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AFACERE =

COMPETIŢIE pentru a determina

CONSUMATORII să facă alegerea 

PRODUSELOR – ieşiri(engl. output) din sistemul 

organizaţional,  

în SCHIMBUL cărora să ne aducă VENITURI,

superioare totalului COSTURILOR elementelor 

de intrare în sistemul organizaţional (engl. input), 

astfel rezultând VALOAREA ADĂUGATĂ, 

sursa dezvoltării sociale a unei comunităţi, cu 

componenta PROFIT, motorul evoluţiei 

organizaţionale.



Cunoaşterea K

 Cine sunt consumatorii reali şi potenţiali ?

 Ce consumă sau folosesc ei acum ?

 Ce preţ plătesc/ar plăti pentru produsele 

necesare ?

 Care sunt tendinţele în consum ?

 Care sunt caracteristicile pe care le doresc ?

 Cine, de unde şi cum realizează cumpărarea ?

 Cum vor afla despre ofertă ?

 Ce le determină satisfacţia ?



Cuvinte & înţelesuri

 Consumator – generic, orice beneficiar 

potenţial (prospect / suspect);

 Cumpărător – cel care acţionează;

 Client – cumpărător satisfăcut + relaţia de 

stabilitate.

 “Avocat” – client promotor;

 Partener – intedependenţă.



Clientul (K)  - Ţinta şi Motivul activităţii 

noastre 

RACHETA 

SUCCESULUI

OFERTEI

Acţiune

Produs

Plasare 

Promovare 

Preţ 

Mediul Intern 

de Marketing

Informaţii 

Analiză 



Pactul “tripartit”

Relaţii

FIRMA

Angajaţii K

Interactiv

social-public



Comportamentul K, 

puncte de plecare

 Realităţi despre K:
◦ Sunt foarte diferiţi unul de celălalt

◦ Acţionează mai mult emoţional decât raţional

◦ Acţionează diferit de la un moment la altul

◦ Pot fi convinşi...

 Comportamentul K:
◦ este în continuă schimbare (mediul de viaţă)

◦ se bazează pe contacte (relaţii, impresii, percepţii)

◦ determină schimburi-tranzacţii



Factorii de influenţă a comp. K

Decizia de 

cumpărare

Comportamentul 

consumatorului

Factori

Personali

•Personalitatea şi concepţia 

despre sine. 

•Situaţia economică –

resursele; 

•Stilul de viaţă;

Factori

Psihologici

•Motivaţia;

•Percepţia;

•Învăţarea;

•Convingerile;

•Atitudinea;

Factori

Sociali 

•Familia;

•Rolul şi statutul în 

colectivitate.

• Grupurile de referinţă;

Factori

Culturali

•Cultura;

•Subcultura;

•Clasa Socială.



Motivaţia consumatorului

Valori

Ţinte, Obiective

Grupuri



Nevoi, lipsuri, dorinţe nesatisfăcute

Tensiune

Energie

Comportament

Satisfacerea nevoii

Învăţare Procese cognitive

Reducerea stării de 

tensiune



Grupe de nevoi

 Nevoi ce reflectă ambiţia, realizarea şi 

prestigiul 

Superioritatea, Realizarea, Recunoaşterea, 

Manifestarea, Sacralitatea, Evitarea ruşinii şi a 

ridicolului,  Apărarea, Contra-atacul



 Nevoi legate de putere

Dominaţia,  Ascultarea,  Asemănarea, 

Autonomia,  Contradicţia şi acţiunea unică

 Nevoi privind afecţiunea

Afilierea, Respingerea, Ocrotirea, Ajutorarea



 Nevoi asociate cu obiecte fără viaţă

Achiziţia, Conservarea, Ordinea, Reţinerea, 

Interpretarea

 Nevoi legate de comunicarea socială

Expunerea, Cunoştinţele



 Nevoi legate de inhibiţie

Evitarea dezaprobării şi a criticilor

 Nevoi masochiste

Agresiunea, Degradarea



Situaţii + conjuncturi 

asociate nevoilor

 Timp + urgenţă,

 Vulnerabilitate,

 Diferenţiere + exclusivitate + lux,

 Ocazia de cumpărare,

 Valoare pentru bani + “afacerea de 

cumpărare”



