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COMUNICARE ÎN MARKETING
Lucrarea reuneşte aspectele teoretice specifice celor două masterate derulate, în ultimii
cinci (5) ani, în cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi, respectiv: „Marketing
industrial” şi „Comunicare şi negociere”.
Materialul este structurat pe următoarele patru module:


Comunicaţii integrate de marketing;



Publicitate;



Relaţii publice;



Politica de promovare a produselor industriale.

COMUNICAŢII INTEGRATE DE MARKETING
Obiective:
a) Înţelegerea şi utilizarea corectă a unor concepte specifice acestui modul
(comunicare, comunicare de tip organizaţional, comunicaţie de marketing, comunicaţie
promoţională).
b) Exersarea abilităţii de a analiza orice campanie de comunicaţie promoţională şi de
a o încadra într-o categorie distinctă.
c) Dobândirea abilităţii de a schiţa etapele unei companii de comunicaţie
promoţională.

STRUCTURĂ MODUL:
I. Clarificări conceptuale
II. Campania de comunicaţie promoţională

I. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE
 Comunicarea este „procesul prin care sunt transmise idei şi sunt împărtăşite intenţii
între indivizi sau între organizaţii şi indivizi sau între organizaţii şi indivizi” (T.A.
Shimp, 1997).
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Forme de comunicare:
1. În funcţie de natura şi obiectivele emiţătorului:
1.1. Comunicare personală. Un individ se adresează altuia/altora, din motive de ordin
personal, de cele mai multe ori în nume propriu.
1.2. Comunicare organizaţională. Iniţiatorul procesului de comunicare are în vedere
realizarea unor obiective specifice organizaţiei respective.
2. În funcţie de natura şi numărul celor cărora le este adresat mesajul:
2.1. Comunicare intrapersonală. Receptorul mesajului este chiar emiţătorul (procesul se
derulează, de obicei, în mintea individului).
2.2. Comunicare interpersonală. Mesajele circulă între persoane care-şi asumă, pe rând,
rolul de emiţător şi de receptor.
2.3. Comunicare intragrup. Comunicarea are loc între persoane aparţinând aceluiaşi grup
(ex. familie, colectiv de muncă, asociaţii profesionale etc.).
2.4. Comunicare intergrup. Comunicarea este realizată între grupuri diferite care-şi
asumă, alternativ, rolul de emiţător şi, respectiv, de receptor.
2.5. Comunicare în masă – mesajele se adresează publicului larg.
3. În funcţie de natura simbolurilor utilizate:
3.1. Comunicare verbală – utilizează limbajul ca formă de exprimare. Comunicarea
verbală intervine în următoarele procese:
 vorbire – ascultare (comunicare orală);
 scriere – citire (comunicare în scris);
 gândire (în cazul comunicării intrapersonale).
Comunicare

3.2.

nonverbală/metalingvistică

–

utilizează

simboluri

nonverbale

(comportament, limbaj al trupului ş.a.).
 Comunicarea de tip organizaţional poate fi definită drept „ procesul de creare şi
schimb de mesaje în cadrul unei reţele de relaţii, în scopul contracarării nesiguranţei
mediului” (G. Goldhaber, 1986). Evident, iniţiatorul vizează obiectivele organizaţiei
în cauză.
După scopurile servite de comunicarea de tip organizaţional, identificăm următoarele
forme de comunicare:
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1. Comunicare operaţională internă. Mesajele circulă în acest caz între angajaţii
organizaţiei şi vizează acţiuni în scopul atingerii obiectivelor fixate. În funcţie de
direcţionarea mesajelor, comunicarea de acest tip poate fi:
1.1. descendentă. Mesajele circulă de la nivelele superioare ale managementului la cele
inferioare;
1.2. ascendentă. Sensul circulaţiei mesajelor este de la subordonaţi la şefi (sub formă de
feed-back, raport, propuneri ş.a.);
1.3. orizontală/oblică. Mesajele circulă între persoane de pe acelaşi nivel ierarhic sau între
persoane aflate pe nivele diferite şi linii ierarhice distincte;
2. Comunicare operaţională externă. Organizaţia comunică cu componentele mediului
extern (ex. clienţi, furnizori, distribuitori, publicul larg etc.), expediind sau primind
mesaje ce vizează misiunea şi obiectivele sale;
Cele două forme de comunicare organizaţională (1 şi 2) au loc pe două planuri: pe
plan

strict

managerial
*

comunicare/comunicaţie :

şi

pe

cel

al

marketingului,

comunicarea

managerială

rezultând
şi

două

tipuri

comunicarea

de
în

marketing/comunicaţie de marketing.
Comunicarea managerială asigură transmiterea mesajelor care permit derularea
proceselor de management şi de execuţie specifice unei organizaţii, în timp ce comunicaţia de
marketing contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în planurile de marketing ale
organizaţiei.
În concluzie, comunicaţia de marketing este o componentă importantă a comunicării
de tip organizaţional.
În cadrul organizaţiilor, inclusiv a celor care răspund unor misiuni sociale, se
derulează – firesc – şi comunicare interpersonală. Ea implică schimburi de informaţii şi
sentimente între membrii organizaţiei, sau între aceştia şi persoane din exteriorul organizaţiei;
schimburile invocate nu vizează însă activităţile şi obiectivele organizaţiei.
*

Literatura de marketing în limba română oscilează între utilizarea termenilor de „comunicare” sau
„comunicaţie”. Dificultatea utilizării este legată de faptul că termenul de „comunicare”, folosit cu sensul său
generic în diferite contexte, are la plural doar semnificaţii parţiale, care se folosesc doar în contexte specializate:
„comunicări” sau „comunicaţii”. Literatura anglofonă şi cea franceză nu se confruntă cu astfel de dificultăţi
întrucât utilizează acelaşi termen – „communication(s)” cu toate semnificaţiile posibile, indiferent de context, la
singular şi plural (Virginia Oprişan, 2001).
În prezentul modul s-a adoptat termenul de „comunicare” cu sens generic, pentru sintagmele: „politică de
comunicare”, „strategie de comunicare”, „instrumente de comunicare”, „canale de comunicare”, „comunicare
managerială” etc., care pot fi folosite şi înţelese în contexte mai largi, ce depăşesc sfera ştiinţei marketingului,
dar s-a adoptat termenul de „comunicaţie/comunicaţii” pentru contextul foarte specializat şi semnificaţia
singulară pe care o capătă comunicarea în sintagmele: „comunicaţie de marketing”, „comunicaţie promoţională”,
„comunicaţie comercială”, „comunicaţie formală”, „acţiuni de comunicaţie” etc.
Un al doilea motiv de utilizare a termenului de „comunicaţie” este acela că posedă plural şi că forma sa de plural
este utilizată cu predilecţie în literatura de marketing pentru a descrie (un ansamblu de) tehnici sau instrumente.
În toate cazurile în care s-a folosit termenul de „comunicaţie” este vorba despre comunicaţia de marketing.
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 Comunicaţie de marketing/comunicare în marketing
În literatura de specialitate nu există consens în ceea ce priveşte conţinutul
comunicaţiei de marketing.

Unii autori pun semn de egalitate între comunicarea specifică marketingului şi
promovare. În viziunea lor, comunicarea în marketing reprezintă „un mix format din patru
elemente (publicitate, vânzări personale, promovarea vânzărilor şi relaţii publice), sau din
mesaje specifice, elaborate pentru a evoca anumite opinii, sentimente sau comportamente;
comunicarea în marketing corespunde unei anumite situaţii şi face parte din mix-ul de
marketing alături de produs, preţ şi distribuţie” (Michael Ray, 1982).
În această variantă se realizează o simplă înlocuire a termenului „promovare” cu cel de
„comunicare în marketing”. O astfel de abordare este simplistă şi incorectă deoarece între
termeni există un raport ca de la parte la întreg*.

Alţi autori limitează comunicaţia de marketing la demersurile comunicaţionale
asociate unei mărci şi orientate în direcţia consumatorilor mărcii sau clienţilor firmei. Din
această categorie face parte şi următoarea definiţie: „ansamblul elementelor incluse în mixul
de marketing al unei mărci, având rolul de a facilita efectuarea tranzacţiilor prin împărtăşirea
unor idei consumatorilor mărcii sau clienţilor” (T.A. Shimp, 1997).
O astfel de abordare vizează doar o parte a unei forme a comunicaţiei de marketing,
comunicaţia comercială, neglijând celelalte două forme, respectiv: comunicaţia corporativă
şi marketingul intern.
Or, evoluţia marketingului în ultimele decenii implică o nouă atitudine a organizaţiilor
în raport cu toate componentele mediului şi, respectiv, o reţea de comunicaţii cu acestea. Mai
mult, pentru a imprima eficienţă comunicaţiei de marketing este necesară asigurarea coerenţei
celor trei niveluri (tabel 1).

*

Argumentele pentru susţinerea acestei afirmaţii sunt prezentate cu ocazia delimitării conceptului
„comunicaţie promoţională”.
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Tabelul 1
Necesitatea coerenţei între cele trei niveluri ale comunicaţiei de marketing
coerenţă
Tip de comunicaţie
1. Internă
(marketing intern)
2. Externă
(comunicaţie comercială)
3. Globală
(comunicaţie corporativă)

Intenţii

Receptori
Salariaţi
Aderenţi
Membri

Grad de adeziune
Motivare

Clienţi
Furnizori
Parteneri instituţionali
Concurenţi

Câştigarea încrederii
Informarea cu privire
la produse /servicii
Poziţionarea pe piaţă

Orice public

Imagine

Sursa: Virginia Oprişan, Marketing şi comunicare în sport, Editura Uranus, Bucureşti, 2001, p. 90

Un punct de vedere pertinent, care surprinde esenţa comunicaţiilor de marketing şi
o exprimă într-o manieră concisă, este cel exprimat de specialistul american John J. Burnett.
În viziunea acestuia, rolul comunicării în marketing este „de a susţine planul de marketing
prin transmiterea promisiunii de marketing, ajutând totodată publicul ţintă să înţeleagă şi să
aibă încredere în avantajul specific anunţătorului” (J.J. Burnett, 1988). Eficacitatea
demersurilor de marketing este condiţionată de eficacitatea comunicaţiilor de marketing. De
aceea, cunoaşterea modului în care funcţionează sistemul comunicaţiilor de marketing şi a
raporturilor dintre componentele acestuia este esenţială pentru specialistul în marketing.
Privită static, într-o manieră simplistă, comunicarea poate fi definită ca un schimb de mesaje.
Dintr-o perspectivă mai largă, este un fenomen dinamic, ce presupune o succesiune de
schimburi în evoluţie. În viziunea profesorului american Ph. Kotler, schema procesului de
comunicare în marketing include 9 (nouă) elemente: emiţătorul, codificarea, mesajul,
mijlocul de comunicare, decodificarea, receptorul, răspunsul, conexiunea inversă (feedbackul) şi zgomotul (figura 1).

7

Emiţător

Codificare

Mesaj

Decodificare

Receptor

Mijloc
de
transmitere

Zgomot

Conexiune
inversă
(feed-back)

Răspuns

Figura 1 – Componentele procesului de comunicare
Sursa: Ph. Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997, p. 759.

Comunicaţia de marketing este foarte cuprinzătoare. Dincolo de cele trei tipuri
invocate anterior (comunicaţia comercială, comunicaţia corporativă, marketingul intern),
putem separa – în funcţie de intenţionalitatea mesajului – alte două tipuri: comunicaţia
formală; comunicaţia informală.
Comunicaţia formală acoperă comunicaţia organizată, al cărei scop este modificarea
comportamentului ţintelor vizate. Acest segment al comunicaţiei reprezintă „acţiunea prin
care o organizaţie emite un ansamblu de semnale în direcţia publicului său constituit din
clienţi, furnizori, acţionari, instituţii ale puterii publice şi personal propriu în vederea
influenţării atitudinilor şi comportamentelor acestora” (Lambin, 1991).
Comunicaţia formală corespunde „comunicaţiei promoţionale” şi include ansamblul
acţiunilor organizate sub forma unor programe sau campanii finanţate prin bugete distincte.
Există şi o comunicaţie informală, deosebit de puternică, care se desfăşoară prin
intermediul personalului, produselor, distribuţiei etc. Deşi se acordă mai puţină importanţă
acestei forme de comunicaţie spontană, naturală, continuă şi cotidiană, ea este totuşi
fundamentală şi trebuie tratată cu aceeaşi atenţie ca şi publicitatea sau acţiunile de promovare
a vânzărilor.
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 Comunicaţie promoţională
Parte a comunicaţiei

de marketing,

comunicaţia promoţională corespunde

comunicaţiei formale, persuasive a organizaţiei. Această formă de comunicaţie nu este decât
partea care iese în evidenţă, deci partea vizibilă a comunicaţiei de marketing.
Termenul de promovare provine din limba latină, de la verbul compus „promovere”,
format din „movere”, cu sensul de „a mişca”, „a se deplasa” şi prefixul „pro”, cu sensul de
„înainte”. Adoptat de marketing, termenul are înţeles similar:
„promovarea este orice comunicaţie care are drept scop să deplaseze înainte un
produs, un serviciu sau o idee, în cadrul unui canal de distribuţie” (R.E. Stanley, 1982 în:
Virginia Oprişan, 2001).
„promovarea presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a
intermediarilor prin acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de cumpărare şi
consum, de sprijinire a procesului de vânzare” (C. Florescu – coordonator, 1992).
Diferitele definiţii ale promovării precizează că în sfera acesteia sunt cuprinse numai
acţiunile de comunicaţie care au o intenţionalitate clară, aceea de a opera o modificare în
comportamentul receptorilor. Comunicaţia astfel creată nu este neutră, ci este suma a două
elemente de valoare inegală şi schimbătoare, în funcţie de situaţii:
o informare + o intenţie.
Informaţia nu are o valoare intrinsecă; ea capătă valoare numai datorită a două
elemente (Virginia Oprişan, 2001):
1) modul în care este transmisă (momentul, metoda);
2) modul în care o utilizează receptorul.
Prin urmare, intenţia dă valoare informaţiei, înscriindu-se în cadrul conceptual mai
larg al opticii de marketing.
În cazul în care receptorii mesajului sunt consumatorii, emiţătorul urmăreşte, cel mai
adesea, modificarea comportamentului acestora, trecându-se printr-o serie de etape, finalizate
cu achiziţionarea produsului respectiv.
În figura 2 sunt prezentate diverse modele care surprind răspunsuri posibile (aşteptate)
la mesajul transmis de emiţător.
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Modele
Niveluri
de răspuns
Nivelul
cognitiv

Modelul
Ierarhiei
efectelor
Conştientizare

Modelul
Inovaţie adoptare

Atenţie

Cunoaştere

Conştientizare

Interes

Plăcere

Interes

Dorinţă

Preferinţă

Evaluare

Modelul
AIDA

Modelul
Comunicaţiilor
Expunere
Receptare
Răspuns cognitiv

Nivelul
afectiv

Atitudine
Intenţie
Convingere
Încercare

Nivelul
conativ

Comportament
Acţiune
(cumpărare)

Achiziţionare

Adoptare

Figura 2 – Modelele ierarhizării răspunsului
Sursa: E.K. Strong, The Psychology of Sellig, McGraw-Hill, New York, 1925, p. 9; Robert J. Lavidge,
Gary A. Steiner, A Model for Predictive Measurements of Advertising Effectiveness, Journal of
Marketing, octombrie 1961, p. 61; Everett M. Rogers, Diffusion of Inovations, Free Press, New York,
1962, p. 79-86; în Philip Kotler, op. cit., p. 764.

Pentru obţinerea efectului scontat, comunicaţia promoţională trebuie să reflecte
realitatea produsului şi a organizaţiei. Cu alte cuvinte, produsele/serviciile oferite, imaginea şi
comportamentul organizaţiei pe piaţă trebuie să confirme sensul informaţiilor transmise.
Activităţi de comunicaţie promoţională
Nici în ceea ce priveşte activităţile de comunicaţie promoţională nu există un punct de
vedere împărtăşit de toţi specialiştii. În plus, pe fondul inovării permanente şi în această zonă,
numărul tehnicilor şi instrumentelor de comunicaţie promoţională este în creştere.
În viziunea lui Ph. Kotler, aceste activităţi - reunite într-un mix comunicaţional (numit
şi mix promoţional) - sunt: publicitatea; promovarea vânzărilor; relaţii publice; vânzarea
personală; publicitatea directă (marketingul direct).
 Publicitatea este o formă impersonală de prezentare şi promovare a unor idei, bunuri
materiale sau servicii, de către un plătitor identificat; este o variabilă calitativă, de
natură psihologică, cu acţiune pe termen lung, ale căror efecte economice sunt greu de
măsurat din punct de vedere cantitativ.
 Promovarea vânzărilor constă în acordarea de stimulente pe termen scurt, cu scopul
de a încuraja încercarea sau achiziţionarea unui produs sau serviciu; este o variabilă
cantitativă, cu acţiune pe termen scurt, ale cărei efecte pot fi măsurate cu uşurinţă în
termeni cantitativi.
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 Relaţiile publice reunesc o serie de tehnici destinate promovării sau protejării pe piaţă
a imaginii organizaţiei sau produselor ei; efectele sale de ordin psihologic pe termen
lung sunt dificil de evaluat în termeni economici.
 Vânzările personale reprezintă acţiunile de intrare în contact direct a unui vânzător cu
unul sau mai mulţi clienţi potenţiali, în scopul încheierii unui act de vânzarecumpărare.
 Marketingul direct presupune utilizarea unor mijloace de comunicare impersonală
(servicii poştale, telefon, Internet) pentru a informa sau a solicita un răspuns din partea
unor clienţi actuali sau potenţiali.
În tabelul 2 sunt prezentate numeroasele instrumente de comunicare şi promovare
specifice celor cinci activităţi comunicaţionale (varianta Ph. Kotler).
 Comunicaţii integrate de marketing
Din perspectiva marketingului, organizaţiile trebuie să militeze nu pentru acţiuni
comunicaţionale izolate, cu posibile efecte divergente, ci pentru demersuri complexe,
coerente, planificate, ce integrează ansamblul eforturilor comunicaţionale, aparţinând atât
comunicaţiei promoţionale, cât şi celorlalte modalităţi de comunicaţie de marketing.
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Tabelul 2
Instrumente obişnuite de comunicare şi promovare
PROMOVAREA
VÂNZĂRILOR
Jocuri, concursuri,
tombole, loterii

