultată din obligaţia producătorilor în
asigurarea standardelor de siguranţă
prin produs;
- dreptul
consumatorilor
de
a
fi
informaţi, de a fi protejaţi de
informaţii mincinoase, înşelătoare, de
publicitate grosolană;
- dreptul de a alege, adică accesul liber
la o diversitate de produse la preţuri
competitive;
- dreptul
consumatorului
de
a
fi
ascultat, adică siguranţa că interesele
lor vor fi receptate de organismele
guvernamentale care le vor impune în
politicile lor. Vocea consumatorului
trebuie auzită înainte ca problemele să
evolueze negativ şi să fie nevoie de
redresare. Se va aplica deci politica
garanţiilor generoase care vor preveni
pe consumator, i se vor restitui banii,
se va reface publicitatea paralel cu
instituirea sistemului de pedepse şi
amenzi;
- dreptul la un mediu înconjurător
curat, poluarea mediului fiind cel mai
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nefericit „produs” al unui nivel de trai
ridicat;
- dreptul
unor
minorităţi
dezavantajate (săraci, bătrâni, tineri,
handicapaţi) de a fi sprijiniţi prin
politicile lor guvernamentale.
În urma demersurilor mişcării consumeriste şi a
perfectării legislaţiei unele firme au început deja să
practice metoda consultaţiilor etice sau a panelurilor
etice, care evaluează permanent politica lor de
marketing. Alte firme au ca preocupări înscrierea în
tematica de lucru a aspectelor etice ale relaţiilor cu
publicul, angajând specialişti consultanţi în probleme de
etică, pentru consilierea managerilor firmei şi a
echipelor de lucru de la orice serviciu sau departament.
Vom încheia prezentând elementele centrale,
coloana vertebrală a Codului de Etică propus de
Asociaţia Americană de Marketing:
Responsabilităţile marketerului
Marketerii trebuie să accepte responsabilitatea
pentru consecinţele activităţilor lor şi să facă orice efort
pentru a se asigura că deciziile, recomandările şi
acţiunile conduc la identificarea, servirea şi satisfacerea
nevoilor publicului (persoane, organizaţii şi societatea).
Conduita profesionistului în marketing trebuie
să urmeze principiile următoare:
Regula de bază: să nu faci rău intenţionat
Adeziunea la legi şi reguli aplicabile
Reprezentarea cu acurateţe a educaţiei primite, a
cunoştinţelor şi a experianţei
Susţinerea, practica şi promovarea Codului de Etică
Cinste şi Corectitudine
Marketerii trebuie şă susţină şi să consolideze
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integritatea, onoarea şi demnitatea profesiei lor prin:
cinste faţă de consumatori, clienţi, intermediari,
furnizori, colegi, public
neimplicarea
în
conflicte
de
interese
fără
înştiinţarea prealabilă a părţilor
stabilirea de condiţii echitabile de plată pentru cei
implicaţi în schimburile de marketing
Drepturi şi obligaţii
Toţi participanţii la procesul schimburilor de
marketing pot să aibă încredere că:
Produsele sunt sigure şi respectă intenţia de utilitate
care li se atribuie
Comunicaţiile asupra produselor oferite nu sunt
înşelătoare
Toate părţile, cu bună credinţă, intenţionează să îşi
achite obligaţiile de orice tip
Există metode interne adecvate pentru rezolvarea
nemulţumirilor legate de cumpărare
Responsabilităţi derivate ale marketerului
În aria managementului de produs:
Relevarea oricărui risc potenţial asociat folosirii
produsului
Identificarea oricărei componente / substituent care
ar putea să schimbe produsul sau să aibă impact
asupra deciziei de cumpărare
Evidenţierea caracteristicilor “extra-cost” (opţionale)
În aria promovării:
Evitarea reclamei false sau înşelătoare
Respingerea manipulării sub presiune, sau atacticilor
agresiv-mincinoase de vânzare
Evitarea promoţiilor bazate pe înşelare şi manipulare
În aria distribuţiei:
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Să nu se exploateze prin manipulare disponibilitatea
unui produs
Să nu se folosească coerciţia pe canalul de
marketing
Să nu se facă presiuni asupra revânzătorilor referitor
la modul de gestiune al produselor
În aria preţului:
Să nu se angajeze în practici de preţuri fixe şi
preţuri de jaf
Să prezinte toate implicaţiile financiare ale unei
achiziţii
În aria cercetării de marketing:
Se interzice vânzarea sau obţinerea de fonduri sub
scopul efectuării cercetărilor
Să se menţină integritarea cercetărilor, fără
omosiuni sau prezentare denaturată
Să se trateye corect cu subiecţii
Relaţiile organizaţionale
Marketerii trebuie să fie conştienţi de inflenţa
comportamentului lor
asupra celorlalţi membrii ai
organizaţiei.
Să păstreze caracterul confidenţial şi anonim
referilor la informaţiile private
Să respecte obligaţiile interne, inclusiv din punct de
vedere al timpului – termenelor
Să nu îşi însuşească meritele altora, şi să
răsplătească susţinerea colegilor
Să evite manipularea pentru a beneficia nemeritar şi
în dauna organizaţiei sau personalului
Sper ca acest model de cod al onoarei să inspire
cât mai mulţi „cavaleri” ai marketingului şi sunt convins
că în curând vom beneficia, ca indivizi şi ca societate,
173

Marketing – elemente fundamentale, strategii şi tactici

de binefacerile sale.
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