Procesul de cumpărare
Apariţia problemei şi 

Identificarea nevoii

Informarea

Evaluarea alternativelor

Decizia de cumpărare

Achiziţia propriu-zisă

Experienţa post-

cumpărare

Factori 

situaţionali

Conştientizarea

Manifestarea 

interesului

Evaluarea 

ofertantului şi a ofertei

Încercarea,

Testarea

Adopţia produsului



Direcţii decizionale ale K

Diferenţe 

percepute între 

oferte/mărci

Grad de Implicare

PUTERNICĂ SLABĂ

MARI
1. Decizie 

complexă

2. Decizie de 

complexitate medie, 

în funcţie de 

varietatea mărcilor

MICI

3. Decizie de 

complexitate 

medie, orientare 

spre diminuarea 

neconcordanţei

4. Decizie “banală”



Segmentarea K + piaţa ţintă

Criterii pentru K individuali (finali):

 Geografice – de unde sunt ? 

 Demografice – gen, vârstă,  familie, venit ?

 Psihografice – ocupaţie, venit, stil de viaţă 

(activităţi, interese, opinii) ?

 Comportamentale – când, unde, cât şi 

cum cumpără, cine îi influenţează, ce 

manifestări au?



Criterii pentru K firme => profilul

 Mărimea firmei

 Domeniul / aria de afaceri

 Importanţa & utilitatea cumpărării

 Volumul potenţial al afacerii cu ei

 Putere de negociere

 Echipa decizională / persoana(e) de decizie şi 

de influenţă

 Prioritatea solicitărilor

 Durata & evoluţia relaţiei

+ alte criterii relevante…



Specificul Business2Business-B2B

 Cerere Derivată,

 Raţionalitate economică

+ Identificare mai precisă a K, 

Proces decizional aprofundat (sarcină nouă, 

re-cumpărare modificată,  rutină), 

Grup de cumpărare,

Informare şi exigenţă mai ridicată,

Servicii asociate,

Post vânzare = esenţial.   



Cumpărarea raţională 

 se referă la produse „de care realmente 

avem nevoie” şi presupune de obicei o 

premeditare îndelungă a deciziei de 

cumpărare. 

 Etapei de informare i se acordă o 

importanţă deosebită pentru că ea este 

cea care contribuie la construirea 

argumentaţiei pentru decizia luată.



Cumpărarea din impuls 

 în care rolul decizional este preluat de 

predispoziţie, poftă, chef  - sunt acte 

spontane destinate a procura o plăcere 

imediată şi efemeră, când corpul şi mintea 

„evadează” de sub controlul raţiunii, mai 

ales atunci când ni se propune o „ocazie 

unică”;



Cumpărarea euforică 

 apropiată de modelul anterior, presupune 

existenţa unei presiuni puternice a unui 

eveniment fericit (sau nefericit,  

„cumpărare disperată” ). Un eveniment 

fericit aţâţă orgoliul şi vanitatea, astfel că 

împinge consumatorul la achiziţia unor 

produse care îi conferă iluzia unei poziţii 

sau a unui statut de superioritate.



Cumpărarea compulsivă 

 se apropie de boală, mania de a face 

cumpărături comparabilă cu nevoie 

toxicomanului de a se dopa. 

 Este apanajul consumatorilor frustraţi de 

lipsa de prestanţă socială care iau decizia 

de a cumpăra pentru că le dă un 

sentiment de putere şi de libertate 

individuală, dar psihiatrii afirmă că poate fi 

un prim pas către derapaje grave. 



Modele de evaluare a ofertei

 Evaluarea dominativă, atunci când un 

criteriu este considerat extrem de important 

datorită relaţiei cu scopul prioritar 

urmărit. (ex. preţ, livrare, marcă)

 Evaluarea conjunctivă, sau modelul cu 

prag minim, caz în care consumatorul 

stabileşte un nivel minim pentru fiecare 

criteriu, astfel el separând ofertele în 

acceptabile şi inacceptabile. 



 Evaluarea disjunctivă, modelul cu prag 

de scor maxim, atunci când consumatorul 

selectează câteva atribute care i se par 

esenţiale şi va alege produsul care se va 

apropia cel mai mult de ele.

 Evaluarea pe baza unui model de produs 

ideal pe care consumatorul îl 

construieşte pe baza convingerilor.