RELAŢII
PUBLICE
Conferinţe
de presă

VÂNZAREA
PERSONALĂ
Prezentări
comerciale

PUBLICITATEA
DIRECTĂ
Cataloage

Cadouri

Discursuri

Mostre gratuite

Seminarii

Materiale expediate
prin poştă
Televânzare

Târguri şi manifestări
comerciale

Anuare

Întâlniri
comerciale
Programe de
stimulare
Mostre

Broşuri şi pliante

Expoziţii

Activităţi caritabile

Postere şi foi
volante
Cărţi de telefon
Reclame retipărite

Demonstraţii

Sponsorizări

Cupoane
Rabaturi

Panouri

Finanţare cu dobândă
redusă
Distracţii

Publicaţii
Relaţii în cadrul
comunităţii
Influenţarea
deciziilor politice
Mijloace de
informare proprii
Revista firmei

PUBLICITATEA
Reclame tipărite sau
difuzate la radio sau
la televizor
Exteriorul
ambalajelor
Interiorul
ambalajelor
Filme

Afişarea de sigle
Afişe expuse în
punctele de vânzare
Materiale audiovizuale
Simboluri şi sigle

Posibilitatea
schimbării unui obiect
vechi cu unul nou
Timbre comerciale

Târguri şi
expoziţii
comerciale

Efectuarea de
cumpărături prin
intermediul reţelelor
de calculatoare
Efectuarea de
cumpărături pe baza
reclamelor de la
televiziune

Evenimente
speciale

Vânzări grupate

Sursa: Ph. Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997, p. 757
Referitor la comunicaţia promoţională, practica a demonstrat că instrumentele
promoţionale au o valoare limitată dacă sunt abordate ca activităţi izolate. Se consideră
oportună alegerea şi combinarea lor, astfel încât să se susţină unele pe altele în vederea
atingerii obiectivului fixat. Prin urmare, o firmă care apelează la promovare din perspectiva
marketingului, pentru a-şi atinge obiectivele stabilite pentru o perioadă sau alta, va acţiona în
direcţia elaborării unor mixuri promoţionale adecvate perioadelor respective. Mixul
promoţional surprinde combinaţia diferitelor eforturi de promovare la care apelează firma,
într-o anumită perioadă de timp, pentru a atinge obiectivele pe care şi le-a propus (figura 3).
Convenţional, mixul promoţional poate fi redat prin relaţia:
Mp=f(Pb, Prv, Pbd, Vp, Rp)t, în care:
Mp – mix promoţional;
Pb – publicitate;
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Prv – promovarea vânzărilor;
Pbd – publicitate directă;
Vp – vânzare personală;
Rp – relaţii publice;
t – timpul (1, 2, ........, n).
Dacă luăm în considerare şi comunicaţia informală, realizată prin intermediul
celorlalte trei variabile de marketing (produs, preţ, plasament), dar şi a personalului, obţinem
un mix al comunicaţiilor de marketing (figura 3).
Convenţional, mixul comunicaţiilor de marketing poate fi redat prin relaţia:
Mcm=f(Pb, Prv, Pbd, Vp, Rp, Fpp)t, în care:
Mcm – mixul comunicaţiilor de marketing;
Fpp – factori potenţiali promoţionali.
ORGANIZAŢIA

OBIECTIVUL
STRATEGIC

STRATEGIA DE
Decodificare
MARKETING

• Clienţi
- actuali
- potenţiali

MIXUL DE MARKETING
PRODUS

• Concurenţa

• Alte
componente
ale mediului
extern

• Personal
propriu

STRATEGIA
PROMOŢIONALĂ/
DE COMUNICAŢIE

• Calitate
• Design
• Marcă
• Ambalaj
• Service

PREŢ

DISTRIBUŢIE
(PLASAMENT)

• Preţ de
introducere
m
• Preţuri
promoţionale

• Canale de
distribuţie
• Forme de
comercializare
atractive

PROMOVARE
MIXUL PROMOŢIONAL
INSTRUMENTE • Publicitate (Pb)
Vânzare personală
PROMOŢIONALE • Promovarea
(Vp)
vânzărilor (Prv)
Relaţii publice (Rp)
• Publicitate directă (Pbd)
Mp=f (Pb, Prv, Pbd, Vp, Rp..)t
Mcm=f(Pb, Prv, Pbd, Vp, Rp, Fpp)t

Figura 3. Comunicaţia promoţională – comunicaţii de marketing
Sursa: G. Medrihan, Mariana Bucur-Sabo, Rodica Boier, Marketing, concepte, metode şi tehnici,
strategii, Editura Gama, Iaşi, 1997, p. 198.

În prezent, tot mai multe organizaţii recunosc importanţa unei perspective sistemice în
abordarea comunicaţiilor de marketing. În timp ce unele percep necesitatea integrării
comunicaţiilor de marketing la nivelul aplicării instrumentelor de comunicare, al alocării
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corecte a fondurilor pentru fiecare componentă a mixului comunicaţiei promoţionale şi al
sincronizării mesajelor şi mediilor utilizate – recurgând la instituirea funcţiei de „Chief
Communications Officer” faţă de care sunt subordonaţi responsabilii departamentelor de
publicitate, promovarea vânzărilor, relaţii publice şi marketing direct (Ph. Kotler, 1997) –,
altele susţin necesitatea „reinventării întregului proces de comunicaţii de marketing” (Schultz
D.E., Tannenbaum S.I, Lauterborn R.F., 1994)

 Referindu-ne la contextul clasic, considerăm că s-ar impune o precizare: termenul
„comunicaţie”reflectă tocmai preocupările pentru atenuarea uneori divergentă, alteori
contradictorie a mesajelor emise de organizaţie, şi contopirea lor într-un sistem coerent (V.
Balaure – coordonator, 2000).
Integrarea nu vizează însă numai constituirea mixului comunicaţional, ca program
unic, eficient şi coerent ce combină diversele instrumente de comunicare, în funcţie de
obiectivele comunicaţionale şi de marketing. În mod cert, integrarea vizează şi întreaga
componentă strategică specifică – strategia promoţională/de comunicaţie – care trebuie
integrată armonios în strategia de marketing a organizaţiei. Cu alte cuvinte, încă din
momentul configurării strategiei promoţionale/comunicaţionale, aceasta trebuie armonizată cu
strategia de produs, strategia de preţ şi strategia de distribuţie. În caz contrar, pot apare
convulsii.
Reinventarea procesului de comunicaţii de marketing este impusă – în viziunea
autorilor – de dinamica pieţei şi a mediului, respectiv de:
 demasificarea producţiei, pieţelor şi a mass media;
 evoluţia tehnologică şi accesul universal la informaţie;
 trecerea de la o civilizaţie bazată pe verbal la una bazată pe vizual;
 emanciparea consumatorului („empowerment”), respectiv dobândirea, asumarea şi
recunoaşterea puterii şi autonomiei consumatorului care decide ce, cum, de unde şi
cum doreşte să cumpere;
 multiplicarea experimentelor sociale şi economice etc.
Consumatorul deceniului 90 al secolului XX şi cel al noului mileniu doresc produse
personalizate, care să corespundă nevoilor şi dorinţelor lor individuale. Prin urmare, „noul
marketing” vizează indivizii, nu pieţele, în mod generic.
Noul „catehism” al marketingului propune înlocuirea celor 4 „P” ai marketingului
tradiţional cu „cei 4 C ai lui Lauterborn”:
– Ce doreşte şi ce are nevoie consumatorul să cumpere;
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– Înţelegerea Costului la care consumatorul este dispus să îşi satisfacă dorinţa
respectivă (costul timpului necesar cumpărării; costul conştiinţei de a utiliza bunul; valoarea
ca ecuaţie complexă, specifică fiecărui consumator);
– Comoditatea, uşurinţa, convenabilitatea de a cumpăra, ca timp şi spaţiu;
– Comunicarea.
În privinţa comunicării, noul marketing este centrat pe ceea ce consumatorii sau
potenţialii consumatori doresc sau au nevoie să afle cu privire la produse şi servicii, căutând
să dezvolte o relaţie în dublu sens – un dialog – între marketer şi consumator, în care cei doi
acţionează, reacţionează şi interacţionează în beneficiul ambelor părţi (Virginia Oprişan,
2001).
Comunicaţia planificată (legată de un anumit loc şi timp) tinde să fie înlocuită de
comunicaţia instantanee sau de comunicaţia cu un orar în funcţie de cel al consumatorului.
Informaţia este tot mai personalizată şi vizualizată prin grafice şi iconografie (eliminând
timpul necesar decodificării mesajului).

II. CAMPANIA DE COMUNICAŢIE PROMOŢIONALĂ
Ansamblul demersurilor de comunicaţie promoţională, derulate coordonat, într-o
anumită perioadă de timp, în scopul atingerii obiectivelor şi finalităţilor prestabilite de către
iniţiator constituie, în fapt, o campanie de comunicaţie promoţională (campanie
promoţională).
Campania de comunicaţie promoţională trebuie să răspundă criteriilor referitoare la
coerenţă, consens şi consecvenţă.
Coerenţa trebuie imprimată atât sub aspectul diverselor tipuri de comunicaţie
promoţională existente în cadrul organizaţiei, fie că aparţin comunicaţiei comerciale sau
comunicaţiei corporative, cât şi în privinţa acţiunilor concrete de natură comunicaţională.
Direcţiile şi modul de acţiune avute în vedere de către organizaţie vor fi în aşa fel
stabilite încât să se ajungă la un consens. Obiectivele stabilite vor fi urmărite consecvent.
Campaniile de comunicaţie promoţională pot viza imaginea comercială a organizaţiei
sau imaginea corporativă, conturându-se:
 campanii de comunicaţie comercială;
 campanii de comunicaţie corporativă.
În ceea ce priveşte compania de comunicaţie comercială, identificăm – în funcţie de
obiectul comunicaţiei – următoarele variante:
a) cu obiect unic;
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b) cu obiect multiplu.
Prima variantă (a) este adoptată de organizaţiile care comercializează un singur
produs, o singură linie de produse/gamă de produse, comunicând doar în legătură cu
acesta/aceasta, sau de organizaţiile care au un produs vedetă sau o marcă unică, realizând
demersul comunicaţional în jurul acestuia/acesteia.
Varianta a doua (b) este adoptată de către organizaţiile care comercializează mai multe
produse sau practică politica mărcii multiple; efortul comunicaţional susţine cel puţin două
produse.
Orice campanie promoţională implică analiză, planificare, implementare, control şi
evaluare, specifice promovării, concretizând faze, etape şi paşi concreţi (figura 3).
Observăm că fazele campaniei promoţionale sunt:
A. Precampania promoţională;
B. Campania promoţională propriu-zisă.
A. Precampania promoţională, numită şi faza zero, are rolul de a asigura
informaţiile atât de necesare unei campanii promoţionale realiste, eficiente. Prin intermediul
studiului pieţei se identifică clienţii ţintă, nevoile, cerinţele, obiceiurile şi motivaţiile de
cumpărare şi consum ale acestora, se studiază concurenţa, se percep factorii stimulatori şi
restrictivi din mediul extern etc. Pe de altă parte, prin cercetări de produs se identifică
punctele forte ale produsului/serviciului, care să-i permită o diferenţiere şi o poziţionare
confortabilă, inclusiv prin promovare. De calitatea informaţiilor culese va depinde, în mare
măsură, calitatea campaniei promoţionale propriu-zise.
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PRECAMPANIA PROMOŢIONALĂ

CERCETARE

CAMPANIA PROMOŢIONALĂ
-

ETAPA DECIZIILOR STRATEGICE
Fixarea obiectivelor promovării
Stabilirea bugetului promoţional
Formularea strategiei promoţionale
Integrarea strategiei promoţionale
promoţionale în strategia de marketing

STRATEGIE

ETAPA DECIZIILOR TACTICE

TACTICĂ

IMPLEMENTAREA CAMPANIEI
PROMOŢIONALE

ACŢIUNE

CONTROLUL ŞI EVALUAREA
REZULTATELOR

CONTROL ŞI
EVALUARE

Figura 4. Ilustrarea campaniei promoţionale
Sursa: Mariana Bucur-Sabo, Campanie promoţională, în: C. Florescu, P. Mâlcomete, N.Al. Pop –
coordonatori, Marketing. Dictionar explicativ, Editura Economică, 2003, p. 101.

Deoarece în cadrul fiecărui tip de campanie de comunicaţie promoţională (comercială
sau corporativă) fazele şi etapele sunt specifice, considerăm utilă prezentarea lor distinctă.
Pentru început surprindem specificitatea precampaniilor aferente celor două tipuri de
campanie.

În cazul campaniei de comunicaţie comercială, faza precampaniei implică două
etape:
1. analiza situaţiei anunţătorului;
2. poziţionarea mărcii.
În prima etapă – analiza situaţiei anunţătorului – informaţiile vor viza:
 piaţa specifică;
 anunţătorul (punctele forte – punctele slabe);
 produsul/marca – calităţile sau defectele;
 concurenţa;
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 consumatorul;
 demersurile comunicaţionale anterioare;
 diagnosticul general şi problema de rezolvat (problemă de natură comunicaţională
identificată).
În ceea ce priveşte consumatorul, de maxim interes este definirea ţintei demersului
comunicaţional.
Anunţătorul, prin eforturile depuse în domeniul comunicării se poate adresa unei ţinte
unice sau unei ţinte multiple. În cazul din urmă, pot fi avute în vedere o ţintă principală şi o
ţintă secundară. Ţinta principală este formată din consumatorii produsului, fiind cel mai des
vizată de către anunţător şi, de aceea, i se alocă cea mai mare parte din bugetul alocat
comunicaţiei. Ţinta secundară include celelalte categorii de public care pot exercita o
influenţă asupra cumpărării.
Dacă ţinta de comunicaţie aparţine grupului larg al consumatorilor potenţiali, pentru
definirea ei se vor avea în vedere criteriile de segmentare a pieţei, şi anume:
 criterii de natură geografică: regiune, climă, mediul de reşedinţă, dimensiunea
localităţii;
 criterii socio-demografice şi economice: vârstă, sex, venituri, ocupaţie, nivel de
instruire, rasă, naţionalitate etc.;
 criterii psihografice: personalitatea şi stilul de viaţă;
 comportamentul de cumpărare şi consum: frecvenţa de cumpărare şi consum,
gradul de fidelitate, atitudinea faţă de produs etc.
Alegerea şi definirea corectă a ţintei demersului comunicaţional permit anunţătorului
să-şi îndrepte toate eforturile numai asupra celor interesaţi direct de produs, prin găsirea celor
mai bune argumente pentru a-i determina să cumpere şi să consume produsul sau marca
respectivă.
Cea de-a doua etapă a precampaniei – poziţionarea mărcii – va permite:
 producătorului – să-şi definească produsele/mărcile în raport cu cele ale
concurenţilor direcţi;
 consumatorilor – să plaseze mărcile considerate într-un anumit context, realizând
astfel diferenţele existente între mărcile concurente.
Prin intermediul procesului de comunicare, poziţionarea este transmisă publicului.
Emiţătorul mesajului poate recurge la utilizarea următoarelor tipuri de poziţionare:
poziţionare obiectivă – produsele/mărcile sunt diferenţiate pe baza unor atribute,
caracteristici proprii, de natură funcţională, estetică, economică etc.
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poziţionare afectivă – vizează provocarea unei atitudini bazate pe afectivitatea publicului
ţintă faţă de o marcă ce are capacitatea de a răspunde unor nevoi de ordin afectiv;
poziţionarea simbolică – marca este asociată unei categorii aparte de consumatori; este
vizată, deci, fie satisfacerea nevoii de diferenţiere socială a consumatorului, fie nevoia
de afirmare a apartenenţei la un anumit grup.

 În cazul campaniei de comunicaţie corporativă, precampania promoţională
include următoarele etape:
1. realizarea auditului comunicaţional;
2. stabilirea poziţionării organizaţiei.
În prima etapă, cea a auditului comunicaţional, organizaţia va cunoaşte poziţia pe care
o deţine la un moment dat în cadrul pieţei de referinţă, identificându-şi punctele forte şi
punctele slabe. Totodată, organizaţia va evalua oportunităţile şi ameninţările depistate în
mediul extern. Reiese că auditul comunicaţional include atât auditul intern cât şi auditul
extern, cu problemele specifice lor.
O referire specială se impune pentru definirea ţintei demersului de comunicaţia
corporativă.
Ţinând cont de faptul că publicul ţintă avut în vedere în cazul comunicaţiei corporative
este mult mai complex decât în cazul comunicaţiei comerciale, precum şi de tipul de imagine
care se doreşte a fi construită sau consolidată (socială, financiară, tehnologică, instituţională),
organizaţia poate opta fie pentru o singură categorie de public (ţintă unică), fie pentru mai
multe categorii de public (ţintă multiplă). În cazul unei ţinte multiple, mesajul trebuie adaptat
fiecărei categorii de public în parte.
În cea de-a doua etapă a precampaniei de comunicaţie corporativă se stabileşte
poziţionarea organizaţiei. Prin demersul comunicaţional corporativ, organizaţia reuşeşte să se
diferenţieze faţă de celelalte organizaţii concurente de pe piaţă. În acest scop, ea poate recurge
la unul, două sau toate cele trei tipuri de poziţionare, respectiv:
poziţionarea

obiectivă,

care

evidenţiază

performanţele

şi

caracteristicile

organizaţiei, demersul comunicaţional fiind strict raţional;
poziţionarea afectivă, menită să trezească sentimentele favorabile ale publicului
faţă de organizaţie, demersul fiind în acest caz emoţional;
poziţionarea simbolică, construită pe elemente simbolice care definesc
personalitatea organizaţiei, demersul comunicaţional fiind de natură emoţională.
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B. Campania promoţională (propriu-zisă) debutează cu etapa deciziilor strategice,
continuă cu etapa deciziilor tactice şi cu implementarea campaniei şi se încheie cu cea a
controlului şi evaluării rezultatelor.
1. Etapa deciziilor strategice include numeroşi paşi concreţi, deosebit de importanţi
pentru reuşita campaniei iniţiate.
1.a. Stabilirea obiectivelor comunicaţionale
Obiectivele de marketing ale organizaţiei se transpun în obiective comunicaţionale,
astfel încât strategia comunicaţională să poată fi operaţionalizată cu uşurinţă.
Obiectivele au rolul de a explicita strategia comunicaţională, decodificând-o în scopuri
de atins. Ele sunt foarte variate, deoarece diferă tipul de campanie iniţiată, situaţia concretă a
organizaţiei şi a produselor sale, publicul ţintă etc.

Pentru campania de comunicaţie comercială, obiectivele comunicaţionale se
structurează în trei categorii principale, în funcţie de cele trei niveluri la care acestea pot
interveni (Cruceru Anca Francisca, 2005):
 la nivel cognitiv, în acest caz fiind vizată cunoaşterea;
 la nivel afectiv, comunicarea are în vedere atitudinea publicului ţintă faţă de produs
sau faţă de marcă;
 la nivel conativ, comunicarea urmăreşte influenţarea comportamentului publicului
ţintă.
Din categoria obiectivelor ce vizează nivelul cognitiv menţionăm:
 prezentarea caracteristicilor unui produs;
 anunţarea apariţiei unui nou produs sau mărci pe piaţă;
 atragerea atenţiei consumatorilor etc.
În categoria obiectivelor comunicaţionale ce vizează nivelul afectiv regăsim:
 întărirea imaginii unui produs sau a unei mărci;
 construirea imaginii unui produs/unei mărci ş.a.
În categoria obiectivelor comunicaţionale ce vizează nivelul conativ putem include:
 creşterea frecvenţei de cumpărare şi consum a unui produs;
 creşterea cantităţilor cumpărate;
 cumpărarea pentru prima dată a unui produs/unei mărci.

 În situaţia campaniei de comunicaţie corporativă, obiectul general urmărit prin
comunicare vizează creşterea valorii corporative a organizaţiei.
În funcţie de nivelul psihologic la care se intervine, obiectivele comunicaţionale pot fi
structurate, şi în acest caz, astfel:
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 intervenţiile la nivel cognitiv vizează prezentarea unor aspecte legate de
activitatea şi performanţele organizaţiei, consolidarea notorietăţii acesteia etc.
 intervenţiile la nivel afectiv vizează imaginea organizaţiei, urmărind să provoace
o atitudine favorabilă a publicului faţă de aceasta;
 intervenţiile la nivel conativ urmăresc provocarea unui anumit comportament din
partea publicului, care să fie favorabil organizaţiei.
Dintre obiectivele specifice diferitelor categorii de public ţintă amintim:
 în cazul angajaţilor organizaţiei:
 motivarea lor;
 creşterea adeziunii la obiectivele organizaţiei;
 întărirea coeziunii interne;
 întărirea sentimentului de apartenenţă la organizaţie.
 în cazul acţionarilor, furnizorilor şi distribuitorilor:
 construirea sentimentului de încredere faţă de seriozitatea organizaţiei;
 întărirea reputaţiei financiare a organizaţiei.
 în cazul publicului larg:
 transmiterea valorilor organizaţiei;
 informarea asupra activităţilor desfăşurate;
 informarea asupra implicării în viaţa socială şi asumării unei responsabilităţi sociale;
 crearea în rândul publicului a unui sentiment de simpatie şi chiar de ataşament faţă
de organizaţie.
Evident, fixarea obiectivelor promovării, indiferent de variantă, se face pornindu-se
de la: interesele şi posibilităţile organizaţiei, situaţia pieţei, acţiunea concurenţei, clienţii ţintă
vizaţi, finalitatea vizată.
Dintre obiectivele comunicaţionale prezentate anterior selectăm, pentru detaliere,
următoarele trei obiective globale:
schimbarea curbei cererii;
sprijinirea distribuitorilor şi a personalului implicat în actul vânzării;
îmbunătăţirea imaginii organizaţiei.
Schimbarea curbei cererii
Din punct de vedere economic, promovării îi revine rolul de a genera schimbarea
totală a curbei pentru acel produs, pe oricare din cele două căi posibile: a) spre dreapta, prin
creşterea cantităţii cerute, la un anumit nivel de preţ; b) pe verticală, printr-un preţ mai mare,
la aceeaşi cantitate cerută. Grafic, efectul cumulat al promovării asupra curbei cererii ne apare
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ca o deplasare a acestei curbe spre dreapta – trecerea din starea C1 în C2 – semnificând
creşterea cererii (figura 5).

Figura 5. Efectul promovării asupra curbei cererii unui produs
Punctele X şi Y – obţinute în condiţiile variaţiei spre dreapta a cantităţii cerute, de la
QC1 la QC2, la nivelul de preţ p1 şi a variaţiei preţului pe verticală, de la p1 la p2, pentru aceeaşi
cantitate solicitată QC1 – mărginesc alternativele cantitate-preţ aflate la dispoziţia firmei ca
urmare a unui efort promoţional diferenţiat.
Deplasarea curbei cererii spre dreapta presupune eforturi susţinute pentru informarea
şi atragerea clienţilor potenţiali. Acest obiectiv este prioritar în ansamblul obiectivelor
promovării. Firmele care în urma unui efort promoţional îşi fac cunoscute produsele şi atrag
clienţii spre aceste produse se detaşează net în lupta concurenţială, reuşind să vândă mai mult
şi să obţină profituri mai mari.
Sprijinirea distribuitorilor şi a personalului vânzător
În cazul multor produse/servicii, distribuitorii şi personalul implicat în actul vânzării
au o mare influenţă asupra cumpărătorilor. Ca urmare, organizaţia producătoare/prestatoare se
va preocupa îndeaproape de crearea unui suport pentru cele două categorii invocate.
Într-o reclamă clasică, publicată periodic, Mc. Graw-Hill reaminteşte societăţii
producătoare, în general, că „vânzătorii au nevoie de ajutor”, de „o uşă deschisă” pentru a
sprijini firma şi produsele ei. Prin intermediul acestei reclame este evidenţiat faptul că pentru
„vânzător” este foarte dificil să vândă cu succes unui cumpărător care nu este pregătit deloc
(figura 6).
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Figura 6. Reclama – suport pentru distribuitorii şi vânzătorii ce comercializează produse
Este verificat totodată faptul că printr-o reclamă eficientă producătorii pot determina
apariţia de noi distribuitori, tentaţi în achiziţionarea şi comercializarea unor produse atractive
pentru consumatori.
Îmbunătăţirea imaginii organizaţiei
Unele eforturi de comunicaţie promoţională vizează nu atât vânzarea produselor
specifice cât îmbunătăţirea imaginii organizaţiei. Adeseori, aceste eforturi iau forma unor
distincte campanii de imagine. Orice organizaţie are interes să se prezinte într-o lumină
favorabilă, să genereze încredere, ştiut fiind faptul că acest lucru prezintă importanţă în lupta
concurenţială (clienţii preferă produsele de marcă, oferite de firme cu imagine favorabilă clar
conturată, puternică). În plus, imaginea favorabilă a unei organizaţii va spori efectul mesajelor
transmise prin intermediul diverselor instrumente promoţionale. Importanţa cunoaşterii
imaginii unei organizaţii şi dinamicii acesteia determină multe organizaţii să iniţieze, anual
sau bianual, studii de imagine.
1.b. Stabilirea bugetului de comunicaţie promoţională
De maximă importanţă pentru întreaga campanie promoţională este decizia luată în
legătură cu necesarul şi posibilul de alocat pentru cheltuielile de promovare. Bugetul global al
promovării trebuie să susţină toate eforturile promoţionale, din momentul demarării
campaniei, până la atingerea obiectivelor globale şi specifice ale expunerii. Incontestabil,
obiectivele promovării se vor corela cu nivelul resurselor financiare disponibile pentru acest
segment al eforturilor de marketing. Nu are sens decizia de a rezolva obiective multiple atunci
când organizaţia nu deţine resursele necesare nici măcar pentru unul dintre ele. Identificând
obiectivele posibile de ţintit cu resursele ce pot fi disponibilizate, se trece, apoi, la stabilirea
bugetului global de promovare. În practică, pentru determinarea lui se utilizează diverse
metode:
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 Procentajul vânzărilor reprezintă o metodă frecvent utilizată. În această variantă,
bugetul promoţional se determină prin aplicarea unui procent la vânzările din anul trecut (sau
estimate pentru o perioadă ulterioară). Modalitate de calcul este justificabilă deoarece
cheltuielile de promovare reprezintă atât un rezultat, cât şi o cauză a vânzărilor.
 Metoda imitării (urmarea competitorilor) implică acelaşi nivel al sumelor alocate
pentru cheltuielile de promovare ca şi firmele concurente.
 Metoda fondurilor disponibile presupune alocarea tuturor sumelor rămase
disponibile la un moment dat. Ea este riscantă, dar poate fi utilizată în eventualele campanii
promoţionale fulgerătoare cu prilejul introducerii pe piaţă a unor produse/servicii la care se
scontează vânzări mari şi profit remarcabil.
1.c. Formularea strategiei de comunicaţie promoţională
Strategia de comunicaţie promoţională reprezintă liniile definitorii ale atitudinii şi
conduitei organizaţiei în vederea atingerii obiectivelor sale de comunicare şi, prin aceasta, a
obiectivelor sale de marketing.
Elaborarea strategiei de comunicaţie promoţională, în ansamblu, şi a opţiunilor
strategice derivate, constituie un proces complex, bazat pe cunoaşterea în detaliu a mediului
economico-social (obţinută în cadrul precampaniei promoţionale).
O organizaţie va opta pentru anumite variante strategice comunicaţionale din cele
posibile. În tabelul 3 sunt prezentate tipurile de strategii de comunicaţie promoţională obţinute
prin apelarea la şase criterii de tipologizare:
 maniera intervenţiei asupra publicului ţintă;
 obiectivele urmărite a fi atinse prin intermediul comunicaţiei de marketing;
 rolul activităţii de comunicaţii;
 atitudinea organizaţiei faţă de structura pieţei;
 frecvenţa de desfăşurare în timp a activităţilor de comunicaţii;
 modalitatea de organizare a activităţii promoţionale.
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Tabelul 3
Tipologia strategiilor de comunicaţie promoţională
1. Maniera
intervenţiei
asupra
publicului ţintă
a. Strategia
atragerii (pull
strategy)

2. Obiectivele
urmărite prin
activitatea de
comunicaţii
a. Strategia
promovării
produselor/
serviciilor

3. Rolul
activităţii de
comunicaţii

4. Poziţia faţă
de structurile
pieţei

5. Frecvenţa
desfăşurării în
timp

6. Sediul
activităţii de
comunicaţii

a. Strategie
defensivă

a. Strategie
diferenţiată

a. Strategia
activităţii de
comunicaţii
permanente

a. Strategia
organizării
activităţii de
comunicaţii cu
forţe proprii

b. Strategia
promovării imaginii
organizaţiei
b. Strategia
împingerii (push
strategy)

c. Strategia
extinderii imaginii
organizaţiei

b. Strategie
concentrată

b. Strategie
ofensivă

c. Strategie
nediferenţiată

b. Strategia
activităţii de
comunicaţii
intermitente

b. Strategia
organizării
comunicaţiei
cu ajutorul
unor agenţii
specializate

Sursa: adaptare dup C. Florescu, şi colectiv, Marketing, Marketer, Grup Academic de Marketing şi
Management, Bucureşti, 1992, p. 409.

Primele două alternative – „pull strategy” şi „push strategy” –, separate sau combinate,
surprind conduita organizaţiei în raport cu intenţionalitatea manifestă (atragere, împingere sau
şi una şi alta.
Pull strategy este orientată spre cerere. Prin publicitate susţinută sau prin promovarea
vânzărilor se încearcă crearea cererii sau creşterea ei. Intenţia este de a furniza suficiente şi
eficiente informaţii sau mijloace de promovare a vânzărilor pentru a declanşa interesul
cumpărătorilor potenţiali, dorinţa de cumpărare şi, ulterior, cumpărarea propriu-zisă a
produsului/serviciului promovat.
În contrast, push strategy plasează pe prim plan promovarea prin vânzare personală.
Personalul implicat în actul vânzării comunică direct cu cumpărătorii actuali şi potenţiali,
încercând să ajute vânzarea prin „împingerea”cumpărătorilor spre produse.
Optându-se pentru una din aceste alternative strategice comunicaţionale, sau pentru
combinarea lor, se optează, implicit, pentru instrumentele promoţionale ce vor fi utilizate în
campania iniţiată.
Celelalte alternative sunt uşor de perceput datorită denumirilor foarte sugestive.
Organizaţia va selecta din toate aceste alternative pe cele care corespund situaţiei concrete
existente, obţinând strategia comunicaţională proprie (ex. 1a şi 1b, 2a, 3b, 4a, 5a, 6b).
Strategia comunicaţională are două componente principale:
 strategia de creaţie;
 strategia media.
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În cadrul strategiei de creaţie un aspect major este cel al alegerii axului
comunicaţional.
Alegerea axului comunicaţional se realizează pornind de la poziţionarea stabilită în
prealabil; de aceea, o poziţionare incorectă poate avea implicaţii semnificative asupra
întregului demers comunicaţional realizat anterior. Cu alte cuvinte, ideea mesajului ce
urmează a fi transmis publicului ţintă trebuie să redea poziţionarea de marketing.
Axul reprezintă ideea centrală ce va fi urmată pe parcursul întregii campanii. După B.
Dagenais, specialist în relaţiile publice, axul este „punctul de ancorare a întregii campanii de
relaţii publice”.
Pentru a construi axul campaniei trebuie pornit deci de la poziţionarea organizaţiei sau
a produsului oferit pieţei, adică cum sunt acestea percepute de către publicul ţintă în raport cu
concurenţa.
Axul este în strânsă legătură cu sloganul ce va fi ales. Sloganul este de regulă o frazăcheie cât mai clară şi mai sugestivă şi care însoţeşte mesajul ce va fi adresat publicului ţintă.
Axul comunicaţional trebuie să răspundă întrebării: Care este ideea ce trebuie
transmisă publicului ţintă?, de aceea alegerea axului este o operaţiune destul de dificilă ce
cade, de regulă, în sarcina agenţiei de publicitate.
Deoarece rolul axului comunicaţional este deosebit de important, conferind putere şi
coerenţă campaniei promoţionale, este foarte important ca mesajele specifice diferitelor
tehnici de comunicare utilizate să se construiască în jurul aceleiaşi idei transmise prin axul
comunicaţional.
Strategia media nu o vom detalia acum, rămânând să fie dezvoltată la alte module (ex.
publicitate).
Un alt aspect major al strategie de creaţie este cel legat de construirea mixului
promoţional. Decizia pentru o anumită combinaţie de instrumente promoţionale, cu
concretizările alese, este de maximă importanţă.
Pentru alegerea componentelor mixului promoţional se recomandă luarea în
considerare a următorilor factori:


natura produsului şi specificul pieţei. Astfel se constată că există o

diferenţiere importantă în privinţa repartizării bugetelor de comunicare ale producătorilor de
bunuri de larg consum şi cele ale fabricanţilor de produse industriale. Producătorii de bunuri
de larg consum acordă o importanţă mai mare publicităţii şi promovării vânzărilor, pe când
producătorii de bunuri cu destinaţie productivă acordă o atenţie mai mare vânzării personale,
promovării vânzărilor şi apoi publicităţii;
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opţiunea pentru o strategie push sau pull. Strategia push utilizează forţa de

vânzare, în timp ce strategia pull utilizează publicitatea şi diversele mijloace de promovare a
vânzărilor;


natura obiectivelor comunicării. Dacă obiectivele urmărite necesită

intervenţii la nivel cognitiv, atunci se recomandă utilizarea publicităţii, relaţiilor publice,
sponsorizării. Pentru obiectivele ce intervin la nivel conativ se recomandă tehnicile de
promovare a vânzărilor şi forţa de vânzare, tocmai pentru că acestea reuşesc mai bine să
provoace un comportament de cumpărare. De asemenea, publicitatea, relaţiile publice,
sponsorizarea sau mecenatul pot fi utilizate cu succes atunci când se urmăresc intervenţii la
nivel afectiv;


etapa din ciclul de viaţă în care se află produsul. Există o anumită orientare

a anunţătorilor spre diferite tipuri de tehnici de comunicare în funcţie de etapa din ciclul de
viaţă în care se află produsul. Astfel, în etapa de lansare se recomandă utilizarea publicităţii,
relaţiilor publice, a tehnicilor de promovare a vânzărilor; în etapa de creştere se recomandă
utilizarea publicităţii gratuite, în etapa de maturitate se vor utiliza cu precădere tehnicile de
promovare a vânzărilor şi forţa de vânzare, iar în etapa de declin reducerile de preţuri găsesc
terenul cel mai favorabil;


caracteristicile ţintei demersului comunicaţional. Cei doi factori care trebuie

consideraţi atunci când se au în vedere caracteristicile ţintei comunicaţionale sunt
dimensiunea şi dispersia geografică a publicului vizat. Când publicul ţintă este dispersat din
punct de vedere geografic, se recomandă utilizarea publicităţii, deoarece aceasta permite
atingerea unei ţinte numeroase. Dacă publicul ţintă este puţin numeros şi relativ concentrat,
atunci se recomandă utilizarea forţei de vânzare.
1.d. Integrarea strategiei de comunicaţie promoţională în strategia de marketing a
organizaţiei
Încă din faza formulării strategiei promoţionale s-a urmărit, îndeaproape, integrarea ei
în strategia de marketing. Obiectivele promovării şi ansamblul eforturilor prevăzute în plan
promoţional fiind complementare şi corelate cu eforturile prevăzute pentru toate celelalte
variabile de marketing – produs, preţ, distribuţie – vor contribui la atingerea obiectivelor
strategiei globale de marketing a firmei.
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2. Etapa deciziilor tactice
Pentru organizaţie, strategia este doar un „ghid”. Materializarea ei presupune iniţierea
unui plan detaliat şi concret de acţiuni practice de comunicaţie promoţională, a unei tactici
pentru fiecare instrument în parte. Tacticile sunt, în fapt, programe de acţiuni pe termen scurt.
Pentru reclamă, spre exemplu, etapa deciziilor tactice revine agenţilor de publicitate şi
include următorii paşi: alegerea conţinutului mesajului şi a modului de prezentare (construirea
„poveştii”); determinarea mixului media şi stabilirea programului concret (timp şi spaţiu
mijlocit pentru reclamă) ş.a.
3. Implementarea campaniei de comunicaţie promoţională
Formularea strategiei şi tacticii promoţionale nu reprezintă scopuri în sine. Ele sunt
etape de fundamentare ştiinţifică a eforturilor de promovare şi, firesc, sunt urmate de acţiuni
concrete, specifice instrumentelor promoţionale utilizate. Revenind la reclamă, semnalăm
faptul că în procesul de implementare a campaniei se parcurg următorii paşi: producţie şi
trafic, respectiv producerea şi reproducerea reclamei pe media, timp, spaţiu şi distribuirea ei
spre clienţii-ţintă, conform tacticii stabilite.
4. Controlul şi evaluarea campaniei de comunicaţie promoţională
În această etapă se verifică dacă obiectivele comunicării au fost atinse. Ca instrument,
se utilizează cercetările de marketing cu ajutorul cărora pot fi realizate studii în rândul
publicului ţintă pentru a observa impactul acţiunilor întreprinse asupra celor vizaţi. În cazul
intervenţiilor la nivel cognitiv, când se urmăreşte prezentarea avantajelor unui produs sau
crearea unei notorietăţi pentru o marcă pot fi utilizate ca tehnici testele de notorietate, testele
de verificare a mesajului, testele care vizează înţelegerea şi percepţia mesajului etc.
În cazul intervenţiilor la nivel afectiv se urmăreşte stimularea preferinţelor pentru un
produs, formarea unei atitudini favorabile, obiective ce pot fi evaluate prin intermediul
scalelor pentru evaluarea preferinţelor, a imaginii, a atitudinii sau prin intermediul testelor
proiective, întrebărilor asupra intenţiilor de cumpărare.
În cazul intervenţiilor la nivel conativ se urmăreşte influenţarea comportamentului de
cumpărare şi de consum al publicului ţintă, în sensul achiziţionării produsului promovat.
Aceste obiective pot fi măsurate prin utilizarea tehnicilor de observare, prin determinarea
ponderii consumatorilor aflaţi la prima cumpărare a produsului sau mărcii, determinarea
ponderii celor care repetă actul de cumpărare etc.
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PUBLICITATE
Obiective:
a) Înţelegerea şi utilizarea corectă a conceptelor din zona publicităţii.
b) Explicarea şi însuşirea teoriei publicităţii din perspectiva rolurilor din firmă.
c) Dobândirea abilităţii de a analiza un spot publicitar şi de a realiza o analiză
comparativă a mesajelor publicitare.
d) Exersarea abilităţii de a analiza o campanie publicitară.