 Evaluarea aşteptare-valoare, 

matematizată, care presupune folosirea 

unei tehnici de tipul teoria utilităţilor, în 

care utilitatea unui bun sau serviciu este 

egală cu suma produselor între scorul 

acordat caracteristicilor unui produs şi 

ponderea importanţei caracteristicilor.



Valoarea Adăugată pentru K,

automatism decizional
Valoarea Adăugată pentru K =

= Valoarea Totală Oferită 

– Costul Total al Achiziţiei

= Valoarea percepută (produs + servicii 

+ angajaţi + imagine, brand)

- Costul asociat (financiar,preţ + timp + 

energie + moral).



Ce aşteaptă K de la noi ? …în afară de 

produse…

 Simplitate & Calitate

 Diferenţiere & Exclusivitate

 Încântare, emoţii plăcute

 Mediu atractiv, curăţenie, ordine

 Punctualitate & Rapiditate

 Siguranţă & Securitate

 Prestanţă & Prestigiu

 Înlăturare griji & neplăceri

 Flexibilitate & Amabilitate

 Constanţă & Încredere

 Confidenţialitate
 Atenţie la importanţă – priorităţi ! 



Temerile K

Riscuri:

 Fizice (să se strice)

 Funcţionale (să nu meargă cum vor)

 Financiare (să nu merite banii)

 Psihologice (să se simtă vinovat, greşeală)

 Sociale (inferioritate, imagine rea în grup)



Satisfacţia şi calitatea

 Satisfacţia = gradul în care aşteptările 

totale ale K sunt acoperite de ofertă.

 Calitatea

dimensiune fizică = suma caracteristicilor 

tehnice ale unui produs care contribuie la 

îndeplinirea funcţiunilor,

dimensiunea subiectivă = percepţia personală 

a formulei “de calitate”.



K satisfăcut = activ de valoare

 Cumpără mai mult şi rămâne fidel în timp

 Acceptă cu uşurinţă schimbările, noutăţile

 Face reclamă pozitivă firmei, mărcii şi 

produselor

 Este mai puţin influenţat de variaţia preţului

 Acordă mai puţină atenţie acţiunilor 

concurenţei

 Ne oferă idei şi opinii valoroase



Evoluţia ideală a relaţiei

Entuziasmul K

Anticipăm nevoile
Avem o legătură strânsă, emoţională

Suntem parteneri

Loialitatea K

Stabilim o relaţie de durată.
Încredere reciprocă

Satisfacţia K
Înţelegem şi satisfacem nevoile 

exprimate



K nesatisfăcut = NE Client

 Lipsa reacţiei

 Acţiune la nivel personal

◦ Încetarea relaţiei

◦ Reclamă negativă în grupul de referinţă

 Reacţie publică

◦ Reclamaţie, cerere de remediere / despăgubire adresată 
vânzătorului

◦ Acţiune în justiţie

◦ Alertarea organelor de protecţie a consumatorului, a 
presei, etc.



Servicii Slabe = Pierderi grele

3 Nivele de pierderi băneşti imediate şi în timp:

1. Clienţi care pleacă, nu mai cumpără

2. Clienţi potenţiali “atenţionaţi” – efectul de 
prejudecată

3. Costul informării şi al convingerii noilor 
potenţiali cumpărători

CZ: E mai simplu şi mai ieftin să păstrăm clienţii, 
decât să schimbăm.



Formula “perdantă” -> costul fidelităţii

 Pierdere de CA = CA medie unitară (pe client) x 

Procent de clienţi nesatisfăcuţi (aprox.25%) x 

Procent de plecări (aprox.70%)

 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 = CA medie unitară (pe 

client) x Procent al costurilor de atragere de noi 

clienţi(aprox.66%) x 5



Principalele elemente identificate sunt:

 Angajaţii care nu au nimic de făcut

 Angajaţii nepregătiţi sau rău formaţi

 Atitudinile negative ale angajaţilor vis-a-vis de clientelă, 

lipsa de responsabilitate şi de putere de decizie

 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

 Absenţa atitudinii de marketing si a filozofiei Serviciului 

Clienţi

 Administrarea şi rezolvarea mediocră a reclamaţiilor

 Un tratament incorect din partea conducerii faţă de 

angajaţii care lucrează în contact cu cumpărătorii



Plan de acţiune adecvat - etape:

 Angajamentul total al conducerii (Top Management)

 Cunoaşterea aprofundată a clienţilor

 Identificarea şi urmărirea unor standarde de calitate 

în servicii (măsurabile, pentru un control 

simplificat)