STRUCTURĂ MODUL:
I. Conceptul de publicitate. Caracteristicile, rolurile şi formele acesteia
II. Terminologia specifică domeniului publicităţii
III. Managementul campaniei publicitare

I. CONCEPTUL DE PUBLICITATE. CARACTERISTICILE,
ROLURILE ŞI FORMELE ACESTEIA
Modulul anterior (4) surprindea tendinţa de abordare tot mai integrată a comunicării
de marketing. Chiar şi în acest context, publicitatea îşi menţine poziţia privilegiată în
ansamblul tehnicilor promoţionale; în prezent (şi considerăm că în viitorul apropiat) accentul
cade (va cădea) pe practica şi filosofia publicităţii.
Provenind din limbajul juridic, publicităţii i s-au atribuit în timp diferite înţelesuri:
 în secolul al XVII-lea – prin publicitate se înţelegea „caracterul a ceea ce este făcut
public”, respectiv, a face cunoscut publicului un lucru;
 începând cu secolul al XIX-lea, publicitatea a mai dobândit un sens, şi anume acela de
acţiune menită să facă un produs cunoscut şi să determine vinderea lui.

Definiţii

*
„...orice formă de prezentare şi promovare nepersonală a unor idei, bunuri sau
servicii, plătită de un sponsor bine precizat” (Ph. Kotler, 1997).
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*
„Orice prezentare prin cuvinte, sunete, imagini, care este impersonală şi plătită de
solicitanţi, pe baza unor tarife stabilite” (J. H. Myers, 1986).

*
„Publicitatea este un mesaj plătit de un sponsor identificat şi transmis, de obicei,
printr-un mijloc de comunicare în masă. Publicitatea este o comunicare persuasivă” (J. T.
Russel, W. R. Lane, 2002).

*
„...tehnică de comunicare nepersonală, ce presupune derularea unui demers complex
de natură persuasivă, pentru a cărui realizare sunt utilizate instrumente specifice comunicării
în masă, în măsură să provoace o presiune psihologică asupra publicului vizat. Iniţiatorul
acţiunilor de comunicare publicitară este anunţătorul care, în vederea realizării obiectivelor
comunicaţionale stabilite, doreşte să transmită unui public numeros, dar cât mai bine
determinat, un mesaj nepersonal cu privire la organizaţie, la produsele sau serviciile oferite,
ori în legătură cu ideile promovate” (I. C. Popescu, 2003).

Istoria publicităţii
Unii specialişti în domeniul publicităţii consideră că până la sfârşitul secolului XX au
fost parcurse trei mari perioade (J. T. Russel, W. R. Lane, 2002):
1. Era premarketing. De la începutul schimbului de produse şi până la mijlocul
secolului al XVIII-lea, cumpărătorii şi vânzătorii comunicau în forme foarte
primitive: tăbliţe de lut; suluri de papirus; strigătorii (crainicii) din oraşe; siquis
(afişe scrise de mână cu rol de anunţuri de angajare); reclame atractive pentru
hanuri; anunţuri de mică publicitate realizate cu tipar rudimentar etc.
2. Era comunicării în masă (1700 – primele decenii ale sec. XX) – mesajele încep
să ajungă la segmente largi de populaţie, printr-o presă mai dinamică, prin
mijloace de comunicare în masă.
3. Era cercetării (ultimele 5 decenii ale sec. XX) – identificarea segmentelor – ţintă
şi construirea unor mesaje adecvate acestora.
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Publicitatea în secolul XXI
În ceea ce priveşte evoluţia publicităţii în secolul XXI se consideră că vor avea loc
mari schimbări. La originea schimbărilor se vor afla două procese demarate deja, respectiv:
1. Strategia va fi orientată local pentru un marketing global. Strategiile globale ale
comercianţilor de masă (ex. Coca – Cola, Procter&Gamble, Sony) vor fi tot mai mult adaptate
la o anumită ţară sau regiune a globului. În contextul unei comunicări instantanee va fi
posibilă centralizarea managementului şi localizarea publicităţii.
2. Comunicarea va fi adaptată tot mai mult.
Regula generală va fi: particularizarea comunicării.
Tehnologia modernă va permite tot mai mult comunicarea personală cu publicul, iar
mijloacele de comunicare, în formele lor diverse, vor răspunde acestei cerinţe. Astfel:
 în cazul mijloacelor de comunicare tipărite – publicaţiile vor avea articole de fond şi
publicitate adaptate la demografia şi stilurile de viaţă ale cititorilor;
 în cazul mijloacelor de comunicare difuzate – se va uza tot mai mult de
interactivitate (ex. publicitatea interactivă în cadrul reţelelor de achiziţii prin
televiziune; unele sisteme prin cablu vor oferi telespectatorilor, la cerere, o serie de
servicii);
 în cazul internetului, comunicarea personalizată a demonstrat deja fragilitatea
comunicării în masă tradiţională.
În concluzie, se aşteaptă schimbări fundamentale în domeniul comunicării în masă,
nemaiîntâlnite de la apariţia tiparului tipărit şi a introducerii radio-difuziunii; viitorii
specialişti în publicitate vor rescrie istoria publicităţii.

Caracteristicile publicităţii
Deşi între publicitate şi celelalte tehnici de comunicaţie promoţională (promovarea
vânzărilor, relaţiile publice, vânzarea personală, marketingul direct) există numeroase
asemănări, nu putem neglija caracteristicile acesteia, care de altfel îi conferă o anumită
specificitate, şi anume:
 caracterul impersonal – comunicarea cu publicul ţintă nu este directă, realizânduse prin intermediul unor canale nepersonale (televiziune, radio, presă ş.a.);
 caracterul public – publicitatea conferă legitimitatea produsului promovat, întrucât
cumpărătorul are sentimentul că alegerea sa este înţeleasă şi acceptată de marele
public;
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 puterea de influenţare – datorată principiului repetiţiei şi multiplicării mesajului în
cadrul campaniei iniţiate, publicul este influenţat;
 capacitatea de a conferi credibilitate anunţătorului – firmele care apelează la
publicitate pentru a-şi promova produsele şi/sau propria imagine sunt percepute
pozitiv de către public, fiind considerate puternice şi de succes;
 expresivitate sporită – datorită posibilităţii combinării imaginii, mişcării, textului şi
sunetului, în funcţie de canalul media utilizat, mesajele sunt foarte expresive;
 eficienţa cu care se stabileşte contactul dintre firmă şi consumatori numeroşi şi
foarte dispersaţi geografic – pe unitatea de expunere la mesaj, cheltuielile sunt
minime.

Rolurile publicităţii
1. Din perspectiva planului de marketing al anunţătorului se propune (L. M. Lodish,
1986) structurarea acestui rol în trei categorii principale:
 rolul de a determina creşterea numărului de clienţi sau de a spori indicele de
consum/utilizare a produsului de către clienţii actuali (clienţi fideli – n.n.);
 rolul de a provoca modificări ale percepţiei cu privire la produsul promovat;
 rolul de a determina indivizii (clienţi potenţiali – n.n.) să acţioneze în sensul
cumpărării produsului promovat.
Observăm că cele trei categorii invocate intervin în sfera comunicaţiei comerciale.
Nu trebuie neglijată însă nici intervenţia publicităţii în sfera comunicaţiei corporative;
publicitatea contribuie la construirea unei imagini favorabile a întreprinderii.
Numeroase studii leagă publicitatea de succesul global al anunţătorului. Concret,
publicitatea contribuie la reducerea costurilor vânzărilor şi, implicit, la creşterea profiturilor.
Gradual, această relaţie poate fi explicată astfel:
■ în vederea maximizării profitului, firmele producătoare sau comerciale urmăresc cel
mai mare randament pentru investiţiile lor;
■ randamentul investiţiilor este direct legat de cota de piaţă; companiile care au o
mare influenţă asupra pieţei vor obţine economii de scară;
■ cota de piaţă a unei mărci este determinată de o serie de factori: nivelul vânzărilor
personale, distribuţia produsului, calitatea produsului, metodele de vânzare şi, desigur,
publicitatea şi promovarea.
2. Din perspectiva relaţiei dintre anunţătorul – producător şi intermediari.
Intermediarii îşi formează, la fel ca şi consumatorii, percepţii şi preferinţe. În funcţie de
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acestea, ei vor decide ce mărci să distribuie, ce mărci să pună în valoare şi pe care să le
neglijeze. Publicitatea are rolul de a determina intermediarii să distribuie produsul/marca
promovat(ă). Prin intermediul ei, producătorii vor să demonstreze comercianţilor că oferă
mărci cu o cerere mare în rândul consumatorilor şi că sunt gata să susţină aceste mărci printro publicitate susţinută.
3. Din perspectiva consumatorilor.
Publicitatea arată oamenilor cum să rezolve anumite probleme. O publicitate eficientă
porneşte de la premisa: „Produsul meu ajută oamenii”. Cu alte cuvinte, publicitatea trebuie să
reflecte modul în care un produs se raportează la preocupările contemporane. În ordine, mai
întâi se identifică preocupările contemporane, apoi se evidenţiază ce face produsul promovat
pentru a rezolva aceste probleme.
4. Din perspectiva angajaţilor (propriul personal al anunţătorului).
Publicitatea insuflă mândrie şi loialitate în rândul angajaţilor.
5. Din perspectiva acţionarilor. Cunoaşterea mărcilor şi buna reputaţie a unei
companii contribuie la menţinerea acţiunilor la un nivel ridicat. Iată de ce unele companii îşi
fac publicitatea în revistele de afaceri şi în cele de consum.
6. Din perspectiva comunităţii locale. Publicitatea este utilizată şi pentru a influenţa
opinia publică, compania urmând să fie văzută ca un bun vecin.
7. Din perspectiva societăţii, în ansamblu. Dintre efectele dorite ale publicităţii, care
probează impactul favorabil asupra societăţii, menţionăm:
 susţine o presă independentă şi diversă;
 este un stimulent major pentru o creştere economică viguroasă (publicitatea este
eficientă într-o societate prosperă).
Un studiu recent a evidenţiat că responsabilii cu publicitatea se mai confruntă cu încă
şase considerente etice fundamentale (J. T. Russel, W. R. Lane, 2002):
 tratarea clienţilor cu corectitudine;
 conceperea unor reclame oneste, neînşelătoare, dezirabile din punct de vedere social;
 reprezentarea produselor nesănătoase, inutile sau imorale;
 reprezentarea clienţilor ale căror produse sunt nesănătoase, inutile sau imorale;
 tratarea cu corectitudine a furnizorilor, vânzătorilor şi a mijloacelor de informare;
 tratarea cu corectitudine a altor agenţii.
Acţionându-se în perspectivă la nivelul acestora se vor obţine noi efecte favorabile ale
publicităţii.
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Formele publicităţii
Publicitatea prezintă numeroase şi diverse forme concrete de realizare. Acestea pot fi
grupate în funcţie de diverse criterii astfel (I. C. Popescu, 2003):
1. În funcţie de scopul comunicării, publicitatea poate fi:
a. publicitate de informare – recomandată în cazul lansării unor noi categorii de
produse;
b. publicitate de convingere – recomandată în cazul unei pieţe caracterizată printr-o
competiţie puternică; firmele caută să atragă consumatorii spre propriile mărci, în
detrimentul mărcilor concurente;
c. publicitate comparativă – implică compararea directă sau indirectă a unui produs
cu produsele concurente, în scopul de a i se dovedi superioritatea;
d. publicitate de reamintire – realizată cu scopul de a menţine interesul
consumatorilor faţă de produsele existente, aflate de obicei în faza de maturitate.

2. În funcţie de natura obiectivelor urmărite, identificăm trei forme de publicitate:
a. publicitate comercială – vizează obiective de natură comercială (în principal,
creşterea volumului vânzărilor la produsele promovate);
b. publicitate corporativă – are ca obiectiv principal creşterea valorii sociale a
organizaţiei;
c. publicitate social-umanitară – urmăreşte promovarea ideilor ce depăşesc sfera
economică, a cauzelor social-umanitare susţinute de asociaţiile nonprofit.

3. În funcţie de natura publicului ţintă, publicitatea poate fi:
a. publicitate orientată către consumatori – intervine pentru bunurile de consum
distribuite prin reţeaua comercială. Anunţătorul este fie producătorul, fie comerciantul,
iar ţinta este consumatorul final;
b. publicitate orientată către mediile profesionale şi de afaceri – are drept publicţintă distribuitori, utilizatori industriali, prescriptori ş.a., iar ca obiecte promovate fie
bunuri de consum, fie bunuri de utilizare productivă.
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4. După tipul mesajului difuzat, publicitatea poate fi:
a. publicitate de tip raţional – implică mesaje în cadrul cărora accentul cade pe
caracteristicile

obiective

ale

obiectului

promovării

(ce

poate

fi:

produs/marcă/organizaţie/idee);
b. publicitate de tip emoţional – mesajul este construit în jurul unor elemente de
atracţie de natură afectivă şi simbolică.

5. În funcţie de aria geografică de difuzare a mesajului, deosebim următoarele
forme:
a. publicitate locală – mesajele vizează planul local;
b. publicitate regională – implică mesaje ce se adresează planului regional (judeţ,
zonă geografică);
c. publicitate naţională – se desfăşoară la iniţiativa firmelor ce acţionează la nivel
naţional, cu mesaje destinate acestui plan;
d. publicitate internaţională – vizează piaţa internaţională.
În mod cert, criteriile invocate, şi implicit formele identificate, nu sunt epuizate. Ne
oprim însă la această tipologie, fără a limita posibilităţile cititorului de a continua investigaţia
la nivelul formelor publicităţii.

II. TERMINOLOGIA SPECIFICĂ DOMENIULUI PUBLICITĂŢII

 ANUNŢĂTOR – persoană juridică sau fizică interesată în transmiterea unor mesaje
publicitare către public/publicuri ţintă.
Anunţătorul poate fi: o firmă producătoare; o firmă comerciantă; o instituţie; o
organizaţie nonprofit; o persoană fizică.

 AGENŢIE DE PUBLICITATE; prestator de servicii de publicitate pentru terţi.
Agenţiile de publicitate pot presta servicii restrânse sau servicii complete (G.
Medrihan, Mariana Bucur-Sabo, Rodica Boier, 1997).
În cazul serviciilor restrânse, agenţiei îi revine rolul fie de a crea mesajul, fie de a
mijloci spaţiul de expunere în mass-media aleasă. La acest gen de servicii mai apelează astăzi
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doar solicitanţii foarte puternici, evoluaţi, care – cu forţe proprii – pot formula strategia
publicităţii, cu cele două componente ale sale: strategia de creaţie şi strategia mass-media,
astfel încât să asigure coerenţa acţiunilor în timp, pe diverse pieţe, respectiv să poată fi
orientată şi, ulterior, evaluată munca creatorilor.
Serviciile complete sunt cel mai des accesate. Aceste servicii includ:
1. realizarea unui audit în care se identifică problemele firmei şi situaţia mediului său; 2.
elaborarea strategiei de publicitate; 3. conceperea şi testarea mesajelor care să reflecte cheia
apelului de chemare; 4. alegerea mediilor publicitare şi a suporturilor publicitare; 5.
cumpărarea spaţiului pentru publicitate; 6. derularea campaniei publicitare; 7. controlul
execuţiei şi aprecierea efectelor campaniei publicitare. Toate acestea sunt, în fapt, etapele unei
campanii publicitare.

 AFIŞ PUBLICITAR; modalitate de comunicare a unui mesaj, prin apelarea la
imagine şi/sau text, de regulă în formă imprimată şi expusă publicului pe panouri fixe
şi/sau mobile.
Tipologia afişelor
1. După modalitatea de realizare a afişului:


afişe imagine (fără text)



afişe text (fără imagini)



afişe imagine – text (imaginea predomină)



afişe text – imagine (textul predomină)

2. După mobilitate


afiş staţionar (afişe lipite pe panouri fixe)



afiş mobil (afişe lipie pe mijloace de transport; oameni – sandwich)

3. După mărime:


afişe cu suprafaţă mare de expunere (format 18 coli sau mai puţin)



afişe mici (pliante, postere, plăcuţe metalice sau din materiale plastice etc.)

 Exemple de formate de afiş cu suprafaţă mare de expunere (în cm):
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84x59
coală 1/1

84x119
2/1

59x84
coală
1/1

119x84
2/1

84x178
3/1

59x168
2/1

85x238
4/1

119x168
4/1

336x238
coală 16/1

119x252
6/1

178x252
9/1

356 x 252
coală 18/1

 Exemple de formate de afiş cu suprafaţă mică de expunere (în cm):

27x42
coală 1/4

42x27
1/4

42x59
1/2

59x42
1/2

 PURTĂTOR DE AFIŞ (panou, afişier, avizier); denumire generică dată suprafeţelor
de afişaj folosite în publicitatea exterioară. De obicei, suprafaţa este cuprinsă între 2 şi
15 mp.
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 AXUL PROMOŢIONAL; elementul care va fi reliefat cu prioritate în cadrul
mesajului promoţional.

 MESAJ PUBLICITAR; ansamblu coerent de semne cu ajutorul cărora organizaţia
emiţătoare urmăreşte ca, într-o manieră persuasivă, să acţioneze temporar, în vederea
realizării unor obiective legate fie de notorietatea sau imaginea unui produs, serviciu,
organizaţie, fie de atragerea publicului – ţintă către produs/serviciu (în sensul
determinării, în final, a comportamentului de cumpărare a acestuia).
Mesajul publicitar este componenta importantă a mesajului promoţional. El este
transmis printr-un demers de natură comunicaţională riguros planificat, realizat pe o perioadă
determinată, sub forma unei campanii publicitare sau a unui segment important din cadrul
campaniei de comunicaţie promoţională (campania concepută din perspectiva abordării
integrate a comunicării de marketing).
Conceperea unui mesaj publicitar implică adoptarea unor importante decizii cu privire
la conţinutul, structura şi forma mesajului (C. Florescu, P. Mâlcomete, N. Al. Pop,
coordonatori, 2003).
1. Conţinutul mesajului publicitar. În mod cert, mesajul trebuie să deruleze un
anumit răspuns din partea receptorului. Din această perspectivă, el trebuie să conţină un
inspirat element motor, de natură raţională sau emoţională. În varianta selectării unui
element de atracţie de natură raţională sunt vizate caracteristicile obiective ale produsului,
mărcii sau organizaţiei care constituie obiectul comunicării, subliniindu-se că acestea vor
aduce publicului – ţintă avantajele aşteptate. Mesajele de tip raţional sunt recomandate în
special pentru stimularea achiziţiilor de produse de folosinţă îndelungată şi pentru atragerea
clienţilor industriali. În schimb, dacă elementul de atracţie selectat este de natură emoţională
sunt vizate caracteristicile psihologice şi simbolice ale obiectului comunicării, caracteristici
capabile să provoace anumite sentimente pozitive (ex. mândria, bucuria, speranţele de reuşită
ş.a.) sau sentimente negative (ex. vinovăţia, frica, ruşinea ş.a.). Mesajele de tip emoţional sunt
recomandate în special în cazul bunurilor de larg consum; într-o mai mică măsură ele pot fi
folosite şi în sectorul bunurilor cu destinaţie productivă.
2. Structura mesajului publicitar; mod de organizare în cadrul mesajului a diferitelor
elemente componente.
Prezintă interes trei aspecte majore:
a. faţetele argumentului;
b. ordinea prezentării celor mai solide argumente;
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c. modalitatea de a concluziona.
a. Argumentele vehiculate în mesaj pot fi prezentate unilateral sau bilateral.
Într-un mesaj unilateral se invocă exclusiv atuurile produsului, mărcii sau organizaţiei
care constituie obiectul promovării, fără a se menţiona eventualele sale slăbiciuni şi, respectiv,
punctele forte ale concurenţei.
Într-un mesaj bilateral se prezintă calităţile obiectului comunicării, admiţându-se însă
fie existenţa unor lipsuri ale acestuia, fie prezenţa unor aspecte favorabile la nivelul
concurenţei.
Alegerea tipului de mesaj depinde de o serie de factori, mai importanţi fiind următorii:


opinia preexistentă la nivelul receptorului, vizavi de problema supusă atenţiei;



probabilitatea lansării ulterioare spre receptor a unor contraargumente;



nivelul de educaţie a receptorului.

b. Argumentele invocate în mesaj pot fi prezentate la începutul, la mijlocul sau la
sfârşitul mesajului. Specialiştii consideră optime următoarele poziţionări:


la începutul mesajului – pentru produsele a căror achiziţionare presupune un
grad redus de implicare din partea cumpărătorului (cazul produselor ieftine);



la sfârşitul mesajului – pentru produsele a căror achiziţionare presupune un
grad ridicat de implicare din partea cumpărătorului (cazul produselor scumpe).

Plasarea celor mai importante argumente la mijlocul mesajului este considerată
neinspirată.
c. Concluzionarea poate fi explicită sau poate fi lăsată în seama receptorului. Se
apelează la una sau alta din aceste variante şi în funcţie de situaţia concretă de pe teren.
Specialiştii recomandă:


concluzionarea de către emiţător – în cazul problemelor complexe sau în cazul

în care receptorul dispune de un nivel de inteligenţă mai scăzut;


lăsarea concluzionării pe seama receptorului – în situaţia în care receptorul

are suspiciuni cu privire la intenţiile sau la interesul emiţătorului sau dacă acesta are
sentimentul că, prin formularea concluziilor de către emiţător, îi este subestimat nivelul de
inteligenţă. Tot acestuia i se va lăsa libertatea de a concluziona şi în cazul unor probleme care
presupun un grad ridicat de implicare personală din partea receptorului.
3. Forma mesajului publicitar se referă la modalitatea în care emiţătorul îşi prezintă
ideea din punct de vedere simbolic, încercând să fie cât mai convingător.
Stabilirea formei de prezentare a mesajului este strâns legată de procesul de
codificare; se vor selecta acele coduri verbale (cuvinte, combinaţii de cuvinte) sau nonverbale
(expresii ale feţei, caracteristici ale vocii, imagini vizuale, muzică, culori ş.a.) care se
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apreciază că vor contribui la realizarea obiectivelor comunicării. Uneori, anumite coduri (ex.
cuvinte, culori) asociate unei mărci ajung să influenţeze imaginea mărcii în rândul
consumatorilor. Importanţa diferitelor categorii de coduri se modifică de la un mijloc de
comunicare la altul. Spre exemplu:


în cazul publicităţii prin televiziune sunt foarte importante imaginile vizuale şi
muzica, fără a neglija celelalte pârghii de influenţare;



în cazul publicităţii prin radio, un rol foarte important revine cuvântului şi
muzicii. Muzica poate atrage atenţia asupra mărcii, influenţează imaginea
acesteia, sporeşte înţelegerea mesajului, generează atitudini favorabile, poate
determina alegerea mărcii;



în cazul în care mesajul este transmis prin intermediul produsului şi/sau
ambalajului se va acorda atenţie textului, culorii, mirosului, dimensiunii şi
formei, fiecare dintre acestea având o importanţă mai mare sau mai mică, în
funcţie de natura produsului.

În concluzie, pentru a atrage atenţia publicului-ţintă, un mesaj trebuie:


să aibă o valoare practică pentru publicul vizat (obiectul comunicării să
prezinte interes);



să fie interesant, în sine, pentru publicul vizat;



să furnizeze informaţii noi despre produsul promovat/marcă;



să susţină sau să ajute la justificarea deciziilor recente de cumpărare;



să producă un efect puternic asupra publicului.

 MIXUL PUBLICITAR; ansamblul mijloacelor/mediilor publicitare la care se va
apela şi ponderea fiecăruia în ansamblul campaniei publicitare.
Convenţional, mixul publicitar poate fi redat prin relaţia:
M.P.=f (p, r, tv, c, a, t, i, a.m.), în care:
MP – mix publicitar

a.m. – alte medii (telefon, fax etc.).

p – presa
r – radioul
tv – televiziunea
c – cinematograful
a – afişajul
t – tipăriturile
i - internetul
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Foarte importantă este alegerea celor mai potrivite medii/mijloace de
comunicare astfel încât să se obţină eficienţa scontată (vezi capitolul III).

 SLOGAN PUBLICITAR; frază publicitară concisă, originală, sonoră,
fluentă, frapantă şi uşor memorabilă, concepută şi lansată anume pentru
a promova o idee, o persoană, o companie, o marcă sau un produs.
Sloganul publicitar are rolul de a incita şi a declanşa o anumită reacţie,
acţiune; cu alte cuvinte, el nu doar informează, face cunoscut, popularizează, ci
mobilizează publicul-ţintă în vederea unei acţiuni imediate. Un slogan
publicitar trebuie să fie scurt. În format obişnuit, el conţine 6-8 cuvinte.
O versiune sonoră

a sloganului este sloganul publicitar muzical

(jingle=sunet, clinchet, zornăit). Prin repetiţie, acest tip de slogan ajunge să se
identifice cu obiectul comunicării.

 ŢINTE DESTINATARE; segmente de cumpărători potenţiali sau
persoane distincte cărora urmează a li se adresa cu prioritate mesajele
publicitare.
Termenii prezentaţi nu epuizează, în mod cert, subiectul. Ei vor permite
însă o percepţie concretă a unui material destinat domeniului publicităţii.

III. MANAGEMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE
Ansamblul demersurilor de concepere şi realizare a comunicaţiei
publicitare, derulate coordonat într-o anumită perioadă de timp, în scopul
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atingerii obiectivelor şi finalităţilor prestabilite de către anunţător, constituie o
campanie publicitară.
Chiar dacă unele firme au trecut la treapta superioară a comunicaţiilor
de marketing, respectiv la integrarea tuturor eforturilor comunicaţionale într-o
campanie unică – vezi modulul 4 –, există încă suficiente situaţii în care se
concep campanii distincte pentru publicitate. Indiferent că se integrează o
campanie publicitară în programul general de comunicare integrată sau că ea
există independent, distinct, managerilor cu sarcini concrete în acest plan le
revin aproximativ aceleaşi sarcini, respectiv adoptarea unor decizii strategice şi
tactice referitoare la următoarele aspecte:


alegerea între efectuarea prin forţe proprii a campaniei
publicitare sau încredinţarea acestei sarcini unei anumite agenţii
publicitare. Această primă decizie se adoptă de către anunţător;



realizarea unui audit în care se identifică problemele firmei şi
situaţia mediului său;



alegerea ţintei publicitare;



stabilirea obiectivelor campaniei publicitare;



determinarea bugetului alocat campaniei publicitare;



crearea şi testarea mesajelor publicitare;



alegerea mediilor publicitare şi a suporturilor publicitare
(strategia media).

Deciziile strategice şi tactice sunt urmate, în mod firesc, de derularea
propriu-zisă a campaniei publicitare, iar finalul demersurilor îl regăsim în
controlul şi evaluarea campaniei publicitare.
Din ansamblul aspectelor de concepere, realizare şi evaluare-control al
unei campanii publicitare ne vom opri doar asupra unora, considerând că altele
(realizarea auditului, alegerea ţintei publicitare) vor fi înţelese uşor prin
revederea modulului 4.
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1. Opţiunea pentru realizarea companiei publicitare prin forţe propriii
sau prin apelarea la o anumită agenţie publicitară.
Factorii care influenţează decizia pentru o variantă sau alta sunt (Dobre
C., 2005):
 Bugetul disponibil. Dacă resursele financiare ale firmei anunţătoare
sunt mici, nu este posibilă apelarea fie la servicii complete de către
agenţiile de profil, fie la orice fel de servicii oferite de către acestea. În
schimb, firmele mari, cu bugete consistente, recurg de obicei la agenţii
de publicitate renumite şi fidelizează relaţiile cu acestea.
Dimensiunea firmei-anunţătoare influenţează şi structurarea bugetelor
publicitare. Astfel, în practică, firmele mari îşi împart bugetul de publicitate
astfel:


75% pentru cumpărarea spaţiului publicitar;



15% pentru plata serviciilor agenţiei;



10% pentru realizarea mesajelor publicitare.

În ceea ce priveşte firmele mici, acestea îşi structurează, de obicei,
bugetul publicitar astfel:


25% pentru cumpărarea spaţiului publicitar;



40% pentru plata serviciilor agenţiei;



35% pentru realizarea mesajelor publicitare.

 Resursele umane disponibile. Dacă firma anunţătoare nu are
personal specializat în conceperea şi derularea unei campanii
publicitare, ea va apela la firme specializate în astfel de servicii.
 Obiectivitatea necesară. Dacă se consideră că este nevoie de o
obiectivitate deosebită în realizarea etapelor campaniei publicitare, este
preferabilă apelarea la colaboratori externi.
 Complexitatea produsului. Pentru produse deosebit de complexe
este preferabilă realizarea campaniei publicitare prin forţe proprii. În
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practică, o astfel de situaţie este rar întâlnită deoarece există puţine
domenii în care complexitatea produselor depăşeşte capacitatea
agenţiilor de a le înţelege şi abilităţile lor în realizarea unei campanii
publicitare. Nu arareori agenţiile se specializează pe domenii.
 Creativitatea necesară. Dacă producerea mesajului necesită o
creativitate deosebită se recomandă apelarea la o agenţie de publicitate
În varianta campaniilor publicitare concepute şi derulate prin agenţii de
publicitate este de maxim interes alegerea agenţiei. Managerii anunţătorilor
care optează pentru colaborarea cu agenţii de publicitate apelează la diverse
metode pentru a selecta o anumită agenţie:


metoda relaţiilor personale cu personalul agenţiei;



metoda analizei dosarelor cu informaţii prezentate de către
agenţii;



metoda analizei unor campanii publicitare derulate anterior;



consultanţă în vederea alegerii agenţiei.

Pentru alegerea riguroasă a unei agenţii de publicitate se consideră
necesară respectarea unei proceduri care cuprinde următoarele etape (Y.
Chirouze, 1993).
a. Culegerea informaţiilor cu privire la diverse agenţii (cu ajutorul
unui chestionar). Informaţiile culese şi analizate se referă la următoarele
aspecte:
 descrierea generală a agenţiei (când a fost creată şi de către cine?
care este cifra ei de afaceri şi numărul de angajaţi? care este capitalul
agenţiei? cine sunt acţionarii? care sunt cei mai importanţi clienţi? care
este domeniul în care este specializată agenţia? piaţa agenţiei este locală,
regională, naţională sau internaţională?);
 serviciile pe care agenţia le poate realiza în amonte de creaţia
publicitară (agenţia a contribuit la crearea unor produse noi? agenţia are
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capacitatea de a înţelege şi a accepta strategia firmei? agenţia este în
măsură să furnizeze informaţiile de marketing necesare firmei? ce tip de
cercetări de marketing poate realiza agenţia? agenţia a realizat campanii
publicitare pentru mărcile concurente?);
 funcţia de creaţie a agenţiei (care sunt mesajele ultimelor trei
campanii publicitare realizate de agenţie? care este calitatea execuţiei
mesajelor respective? care este stilul publicitar predominant? ce strategii
creative a adoptat agenţia?);
 serviciile realizate (campanii publicitare, campanii promoţionale,
marketing direct, relaţii publice, anchete prin sondaj etc.);
 clienţii agenţiei (cine sunt clienţii? aceştia sunt fideli agenţiei? care
sunt bugetele cele mai semnificative pe care agenţia le-a câştigat sau lea pierdut în ultimii trei ani? clienţii apelează la serviciile agenţiei pentru
mai multe produse/mărci?);
 managementul şi personalul agenţiei (informaţiile se referă la
experienţa, pregătirea profesională, persoanele antrenate în creaţia
publicitară, persoanele care imprimă stilul mesajelor publicitare,
aptitudinile managerilor de a coordona şi anima personalul).
Un studiu efectuat de Ballester Marketing a permis conturarea unui set
de criterii ce pot fi utilizate de managerii firmelor în alegerea unei agenţii
publicitare (tabel 1).

Tabel 1
Criteriile utilizate de managerii firmelor în alegerea unei agenţii
publicitare
Nr.
crt.
1.

Categoria

Criterii

Profesionalismul

Pregătire profesională
Competenţă
Seriozitate
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Reflexie strategică
Competenţe de marketing
2.
Creativitatea
Creativitate
Calitatea campaniilor realizate de agenţie
Originalitate
Stilul propriu
3.
Personalul
Adaptabilitate
Disponibilitate şi implicare
Capacitatea de a lucra în echipă
Personalitatea managerului
4.
Mărime şi structură
Mărimea agenţiei
Apartenenţa la un grup cu activitate regională
sau internaţională
Specializarea agenţiei într-un anumit sector
5.
Notorietatea
Notorietatea agenţiei
Notorietatea campaniilor realizate
Notorietatea personalului angajat în cadrul
agenţiei
6.
Experienţa
Experienţa
Bugetele administrate şi campaniile realizate
7.
Tarifele practicate
Tarifele practicate de agenţie pentru serviciile
realizate
Sursa: Brochland B., Lendrevie J., Publicitor, Dalloz, 1993
b. Evaluarea agenţiilor pe baza criteriilor/informaţiilor culese şi
realizarea unui clasament al acestora.
În aprecierea generală, criteriile/informaţiile culese cu ajutorul
chestionarului pot avea o importanţă diferită în funcţie de situaţiile concrete cu
care se confruntă anunţătorul.

2. Stabilirea obiectivelor campaniei publicitare
În managementul campaniei publicitare, obiectivele au mai multe
funcţii:
 de a face operaţională comunicarea de marketing şi de a permite
coordonarea planului campaniei publicitare;
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 de a furniza criterii utile în adoptarea deciziilor referitoare la
campania publicitară;
 de a facilita evaluarea rezultatelor campaniei publicitare.
Obiectivele campaniei publicitare decurg din obiectivele atribuite
strategiei de comunicare de marketing (în varianta comunicaţiilor integrate)
care, la rândul lor, derivă din obiectivele fixate prin planul de marketing.
Principalele obiective pe care şi le propune o firmă-anunţatoare prin
campania publicitară sunt:
a. Stimularea cererii primare.
b. Crearea şi întreţinerea notorietăţii mărcii.
c. Crearea şi întreţinerea unei atitudini favorabile faţă de marcă.
d. Stimularea intenţiei de cumpărare.
e. Stimularea cumpărării mărcii.
Obiectivele publicităţii vor purta amprenta etapelor din ciclul de viaţă
în care se află produsul. Astfel:


în faza de introducere a produsului pe piaţă – publicitatea este

informativă, obiectul său fiind stimularea cererii primare;


în faza de creştere – publicitatea este persuasivă, încercându-se

convingerea ţintelor;


în faza de maturitate – publicitatea are rolul de reamintire sau de

asigurare (tabelul 2).