 Angajarea, formarea şi remunerarea unei echipe 

bune

 Recompensarea realizărilor şi penalizarea erorilor

 Păstrarea legăturii cu clienţii

 Îmbunătăţirea continuă a procedurilor Serviciului 

Clienţi



Drepturile Fundamentale ale 

Consumatorilor:

 dreptul la siguranţă;

 dreptul de a fi informaţi;

 dreptul de a alege;

 dreptul de a fi ascultat;

 dreptul de a fi despăgubit;

+ 

 dreptul la un mediu înconjurător curat, 

 dreptul unor minorităţi dezavantajate (săraci, 
bătrâni, tineri, handicapaţi) de a fi sprijiniţi



Conduita profesionistului trebuie să urmeze 

principiile următoare:

 Regula de bază: să nu facem rău intenţionat

 Adeziunea la legi şi la regulile firmei

 Reprezentarea cu acurateţe a educaţiei primite, a 

cunoştinţelor şi a experienţei

 Susţinerea, practica şi promovarea respectului în 

relaţiile cu K, colegi, şefi 

Obligaţiile noastre etice:



Cinste şi Corectitudine:

Trebuie să susţinem şi să dezvoltăm 

integritatea, onoarea şi demnitatea profesiei 

prin:

 cinste faţă clienţi, public, firmă

 neimplicarea în conflicte de interese fără 

înştiinţarea prealabilă a părţilor

 stabilirea de condiţii echitabile de plată 

pentru cei implicaţi în schimburi



Toţi Clienţii pot să aibă încredere că:

 Produsele sunt sigure şi respectă intenţia de 
utilitate care li se atribuie

 Informaţiile asupra produselor şi serviciilor nu 
sunt înşelătoare+mincinoase

 Toate părţile, cu bună credinţă, intenţionează 
să îşi achite obligaţiile de orice tip

 Există metode interne adecvate pentru 
rezolvarea nemulţumirilor K



Principiile unei relaţii de succes

 Fundaţia = interesul real pentru Client
◦ Empatia (apropiere prin cunoaştere şi sentimente)

 Construcţia prin Dialog
◦ Ascultare activă (nu sumă de monologuri)

◦ A I D A (atenţie, interes, dorinţă,  acţiune+achiziţie)

 Rezultatele – într-un climat de încredere
◦ Aspectul fizic, calitatea ca persoană

◦ Competenţa, încrederea în sine şi în firma reprezentată

◦ Siguranţa, fermitatea, puterea argumentelor

◦ Respectarea promisiunilor, a cuvântului dat

◦ Limbajul comunitar, 



Ce avem de făcut

 Rolul ascuns al persoanei de contact cu 

clientul:

◦ este un “serviciu” asociat produsului

◦ accelerează achiziţia

◦ cea mai ieftină şi eficientă reclamă

◦ dă “valoare” preţului



Persoana & personalitatea

ORGOLIOSUL, ŞMECHERUL, AGRESIVUL, 
PLICTISITUL, TIMIDUL, AROGANTUL, 

SNOBUL, NEGLIJENTUL

METODICUL, TEHNICIANUL
RELAŢIONALUL, DESCURCĂREŢUL

PROFESIONISTUL

Tipuri reale:



Calităţile vânzătorilor profesionişti

Performanţa  - legea ABC, puţin e valoros (esenţial)

Condiţia mentală

= educare + exersare + consolidare / Optimism

1 - AMBIŢIOS

2 - CURAJOS

3 - ANGAJANT

4 - CONSULTANT

5 - PREGĂTIT

6 - adept al EDUCAŢIEI CONTINUE

7 - RESPONSABIL



Atitudinea Forţei de Relaţie

ATITUDINEA = sursa comportamentului

ATITUDINEA = 

= Credinţe  x  Convingeri  x  Sentimente 

Atitudinea => Grija pentru client => Onoare



ŞTIINŢA RELAŢIILOR (“secrete”)

 promisiunea/cuvântul dat, 

 plăcerea/zâmbetul, 

 ascultarea atentă-activă, înţelegerea,

 complimente “ne-linguşitoare”,

 memorarea informaţiilor,

 atenţia la detalii, 

 rezolvarea plângerilor, 

 servicii gratuite sau avantaje, 

 păstrarea legăturii.