Tabel 2
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Obiectivele publicităţii
Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Nivelul
Informare

Informarea pieţei
Sugerarea unor utilizări ale produsului
Explicarea modului în care funcţionează un
produs
Descrierea serviciilor prestate
Informarea pieţei în legătură cu o modificare a
preţului de vânzare

1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.

Convingere
Crearea preferinţelor pentru o marcă
Încurajarea reorientării consumatorilor către
marcă
Schimbarea percepţiei cumpărătorilor asupra
atributelor produsului
Convingerea cumpărătorilor să achiziţioneze
imediat produsul3

2.3.
2.4.
3.
3.1.

Obiectivele publicităţii

Reamintire

Reamintirea locului de unde poate fi achiziţionat
produsul
3.2.
Menţinerea atenţiei cumpărătorilor asupra
produsului şi în extrasezon
3.3.
Reamintirea faptului că s-ar putea să aibă nevoie
de produsul respectiv
Sursa: Ph. Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti,
1997, p.798.
Concluzie: Etapa evolutivă a unui produs (introducere, creştere,
maturitate, declin) determină mesajul publicitar.
Relaţia directă dintre etapele ciclului de viaţă al produsului şi publicitate
este pusă în evidenţă de conceptul „spirala publicităţii”. Acest concept este o
versiune dezvoltată a etapelor publicităţii unui produs.

3

Acesta este specificul publicităţii de origine americană din anii ’70 care invita cumpărătorul la
o acţiune imediată.
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În literatura de specialitate (J.T. Russel, W.R. Lane, 2002) sunt
prezentate trei etape primare ale publicităţii: etapa de pionierat; etapa
concurenţială; etapa de reţinere ( figura 1 ) . Aceste etape sunt generate de
faptul că, pe măsură ce produsele trec dintr-o etapă în alta a ciclului lor de viaţă,
se modifică maniera în care publicitatea prezintă produsul consumatorilor.

Figura 1. Etapele publicităţii
Etapa de pionierat este prima etapa publicitară a unui produs nou;
nevoia pentru produs nu este recunoscută şi trebuie identificată sau a fost
identificată însă succesul acelui bun în satisfacerea nevoii urmează a fi obţinut.
Publicităţii îi revine în această etapă rolul de a instrui consumatorul despre noul
produs, indiferent dacă produsul aduce o îmbunătăţire minoră faţă de produsele
existente sau este original, încorporând importante elemente inovatoare. În
etape de pionierat, publicitatea accentuează, în general, ceea ce poate face, oferi
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sau furniza produsul şi care nu a putut fi făcut, oferit sau furnizat de nici un alt
produs anterior (J.T. Russel, W.R. Lane, 2002).
Într-o exprimare succintă, obiectivul etapei de pionierat poate fi
exprimat astfel:


să informeze şi să instruiască consumatorul despre noul produs;



să arate că noul produs satisface o nevoie nerecunoscută până

atunci sau identificată deja dar nesatisfăcută înainte de nici un alt produs.
Mesajul publicitar va fi deci astfel conceput încât să-i permită
consumatorului să obţină răspuns la întrebările „La ce foloseşte produsul?”; „Ce
nevoie îmi poate satisface?”
Cheltuielile de publicitate efectuate pentru a conştientiza şi a familiariza
consumatorii ţintă cu avantajele noului produs sunt mari. Acest lucru este firesc
deoarece producătorul trebuie să câştige o nouă distribuţie, să determine
consumatorul să încerce produsul şi să mărească pieţele geografice.
Etapa de pionierat este un avantaj major pentru producătorul lider.
Avansul substanţial faţă de ceilalţi producători îi asigură clienţi chiar înainte de
apariţia concurenţei. Ulterior, sarcina lui majoră va fi aceea de a-şi păstra cota
de piaţă.
Comparând produsele aflate în etapa de pionierat cu cele regăsite în
etapa concurenţială vom constata cu uşurinţă faptul că există mai puţine
produse încadrate în prima etapă. Această situaţie este determinată de
următoarea realitate: lansarea de produse este un proces complex, ce nu poate
avea loc în fiecare zi. În consecinţă, mare parte a publicităţii este pentru produse
aflate în etapa concurenţială.
Etapa concurenţială este acea etapă publicitară pe care o atinge un
produs nou în situaţia în care utilitatea sa generală este recunoscută dar
superioritatea faţă de alte mărci similare trebuie stabilită. Impactul combinat al
publicităţii susţinute de numeroşii concurenţi care au adoptat inovaţia, şi care au
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perfecţionat-o într-o anumită direcţie, obligă iniţiatorul produsului să-şi
modeleze efortul publicitar. Se apelează la poziţionare şi la sloganuri
concurenţiale gen:
„Orice cremă pentru mâini opreşte uscarea
Aceasta opreşte microbii”
Cremă de mâini antibacteriană
Keri
„Ariel profesional – expertul în îndepărtarea petelor”
Detergentul ARIEL PROFESIONAL pentru îndepărtarea
petelor
„Blend – a - med 7 Complete Expert
Smalţ mai rezistent după două săptămâni”
Pasta de dinţi Blend – a – med 7 Complete Expert
„Cilit Bang – dozează puterea.
Cu noul Cilit Bang cureţi mai mult decât cu produsele
existente.
Bang! Şi murdăria dispare.”
Noul Cilit Bang
Obiectivul etapei concurenţiale a publicităţii este deci acela de a
comunica poziţia produsului , de a-l diferenţia pentru consumatori, publicitatea
subliniind elementul distinctiv al produsului.
Dacă firma care a introdus produsul original îşi păstrează cota de piaţă
pe durata de sporire a concurenţilor, ea poate să obţină nu doar recuperarea
cheltuielilor timpurii asociate eforturilor din etapa de pionierat ci şi un profit
scontat.
Din categoria produselor de uz zilnic aflate în etapa concurenţială
menţionăm: deodorantele, săpunurile, pastele de dinţi, detergenţii, cremele de
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ras, şamponurile, alimentele ambalate, televizoarele, calculatoarele, aparatele
video ş.a.
Etapa de reţinere reprezintă etapa publicitară pe care o atinge un
produs atunci când utilitatea sa este larg cunoscută, calităţile sale individuale
sunt apreciate în întregime şi firma este mulţumită să păstreze consumatorii
numai prin puterea reputaţiei trecute a produsului. Rolul publicităţii în această
etapă este de „aducere aminte”. Se apelează, în majoritatea cazurilor, la
vizualizarea produsului, a numelui său şi la foarte puţine cuvinte (uneori, nu
există cuvinte).
Obiectivul etapei de reţinere este acela de a păstra cota de piaţă şi,
implicit, de a contracara exprimarea consumului altor produse. Produsele aflate
în etapa de reţinere nu implică neapărat cheltuieli mai mici pentru publicitate. În
mod cert însă ele implică strategii de promovare diferite de cele folosite în
primele două etape, publicitatea având acum drept obiectiv păstrarea
consumatorilor actuali şi chiar creşterea pieţei totale (M. Bucur – Sabo, 2007).
În variantele creşterii pieţei totale, produsul aparţinând celei mai puternice
mărci va obţine cea mai mare creştere.
Comparând produsele încadrate în cele trei etape primare ale publicităţii
sub aspectul profitabilităţii lor se observă că cele mai profitabile sunt cele
încadrate în etapa de reţinere. Explicaţia o găsim în faptul că au fost recuperate
costurile de dezvoltare, au fost create acele canale de distribuţie şi s-au selectat
intermediarii de vânzări. Ca urmare, firmele sunt interesate să-şi menţină
produsele în această etapă un timp cât mai îndelungat.
Atunci când un produs se apropie de sfârşitul perioadei de reţinere,
producătorul are posibilitatea de a alege între două variante:


de a-l lăsa să „moară”, oprind publicitatea şi celelalte tipuri de

susţinere;
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de a-l plasa în „spirala publicităţii” – versiune dezvoltată a

etapelor publicităţii unui produs (figura 2).

Figura 2. Spirala publicităţii

Modelul clasic al ciclului de viaţă al produsului sugerează un declin
inevitabil, urmat de moartea comercială. De fapt, pentru numeroase produse cu
viaţă lungă se succed, înainte de a fi scoase în final de pe piaţă, mai multe
cicluri, cu vârfuri şi durate variabile. Spirala publicităţii surprinde tocmai aceste
cicluri, neacceptându-se faptul că un produs trebuie să intre obligatoriu în
declin. Pentru a continua comercializarea cu succes, profitabilă, a unui produs
este necesar un marketing creativ.
Pentru intrarea într-o etapă nouă de pionierat există două căi:
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modificarea minoră a produsului (adăugarea unui nou ingredient

– ex. BONUX cu FAIRY; extragerea unor componente ş.a.);


modificarea tehnologiei – ex. Persil Gold Plus cu tehnologia

Cold Activ;


modificarea completă a produsului.

În fapt, un produs care intră într-o etapă nouă de pionierat se află în
diferite etape, pe diferite pieţe: consumatorii vechi percep produsul ca fiind în
etapa concurenţială sau în cea de reţinere; consumatorii noi îl percep ca fiind un
produs original. Aceasta explică uneori natura duală a publicităţii.
Publicităţii îi revine rolul de a convinge consumatorii să vadă produsul
nou într-o altă lumină.
În etapa concurenţială nouă publicitatea va urmări să determine mai
mulţi oameni să cumpere şi consume produsul. Etapa nouă de reţinere se
bazează pe prestigiul câştigat de produs, acesta păstrându-şi clienţii.
Dacă produsul aflat în această nouă etapă de reţinere i s-ar găsi noi
întrebuinţări, fie fără intervenţii, fie cu intervenţii mici sau decisive asupra sa,
organizaţia ar putea să considere aceasta un nou potenţial de comercializare şi
ar apela la publicitatea corespunzătoare; spirala publicităţii ar continua ( figura
3).
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Figura 3. Spirala dezvoltată a publicităţi
Trecerea prin toate aceste etape nu este un lucru simplu. Producătorului
îi revin sarcini majore pentru a dezvolta un produs sau a formula strategii
publicitare de poziţionare. Astfel, produsul va ajunge să fie diferit în ochii
consumatorului.
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RELAŢII PUBLICE
Obiective:
a) Înţelegerea conceptului de „relaţii publice” şi a rolului acestora pentru
persoane publice, organizaţii sau comunităţi.
b) Perceperea sensurilor practice ale tehnicilor specifice activităţii de
relaţii publice.
c) Exersarea abilităţii de a analiza o campanie de relaţii publice.
d) Dobândirea abilităţii de a gestiona corect crizele.

STRUCTURĂ MODUL:
58

I. Introducere în problematica relaţiilor publice
II. Tehnici specifice activităţii de relaţii publice
III. Imaginea – sinteză şi cauză a comportamentului
consumatorilor
IV. Responsabilitatea socială corporatistă (CSR): aspecte
teoretice

I. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA RELAŢIILOR PUBLICE
Deşi noţiunea de relaţii publice (RP) a fost folosită în SUA încă de la
jumătatea secolului XIX pentru a contura o nouă optică privind stabilirea şi
menţinerea relaţiilor companiilor producătoare cu publicul consumator, ea s-a
cristalizat, consolidat şi şi-a dovedit eficienţa abia în secolul XX, motiv pentru
care este considerată un „produs” al acestui secol.
În Europa, relaţiile publice au pătruns pe filieră franceză, extinzându-se
mult în a doua jumătate a secolului XX. În prezent, asistăm atât la creşterea
numărului şi rolului structurilor specializate în relaţii publice (firme distincte,
departamente/servicii în organigrama organizaţiilor, consilieri independenţi),
cât şi la cheltuirea unor sume considerabile pentru relaţii publice, care cresc cu
o rată medie anuală de 20%.
Pentru relaţiile publice există numeroase definiţii. Conform unor
aprecieri, în literatura de specialitate găsim peste 1000 de definiţi. Multitudinea
lor porneşte, în primul rând, de la unghiul din care sunt abordate – psihologic,
sociologic, filosofic, teoretic, aplicativ – şi, în al doilea rând, de la amprenta
originală pe care fiecare specialist doreşte s-o imprime unui concept deosebit de
complex.
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Din numeroasele definiţii pe care specialiştii şi organizaţiile naţionale şi
internaţionale în domeniu le-au oferit în timp, ne vom opri doar asupra unora,
pe care le considerăm reprezentative.
În viziunea autorului american Scott M. Cutlip, relaţiile publice reprezintă
„un efort strategic de influenţare a opiniilor prin atitudini pozitive şi
performanţe rezonabile, bazat pe o comunicare reciprocă, satisfăcătoare
pentru ambele părţi” (J. Peak, 1980).
*
Asociaţia Internaţională de Relaţii Publice avansează o definiţie mai
generală: „arta şi ştiinţa de a analiza tendinţe, a prevedea efecte, a sfătui în
consecinţă conducerea structurii organizaţionale şi a aplica propriile
programe de acţiune, care să servească atât interesul instituţiei cât şi al
publicului” (Al. Taşnadi, Roxana Ungureanu, 2001).
*
Relaţiile publice reprezintă un instrument de mediere între diversele
niveluri ale corpului social, unde scopul final este inducerea „echilibrului între
forţele sociale” (Ph. Lesly, 1991).
*
„Relaţiile publice sunt efortul deliberat, susţinut şi planificat de a stabili
şi a menţine înţelegerea reciprocă între o organizaţie şi publicul ei” (British
Public Opinion Institute). Această definiţie a fost adoptată de un număr de ţări
din Commonwealth.
Indiferent de maniera concretă de definire a relaţiilor publice reiese sau
este punctat explicit faptul că acestea reprezintă o concepţie nouă despre modul
în care o organizaţie sau o persoană trebuie să-şi creeze relaţii cu publicul intern
şi/sau extern, să le menţină şi să le dezvolte, astfel încât să se ajungă la un
climat de încredere şi simpatie în rândul acestui public.
O dată obţinut răspunsul la întrebarea Ce sunt R.P.? vom încerca să
lămurim Ce nu sunt R.P.? Nevoia pentru un astfel de demers este generată de
frecventele confuzii cu:
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 marketingul, în ansamblul său;
 publicitatea;
 relaţiile cu publicul;
 propaganda (comunicarea politică).

Diferenţa între relaţii publice şi marketing
Marketingul este „funcţia managementului care identifică necesităţile,
dorinţele umane, oferă produse sau servicii pentru a satisface aceste cerinţe şi
declanşează tranzacţii care oferă produse sau servicii în schimbul unui obiect de
valoare pentru solicitant” (S. Cutlip, A. Center, G. Broom, 1994), dar şi în
schimbul atingerii obiectivelor economice ale organizaţiei. Cu alte cuvinte,
marketingul (în accepţiunea clasică) vizează cele două finalităţi cunoscute –
satisfacerea nevoilor de consum şi maximizarea profitului organizaţiei
respective, în condiţiile concrete existente –, ceea ce implică atragerea şi
satisfacerea clienţilor pe termen lung.
În schimb, relaţiile publice implică o paletă largă de relaţii în raport cu
angajaţii, investitorii, furnizorii, concurenţii, clienţii, guvernul ş.a., în scopul
creării unui climat de încredere şi simpatie în rândul acestora.
Marketingul şi relaţiile publice bine realizate se potenţează reciproc.
Diferenţa între relaţii publice şi publicitate
Apelând la diverse criterii de abordare a celor două instrumente
comunicaţionale, concentrate în tabelul 1, observăm cu uşurinţă diferenţele.
Tabelul 1
Diferenţe între relaţii publice şi publicitate
Entităţile la care se referă
Scopul general
Scopul specific
Categorii de public cărora

Relaţiile publice
Actori sociali individuali sau
actorii colectivi (organizaţiile)
Câştigarea şi menţinerea
sentimentelor pozitive
Crearea unui climat favorabil
pentru organizaţie/persoană
Multiple (furnizori,

61

Publicitatea
Produse sau servicii
Creşterea consumului
(vânzărilor, contractelor)
Câştigul unor părţi din piaţa
economică
Clienţi reali şi potenţiali –

se adresează

distribuitori, angajaţi, vecini,
concurenţi etc.)

Direcţie de acţiune

Multilateral (mesaje
diferenţiate pentru categoriile
de public)

Termen

Se desfăşoară pe termen mediu
şi lung

Locul în organizaţie

Funcţie a managerului

Valori

Are o tendinţă de obiectivitate
(nu ascunde elementele
negative)

Baza de raportare

Socială

public segmentat după
caracteristici şi
comportament de consum
Unilateral, pentru
cumpărătorul potenţial
Se desfăşoară pe termen scurt
şi mediu; viaţa produselor
este mai scurtă decât viaţa
organizaţiilor
Funcţie a vânzării
Are o tendinţă de
subiectivitate (nu
menţionează defectele unui
produs)
Economică

Sursa: D. Iacob, Diana – Maria Cismariu, Relaţiile publice. Eficienţă prin
comunicare, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003, pp. 21 – 22.
Diferenţa între relaţii publice şi relaţii cu publicul
Adeseori, neavizaţii confundă relaţiile publice cu relaţiile cu publicul. În
fapt, ultimele sunt doar o componentă a primelor, respectiv sunt cele prin care
se realizează contactul direct, face a face, cu anumiţi reprezentanţi ai publicului
larg sau ai unor publicuri specifice (de de obicei, clienţi sau beneficiari ai
serviciilor prestate). Acest tip de relaţii se derulează prin servicii specializate
(birou de informare, birou de relaţii cu publicul).

Diferenţa între relaţii publice şi propagandă
În cadrul proceselor de influenţare socială, adesea relaţiile publice sunt
confundate cu propaganda (comunicarea politică). Din informaţiile incluse în
tabelul 2 reiese că aceste tehnici de influenţare sunt radical diferite.
Tabelul 2
Diferenţe între relaţii publice şi propagandă
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Relaţii publice
Scop

Promovarea încrederii în organizaţii

Mijloace
Procese
(transformări)

Programe de relaţii publice
Procese de comunicare socială între
public şi organizaţie
Încrederea în organizaţii;
organizaţiile sunt sănătoase,
adaptabile

Efecte

Propagandă
(comunicare politică)
Promovarea unor idei şi programe
politice
Mesajul politic (electoral)
Schimbarea opţiunilor politice
Efecte vizibile la urne, la vot
(adeziunea politică)

Sursa: Idem, p. 46

Spre deosebire de relaţiile publice, propaganda deformează informaţiile în
sens pozitiv sau negativ, mizând pe câştig politic.
Relaţiile publice pot fi valorificate în diverse domenii, structuri
organizatorice, respectiv:
1. organizaţii economice bazate pe profit;
2. organizaţii

nelucrative/nonprofit

(asociaţiile comerciale

–

ex.

Asociaţia Română a Băncilor, Asociaţia Agricultorilor Privaţi etc.; sindicatele;
societăţile profesionale şi culturale – ex. AGER, AROMAR ş.a.; agenţiile
sociale şi religioase – organizaţii nonprofit în domeniile de asistenţă socială,
sănătate şi religie ş.a.);
3. publicitatea personală (vedete, staruri, celebrităţi etc.) şi pentru
spectacole;
4. afaceri publice, armata şi politica – ex. agenţii guvernamentale,
categorii ale forţelor armate navale, aeriene, terestre sau personalităţi politice;
5. instituţii de învăţământ (şcoli gimnaziale, colegii naţionale sau
universităţi);
6. comunităţi.
Deşi în toate sferele şi la toate nivelurile de aplicare a relaţiilor publice
identificăm aceleaşi principii, obiectivele vizate de specialişti sunt diferite (ex.
informarea consumatorilor potenţiali despre lansarea unui nou produs pe piaţă;
crearea, protecţia sau îmbunătăţirea imaginii; colectarea de fonduri; sporirea
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conştiinţei publice faţă de riscul fumatului etc.). Implicit, sarcinile pe care
specialiştii le îndeplinesc sunt foarte diverse; unii teoreticieni afirmă chiar că
ele sunt „teoretic infinite” (Al. Taşnadi, Roxana Ungureanu, 2001).
În prezentul suport de curs, accentul va fi pus pe relaţiile publice
practicate pentru organizaţiile economice bazate pe profit. Derularea lor poate fi
asumată de:
▲ specialişti – membri ai departamentului de relaţii publice al
organizaţiei respective;
▲ specialişti într-o firmă de profil, angajată de organizaţie.
La baza relaţiilor publice ale organizaţiei stau diverse motivaţii,
identificabile din perspectiva a două tipuri de abordări:
1. abordare pozitivă, generată de înţelegerea necesităţii de a avea o
atitudine deschisă, de dialog cu publicurile sale. În acest context, relaţiile
publice susţin şi valorizează organizaţia şi produsele/serviciile sale, ajutând la o
corectă şi convenabilă încadrare a acesteia în mediul în care îşi desfăşoară
activitatea;
2. abordare negativă, generată de neînţelegerea rolului şi locului acestui
instrument de comunicare sau a unei insuficiente pregătiri prealabile. Într-o
astfel de abordare, relaţiile publice sunt declanşate fără un mobil aparent (ex.
detalii nesemnificative pentru organizaţie, orgolii, dorinţa de a imita ş.a.) sau
fără o pregătire prealabilă, „pompieristic”. Evident, acest gen de relaţii publice
sunt inutile, fără efectele scontate.
Pentru ca relaţiile publice să fie eficiente se porneşte de la respectarea
următoarelor principii:
1. încadrarea strategiei de relaţii publice în strategia de comunicare a
organizaţiei;
2. definirea exactă a segmentelor de public vizate şi cunoaşterea
caracteristicilor acestora;
3. continuitatea activităţii de relaţii publice;
64

4. stabilirea unui buget realist, pentru obiective realiste;
5. personalizarea (semnarea) campaniei de relaţii publice;
6. stimularea creaţiei, inventivităţii;
7. operaţionalizarea într-un mod profesionist a campaniei de relaţii
publice.
Direcţiile principale în care se desfăşoară activitatea de R.P. dintr-o
organizaţie se referă la:
 protecţia şi îmbunătăţirea reputaţiei (construirea imaginii);
 informarea generală a publicului sau reprezentanţilor mass-media;
 publicitatea produsului nou;
 relaţiile cu investitorii (instituţionali sau individuali);
 relaţiile financiare (furnizarea de informaţii financiare);
 relaţiile cu angajaţii;
 recrutarea de noi angajaţi;
 lobby pentru problemele publice sau specifice organizaţiilor din

domeniu;
 feed-back-ul.

Concret, specialiştilor în R.P. le revin următoarele sarcini (S. Cutlip, A.
Center, G. Broom, 1994):
 Redactarea – relatări în scris, ştiri tipărite sau transmise oral,
comunicate, dosare de presă, replici, prezentări, discursuri scrise pentru
persoane marcante din organizaţie etc.
 Relaţiile cu mass media: contactarea departamentelor de actualităţi ale
posturilor de radio, televiziune şi a cotidianelor şi întreţinerea unei relaţii
cordiale cu reprezentanţii constanţi ai acestora.
 Cercetarea: obţinerea informaţiilor despre opinia publică (tendinţe,
probleme potenţiale, climat socio-politic, preocupări ale consumatorilor etc.)
sau despre anumite categorii de public-ţintă.
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 Managementul: definirea, împreună cu membrii echipei de conducere,
a publicurilor organizaţiei, stabilirea strategiilor, a scopurilor, obiectivelor şi
priorităţilor acestor organizaţii.
 Consilierea: sfaturi acordate echipei de conducere în legătură cu
mediul social-politic, cu răspunsurile la probleme critice sau sensibile, cu
răspunsurile la situaţii de criză.
 Evenimente speciale: organizarea şi conducerea conferinţelor de presă,
a concursurilor, aniversărilor, inaugurărilor etc.
 Comunicarea orală: apariţia în faţa unor audienţe sau pregătirea unor
membri ai conducerii pentru apariţia publică.
 Producţia audio-vizuală: crearea de materiale folosind capacitatea
mass media, înregistrări şi editări, precum şi pregătirea prezentărilor audiovizuale.
 Antrenarea membrilor echipei de conducere în privinţa prezentărilor şi
a prezenţei în public.
 Contactul: întâmpinarea şi găzduirea persoanelor importante care
vizează organizaţia.
Prin diverse activităţi RP, organizaţia transmite mesaje anumitor
categorii de public. Aceste categorii aparţin publicului intern şi /sau
publicului extern, grupe constituite în funcţie de poziţia publicului.
În cadrul posibilelor ţinte interne regăsim:


personalul organizaţiei;



sindicatele interne;



comitete, organizaţii interne ale firmei;



acţionarii şi administratorii (pentru SA)
Ţintele externe regrupează:


mass-media (tradiţională şi electronică);



opinia publică;
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puterile publice locale, regionale, naţionale;



diferite grupuri socio-economice sau socio-culturale (sindicate,
politicieni, profesori, artişti etc.);



asociaţii profesionale;



asociaţii ale consumatorilor;



instituţii financiar bancare;



distribuitorii;



furnizorii;



concurenţii ş.a.

Pentru fiecare categorie de public-ţintă se concep acţiuni şi se transmit
mesaje adaptate specificului categoriei identificate. Dacă nu este respectat acest
principiu, relaţiile publice sunt ineficiente, neobţinându-se efectul scontat.
Relaţiile publice nu implică o simplă derulare de activităţi specifice, o
sumă a acestora la nivelul organizaţiei, ci un proces complex de relaţii,
conceput şi derulat din perspectiva unor reguli bine structurate, care se regăsesc
în mecanismul psihologic de formare a încrederii. Procesul de relaţii publice
este prezentat adeseori ca un ansamblu de vectori care acţionează în mai multe
etape şi la diferite niveluri pentru a forma sau schimba unele reprezentări despre
acea organizaţie (figura 1).
În funcţie de scopul şi de complexitatea demersurilor, procesul de relaţii
publice poate avea nu doar trei ci mai multe faze.
În viziunea specialiştilor, procesul de relaţii publice are următoarele
trăsături:
 este intenţionat;
 urmăreşte o reacţie de tip impact (emiţătorul vizează şi urmăreşte

reacţia receptorilor - ţintă);
 se desfăşoară pe baza unei strategii;
 are la bază realizările organizaţiei;
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 are un dublu scop; câştigă iniţiatorul (organizaţia), dar şi categoriile sale

de public;
 este un atribut al conducerii organizaţiei.

Faza I
Produse de calitate

??

Încredere

Stabilitate
financiară

Marketing
performant
Faza II

Răspundere faţă
de client
centclienterform
ant

?

Încredere

Eficienţă şi siguranţă în
tranzacţii

Personal
de calitate
Faza III
Partener sigur
pentru viitor
performant
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Încredere

Încredere

Figura 1. Procesul de relaţii publice – în trei faze
Sursa: Stancu Şerb, Relaţii publice şi comunicare, Editura Teora, Bucureşti, 1999, p.
9.

Elementele procesului de RP
Pentru a funcţiona, un proces de relaţii publice are nevoie – dincolo de
subiectul acţiunii (publicul-ţintă) – de 3 (trei) elemente: 1. agentul de RP; 2.
beneficiarul (clientul); 3. serviciile specifice.
1. Agentul de R.P. este specialistul în RP, cu înaltă calificare în domeniu
(studii universitare), dublată de calităţi native şi dobândite, plus talent.
Dintre calităţile native şi dobândite ale unui agent de RP amintim:
sociabilitatea; tactul; memoria bună; rapiditatea în gândire şi luarea deciziilor;
prezenţa de spirit; intuiţia; imaginaţia; capacitatea de analiză şi sinteză; simţul
organizatoric; obiectivitatea; onestitatea; corectitudinea; abilităţile de
comunicare scrisă şi orală; puterea de muncă; adaptabilitatea la programe de
muncă neregulate.
Specialiştilor în RP le revin sarcini diverse. În funcţie de locul şi rolul lor,
ei sunt (S. Cutlip, A. Center, G. Broom, 1994; D. Iabob, D.M. Cismaru,2003):


expert – identifică problemele, adoptă soluţiile, concep şi
coordonează programul, îşi asumă răspunderea pentru succesul sau
eşecul acestuia;



tehnician – nu participă la definirea problemelor şi nici la celelalte
decizii. El doar operaţionalizează programul de RP;

69



promotor al comunicării – mediază comunicarea între organizaţie
si publicurile sale, urmărind înlăturarea barierelor şi menţinerea
canalelor de comunicare deschise;



promotor al rezolvării de probleme – ajută managerul să aplice în
relaţiile publice acelaşi proces de conducere utilizat pentru
rezolvarea celorlalte probleme ale organizaţiei.

Din punct de vedere deontologic, agentul de RP – expert are
următoarele obligaţii (S. Şerb. 1999):
-

să nu modifice obiectivele fără acordul clientului;

-

să protejeze interesele instituţiei pe care o reprezintă;

-

să nu se afle în prim planul activităţilor - pentru a putea menţine
canalele de comunicare;

-

să exploateze într-o manieră personală orice eveniment favorabil
îndeplinirii mandatului său.

2. Beneficiarul activităţii de RP (clientul)
Poate fi o persoană fizică sau o organizaţie (întreprindere, instituţie).
Atingerea scopului fixat de o organizaţie (ştergerea imaginii negative,
consolidarea imaginii favorabile ş.a.) implică antrenarea specialiştilor în RP, fie
a celor proprii – încadraţi în departamentul de RP al organizaţiei, fie a celor
dintr-o firmă specializată în domeniul RP care prestează servicii pentru terţi. În
această ultimă situaţie, între client şi agentul de RP iau naştere relaţii
contractuale.
Clientul stabileşte scopurile imediate sau de perspectivă şi obiectivele
procesului de RP. Totodată, el poate propune – fără însă a le putea impune –
metodele şi mijloacele care vor fi folosite.
3. Serviciile specifice de RP sunt activităţile de/pentru:


promovarea imaginii de marcă;



câştigarea încrederii publice;
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consultanţă;



promovare comercială şi marketing;



relaţii de muncă;



probleme de resurse umane proprii (calificare, recalificare,
asumarea misiunii organizaţiei etc.).

Pe parcursul procesului de relaţii publice se derulează mai multe activităţi
pe care teoreticienii le-au grupat în diverse formule (C. Coman, 2001):
 RACE (Reserch – cercetare; Action – acţiune; Communication –

comunicare; Evaluation – evaluare) – John Marston (1963).
 ROPE (Reserch; Objectives – obiective; Programming – programare;

Evaluation) – J. A. Hendrix (1995).
 DPACE (Defining the problem - definirea problemei; Planning and

Programming - planificare şi programare; Taking action and communication acţiune şi comunicare; Evaluating the program - evaluarea programului) - S.M.
Cutlip, A.M. Center, G.M. Glenn (1994).
 RAISE

(Reserch;

Adaptation

–

adaptare;

Implementation

–

implementare; Strategies – strategii; Evaluation) – R. Kendall (1996).
 cinci (5) etape obligatorii:
 definirea scopului şi stabilirea obiectivelor;
 cercetarea în teren;
 formularea strategiei şi tacticii de relaţii publice;
 implementarea activităţilor de RP în mediul/mediile

vizat(e);
 evaluarea periodică şi finală a programului.



Armonizându-şi interesele, beneficiarul serviciilor şi agentul de

RP derulează prima etapă: stabilirea scopului şi obiectivelor demersurilor
de RP.
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Cea de a doua etapă – cercetarea în teren – permite

specialistului în RP să găsească problemele care nu permit crearea
imaginii dorite de beneficiar şi, respectiv, identificarea metodelor pentru a
concepe un program de RP eficient. Categoric, cercetarea vizează atât
mediul intern al organizaţiei beneficiare cât şi mediul său extern.


În a treia etapă se elaborează strategia şi tactica de RP. Strategia

de relaţii publice desemnează conceptul global, coordonatele generale pe
care urmează să se înscrie demersurile de RP, astfel încât să fie atinse
obiectivele fixate.
La dispoziţia specialiştilor în RP se află următoarele alternative
strategice (R. Kendall, 1996):
a) inactivitatea strategică;
b) activitatea de diseminare a informaţiei;
c) organizarea de evenimente speciale;
d) activităţi promoţionale;
e) activităţi organizaţionale.
a) Inactivitatea strategică poate fi considerată o soluţie atunci când este
recomandată evitarea confruntării cu o organizaţie ce are o proastă reputaţie.
b) Activitatea de diseminare a informaţiei. Se distribuie mesaje care
prezintă organizaţia sau punctele sale de vedere.
Diseminarea are loc prin apelarea la diverse forme/structuri:


programul de informare publică;



conferinţa de presă;



apariţii publice;



corectarea informaţiilor eronate/răuvoitoare;



biroul de presă.
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c) Organizarea de evenimente speciale. Ca medii complexe şi
moderne de comunicare, evenimentele speciale sunt activate şi derulate pentru a
crea relaţii privilegiate cu diferite categorii de public intern şi extern
organizaţiei.
d) Activităţi promoţionale. Pentru impunerea imaginii oficiale a
organizaţiei se recomandă apelarea la unele activităţi promoţionale, respectiv:


acţiuni de marketing: târguri, expoziţii, demonstraţii şi testări
de produse, lansări de noi produse ş.a.;



acţiuni civice – organizaţia îşi manifestă disponibilitatea pentru
comunitate;



fund-raising – implică colectarea de bani pentru diverse
categorii de public/organizaţii;



descoperiri ştiinţifice – se oferă presei informaţii pentru teme
ştiinţifice controversate sau se lansează rezultatele cercetării.

e) Activităţi organizaţionale. Promovarea organizaţiei se poate efectua
şi prin congrese, conferinţe, seminarii, coaliţii, poziţionări etc.


Alegerea strategiei de RP nu este un scop în sine. Ea este urmată

de conceperea unui program de acţiune (plan tactic), de implementarea
programului şi, în final, de controlul şi evaluarea eficacităţii lui.

II. TEHNICI SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE
Relaţiile publice – important instrument comunicaţional – sunt
operaţionalizate prin intermediul mai multor tehnici şi metode specifice.
Acestea pot fi prezentate printr-o simplă enumerare, aleatorie (tabelul 3) sau
prin structurarea lor în funcţie de diverse criterii.
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 Astfel, pentru o parte din relaţiile publice, şi anume pentru cele
indirecte, prin mass-media, criteriul invocat este tipul de comunicare folosit:
1. comunicarea scrisă prin mass-media:
 comunicatul de presă;
 buletinul de presă;
 dosarul de presă ş.a.

2. comunicarea verbală sau mixtă (scrisă şi verbală) prin mass-media:
 discursul oficial;
 purtătorul de cuvânt;
 conferinţa de presă;
 interviul ş.a.

 Într-o altă variantă, tehnicile şi metodele de relaţii publice sunt

structurate în funcţie de activităţile derulate prezentate anterior la alternativele
strategice pentru RP (diseminarea informaţiei, activităţi promoţionale specifice,
organizarea de evenimente, activităţi organizaţionale).
 În funcţie de maniera de transmitere a mesajelor de tip R.P., acest

instrument comunicaţional se structurează în: relaţii publice offline (cele
tradiţionale) şi relaţii publice online (moderne, prin Internet). În cazul relaţiilor
publice tradiţionale, mesajul este distribuit, în general, prin radio, televiziune şi
presa scrisă, în timp ce în cazul relaţiilor publice online se foloseşte cu
precădere Internetul. În figura 2 este prezentat traseul comunicaţional de pe
Internet al unei e-organizaţii.
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Tabelul 3
Instrumente obişnuite de comunicare şi promovare
PROMOVAREA

RELAŢII

VÂNZAREA

PUBLICITATEA

VÂNZĂRILOR

PUBLICE

PERSONALĂ

DIRECTĂ

Reclame tipărite

Jocuri, concursuri,

Conferinţe

Prezentări

Cataloage

sau difuzate la

tombole, loterii

de presă

comerciale

Cadouri

Discursuri

Întâlniri

Materiale

comerciale

expediate prin

PUBLICITATEA

radio sau la
televizor
Exteriorul
ambalajelor

poştă
Interiorul

Mostre gratuite

Seminarii

ambalajelor
Filme

Programe de

Televânzare

stimulare
Târguri şi

Anuare

Mostre

Efectuarea de

manifestări

cumpărături prin

comerciale

intermediul
reţelelor de
calculatoare

Broşuri şi pliante

Expoziţii

Activităţi

Târguri şi

Efectuarea de

caritabile

expoziţii

cumpărături pe

comerciale

baza reclamelor de
la televiziune

Postere şi foi

Demonstraţii

Sponsorizări

Cărţi de telefon

Cupoane

Publicaţii

Reclame retipărite

Rabaturi

Relaţii în

volante

cadrul
comunităţii
Panouri

Finanţare cu

Influenţarea

dobândă redusă

deciziilor
politice
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Afişarea de sigle

Distracţii

Mijloace de
informare
proprii

Afişe expuse în

Posibilitatea

Revista

punctele de

schimbării unui

firmei

vânzare

obiect vechi cu
unul nou

Materiale audio-

Timbre

Evenimente

vizuale

comerciale

speciale

Simboluri şi sigle

Vânzări grupate

Sursa: Ph. Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti,
1997, p. 757

Figura 2. Structura comunicaţională pe Web a unei organizaţii
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Sursa: I. Vegheş Ruff, B. Grigore, Relaţii publice şi publicitatea online, Editura
Polirom, Iaşi, 2003, p. 37.

Tehnicile utilizate în R.P. online sunt în multe cazuri similare cu cele
tradiţionale; ele poartă însă amprenta mijlocului comunicaţional folosit,
respectiv a internetului.
Astfel, clasicul comunicat de presă este mai scurt, devenind un document
– text distribuit prin intermediul e-mail-ului, cu o grafică personalizată de
emiţător (culori, sublinieri, caractere etc.). Dosarele de presă sunt la rândul lor
documente pdf ataşate unui e-mail sau pot fi publicate pe pagina Web a
organizaţiei. Exemplificările pot continua.
Variantele prezentate pentru structurarea tehnicilor şi metodelor de relaţii
publice nu epuizează încercările de grupare. Indiferent de formula acceptată, ele
sunt aceleaşi.
Deoarece doar unele presupun demersuri complexe, ne vom referi numai la ele.

ORGANIZAREA DE EVENIMENTE SPECIALE
Într-un peisaj contemporan saturat de publicitate, de promovarea
vânzărilor, dar şi de relaţiile publice tradiţionale, evenimentele speciale ocupă
un loc aparte în ansamblul instrumentelor comunicaţionale (tabelul 3): ultimul
loc, din punctul de vedere al apariţiei, şi un loc privilegiat, din punctul de
vedere al valorificării lor. Ţintelor li se oferă în timpul evenimentelor anumiţi
stimuli emoţionali sau fizici în vederea declanşării unui puternic proces de
activare a lor.
Putem afirma, fără a greşi, că evenimentele speciale reprezintă medii
complexe de comunicare (M. Bucur Sabo, 2010); ele integrează mai multe
instrumente şi tehnici de comunicare.
Evenimentele speciale sunt activate şi derulate de către organizaţii pentru
a crea relaţii privilegiate cu diferitele lor categorii de public intern şi extern.
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Statistici recente ilustrează faptul că, în opinia managerilor, evenimentele
vizează următoarele ţinte:  clienţii (76%);  prestatorii de servicii externe
(63%);  intermediarii (60%);  colaboratorii (30%);  mass-media (10%).
Relativa imprecizie a definirii grupurilor ţintă este compensată printr-o
extindere a ţintelor comunicaţiei pentru ca acestea să atingă un număr cât mai
mare de receptori. Evenimentele sunt controlate, în cea mai mare măsură, de
organizaţii. Relaţionistul urmăreşte, în special, să facă vizibilă organizaţia în
spaţiul public, într-o manieră aparte. Dacă evenimentul este organizat pentru o
cauză socială se urmăreşte, în plus, protejarea beneficiarilor. Spre exemplu,
evenimentul special ADV. România „1 Decembrie – ziua de luptă anti SIDA”
urmăreşte, la fiecare ediţie, inclusiv protejarea persoanelor infectate şi afectate
de HIV/SIDA.
Obiectivele generale de comunicare ale evenimentelor de relaţii publice
într-o exprimare concisă, ar fi următoarele (D. Iacob, D.M. Cismaru, 2003):
sporirea vizabilităţii organizaţiei; dobândirea, consolidarea şi creşterea
simpatiei şi încrederii publice, creşterea gradului de acoperire mediatică a
organizaţiei. Dincolo de aceste obiective generale, evenimentele pot avea fixate
şi unele obiective specifice, cum ar fi (I. C. Popescu, 2003):


lansarea, într-o manieră originală, a unor noi produse;



debanalizarea unor produse pe cale să-şi piardă

identitatea;


motivarea personalului întreprinderii şi a forţei de

vânzare ş.a.
Originile evenimenţialului se apreciază că s-ar găsi în câmpul de acţiune
al sportului. Concret, se consideră că primele care au accesat acest vector
comunicaţional au fost”întreprinderile producătoare de automobile sau anvelope
performante care erau solicitate de către organizatorii de curse automobilistice,
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în special de Formula !, să-şi dovedească performanţa produselor lor” (V.
Oprişan, 2001).
La nivelul anului 1989, o anchetă realizată de săptămânalul „Strategies”
reliefa divergenţele dintre specialişti privind noţiunea de eveniment special (V.
Oprişan, 2001)
-

„o versiune modernă a relaţiilor publice în măsura în

care relaţiile publice tradiţionale … nu mai atrag pe nimeni. Trebuia,
deci, ca acestea să devină evenimenţiale” (reprezentant al organizaţiei
„Creative Business Eveniment”);
-

„un veritabil eveniment este raliul Paris-Dakkar, şi nu

demersul unei agenţii de comunicaţii care acţionează pentru un anumit
client şi răspunde la un brief” (specialist al agenţiei „Delires”). În
această variantă, nu se face o necesară delimitare între „eveniment” şi
„eveniment special”. Evenimentul este competiţia sportivă, iar
evenimentul special este „acel eveniment de marketing”creat în scopul
atingerii unor obiective comunicaţionale specifice:
-

un eveniment veritabil trebuie să fie preluat în mass-

media. Dacă acesta nu se adresează decât celor mai buni trei sute de
agenţi de vânzare ai unei întreprinderi, oricât de original ar fi, nu are
relevanţă decât pentru ea. Este un eveniment pentru societate, dar nu
un eveniment în sine (specialist al agenţiei „Extérieur Nuit”) ş.a.
Diversitatea opiniilor privind noţiunea de evniment special nu a
împiedicat identificarea unui punct comun: pregnanţa factorului relaţional.
Apreciate ca o „nouă generaţie de eroi” (A. Ferrand, 1995), evenimentele
speciale au fost valorificate de către firme, ca important fenomen
comunicaţional, în special după anul 1990. Un studiu realizat în anul 1995 de
agenţia germană Fok Dams a condus la următoarele concluzii: din 240 de firme
chestionate, 80% au declarat că utilizează comunicaţia prin eveniment, alocând
acestui instrument circa 20-30% din bugetul promoţional anual al firmei.
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Dinamica acestui modern instrument comunicaţional este reliefată de
apariţia unor publicaţii profesionale (ex. „L-Evenimentiel” în Franţa – 1990,
„Event Partener” în SUA – 1995), a unor agenţii americane şi europene care
au în titulatură cuvântul „event”, a unor manifestări speciale (ex. Târgul
internaţional „Inter-Event” de la Wiesbaden – 1999) şi, nu în ultimul rând, a
unei salbe de evenimente organizate în ultimii 10 ani de către diverse
organizaţii.
În prezent, comunicarea prin eveniment a devenit o practică obişnuită
pentru orice tip de organizaţie (întreprindere, asociaţie non-profit, colectivitate
locală, organism internaţional etc.).
Evoluţia spectaculoasă a evenimentelor speciale a impulsionat clarificări
şi dezvoltări teoretice referitoare la acest instrument comunicaţional, dincolo de
zona conceptuală.
 Un prim aspect clarificat a fost cel al conţinutului evenimentelor
speciale. Unanim acceptată este ideea conform căreia în cadrul unui eveniment
special se combină diverse instrumente şi tehnici de comunicare. Selectarea lor
şi ponderile cu care intervin diferă însă de la organizaţie la organizaţie, în
funcţie de obiectivele fixate, de ţintele vizate, de inspiraţia şi imaginaţia celor
care le proiectează şi chiar de tendinţele temporale în domeniu.
În viziunea celor 240 de firme germane chestionate de agenţia Fok Dams
(V. Oprişan, 2001), evenimentele speciale încorporează, în condiţiile acceptării
răspunsurilor multiple: 51% stimulente; 44% relaţii publice; 42% promovarea
vânzărilor; 38% târguri; 23% cursuri.
Într-o prezentare aleatorie, în categoria evenimentelor speciale intră:
 aniversările;

 zilele „uşilor deschise”;

 comemorările;

 vizitele la diferite obiective;

 expoziţiile, târgurile;

 sponsorizările;

 festivalurile;

 concursurile;

 concertele;

 inaugurările;
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 conferinţele, simpozioanele;

 banchetele, dineurile;

 dezbaterile/seminariile;

 prezentarea rapoartelor

anuale;
 decernările de premii

 instalarea unor noi lideri
sau

 lansările de produse/servicii;

pensionarea unor lideri
renumiţi etc.

Se observă cu uşurinţă bogăţia, diversitatea evenimentelor speciale (D.
Iacob, D. M. Cismaru, 2003).
 Categoria evenimentelor utilizate în acţiunile de comunicaţii este
practic nelimitată, făcând dificilă o clasificare exhaustivă a acestora. În
contextul diversităţii de evenimente, specialiştii au iniţiat eforturi pentru a le
încadra în anumite tipuri.
I. Într-o variantă tipologică, evenimentele sunt clasificate astfel (D. Iacob,
D. M. Cismaru, 2003).:
a) evenimente referitoare la biografia organizaţiei şi a personalităţilor din
istoria şi viaţa organizaţiei: aniversări, comemorări, conferinţe anuale,
instaurarea in funcţie a liderilor sau pensionarea lor, inaugurarea de noi spaţii,
lansarea de programe, zile ale „porţilor deschise” etc.;
b) evenimente centrate pe conexiuni emoţionale puternice între
organizaţie şi anumite categorii de populaţie (copii, persoane defavorizate –
bătrâni, săraci, persoane cu handicap): acte de caritate, donaţii, sponsorizări,
programe comunicaţionale, sociale etc.;
c) evenimente de „captare a prestigiului”, prin conexiuni cu alte
organizaţii şi cu personalităţi marcante. Capitalul simbolic al unei organizaţii
poate fi sporit prin: simpozioane, manifestări ştiinţifice, spectacole, concursuri,
invitarea unor personalităţi la evenimentele organizaţiei; sponsorizarea unor
premii şi distincţii etc.
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II. Într-o altă variantă, evenimentele speciale sunt grupate în:
a)

planificate – sunt incluse în programul de relaţii publice;

b) neplanificate – nu figurează în programul de relaţii publice,
fiind declanşate de situaţii neprevăzute.
În această variantă, aceeaşi tehnică se încadrează fie la evenimente
planificate (ex.: donaţii, acte caritabile declanşate de sărbătorile de iarnă), fie la
evenimente neplanificate (ex.: donaţii, acte caritabile care au loc în contextul
unor situaţii neprevăzute: inundaţii, cutremure, accidente tehnologice de
amploare etc.).
III. În baza unei logici simple, evenimentele mai pot fi clasificate în:
a) „naturale”: aniversări ale organizaţiei, deschiderea de noi sedii,
lansarea de noi produse etc.;
b) „create special” în scopul promovării intereselor, imaginii organizaţiei:
sponsorizări, conferinţe, seminarii, concerte, competiţii sportive, concursuri,
expoziţii, târguri etc.
În mod cert, încercările de clasificare prezentate nu epuizează
problematica putând fi avansate şi diferite alte regrupări.
Un concept teoretic cu multiple implicaţii practice este cel al
marketingului de eveniment. El desemnează planificarea, organizarea,
realizarea şi controlul sistematic de evenimente (C. Florescu, P. Mâlcomete, N.
Al. Pop – coordinatori, 2003).
Apelarea la un eveniment implică parcurgerea mai multor etape
decizionale şi practice, respectiv (C. Florescu, P. Mâlcomete, N. Al. Pop –
coordinatori, 2003):
1. Luarea deciziei asupra organizării evenimentului. Această primă etapă
se bazează pe analiza oportunităţilor şi a riscurilor anticipate de întreprindere în
cazul recurgerii la acest instrument de comunicaţie, precum şi pe necesitatea
corelării acestuia cu strategia de comunicaţii a întreprinderii. Analiza
presupune, de asemenea, luarea în consideraţie a factorului timp din punctul de
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vedere al flexibilităţii de acţiune şi al termenelor, practica de marketing
dovedind că timpul ideal de concepţie a unui eveniment este de patru
săptămâni.
2. Concepţia evenimentului. Constă în fixarea vizuală şi textuală a
strategiei cu privire la eveniment. Literatura de marketing
menţionează faptul că strategia ar trebui să cuprindă, în general,
următoarele capitole: a) o analiză a situaţiei de plecare; b) o
definire a obiectivelor; c) ideea; d) desfăşurarea evenimentului;
e) tehnicile de comunicaţie asociate acestuia; f) bugetul în bani.
3. Organizarea propriu-zisă a evenimentului. Necesită tot mai
adesea un summum de know-how, talent improvizator şi calculul
riscurilor. Pe lângă aceste cerinţe (la care tinde să răspundă un
profesionist de tip nou – „event managerul"), există alte câteva
elemente critice ale organizării: a) locul de desfăşurare a
evenimentului, care trebuie să reprezinte câmpul ideal pentru
temele comunicaţionale alese; b) actorii implicaţi în eveniment,
care trebuie să fie credibili şi să corespundă gustului ţintelor
vizate; c) mijloacele tehnice utilizate, ca factor de inovaţie, dar
totodată şi de risc; d) logistica, ce se constituie în bază a
evenimentului; e) instrumentele de comunicaţie suplimentare –
respectiv relaţiile publice, publicitatea redacţională, marketingul
intern etc. – care trebuie să asigure integrarea mesajelor.
4. Controlul

şi

evaluarea

rezultatelor.

Cele

mai

utilizate

metodologii de evaluare a unui program de comunicaţie prin
eveniment cuprind analize cantitative şi calitative ale impactului
mesajului la nivel de mass-media, precum şi evaluări directe ale
impactului evenimentului la nivelul publicului, respectiv efectele
de activare, efectele cognitive şi efectele emoţionale ce atestă
modificări de comportament ale ţintelor vizate.
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Conferinţa de presă constituie „formula cea mai oficială” de
comunicaţie cu mass-media. Această tehnică comunicaţională se recomandă
doar atunci când există o nouă informaţie.
În încheierea scurtei incursiuni în problematica evenimentelor speciale
subliniem că acestea sunt „fapte sociale puternic mediatizate”, cu caracter de
unicat, astfel încât fiecare eveniment să poată fi „special”. Impactul fiecărui
eveniment special asupra diferitelor categorii de public va fi puternic legat nu
doar de concepţia şi de organizarea propriu-zisă a evenimentului, ci şi de
acţiunea diverşilor „actori” antrenaţi în derularea evenimentului, puternic
amprentată de incertitudinea rezultatului tocmai datorită modalităţilor proprii de
intervenţie. Un eveniment special poate fi reuşit sau nu – din punctul de vedere
al eficienţei comunicării – ca urmare a modalităţilor concrete de intervenţie în
toate etapele de planificare şi implementare a acestuia.

TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII
Preocupate de găsirea unor mijloace originale şi eficiente de prezentare,
vânzare şi comunicare cu diferite categorii de public, organizaţiile recurg, tot
mai frecvent, la manifestări expoziţionale, respectiv la târguri, expoziţii şi
saloane specializate.
Dicţionarul economic şi de comerţ britanic (J. H. Hanson, 1969)
defineşte două dintre aceste manifestări, astfel:
„Târgul este o piaţă, de regulă de dimensiuni mari, care se organizează
la intervale de timp mai lungi decât pieţele obişnuite.“
„Expoziţia este o prezentare, expunere de mărfuri în scopul promovării
comerţului.“
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În literatura de specialitate, întâlnim delimitări mai mult sau mai puţin
riguroase între termeni târg, expoziţie şi salon specializat.
O primă delimitare este realizată în funcţie de natura expozanţilor şi a
publicului vizitator (I. C. Popescu, 2002):
• târgurile şi expoziţiile se caracterizează printr-o eterogenitate a
expozanţilor şi vizitatorilor;
• saloanele specializate se caracterizează prin omogenitatea fie a
expozanţilor (firme care acţionează într-un anumit sector de activitate), fie a
publicului ţintă (firme care desfăşoară diferite activităţi dar vizează acelaşi
public).
Considerăm că argumentele pentru o astfel de delimitare nu sunt foarte
riguroase, deoarece asistăm, tot mai mult, în ultimii ani, la o explozie a
târgurilor şi expoziţiilor specializate, în detrimentul celor generaliste.
O altă delimitare este cea între târguri şi expoziţii, pornind de la faptul
că în cazul târgurilor, predomină funcţia comercială, chiar dacă în ultimul timp,
se acordă o importanţă tot mai mare funcţiei comunicaţionale. Expoziţiile au, în
schimb, un caracter comercial mai puţin evident, funcţia comunicaţională fiind,
de această dată, primordială.
Dacă, iniţial, manifestările expoziţionale se organizau ocazional – fără a
se asigura o anumită frecvenţă – angrosiştii expunându-şi produsele pentru
detailişti, cu timpul, organizatorii şi expozanţii au transformat târgurile şi
expoziţiile în veritabile evenimente periodice, cu rol de instrumente moderne şi
eficiente de comunicare, schimb de informaţii şi marketing.
Complexitatea temei abordate în prezentul material ne obligă la o
prezentare secvenţială, în două numere consecutive ale revistei. Vom reuşi
astfel să surprindem majoritatea aspectelor ce preocupă organizaţiile-expozante.
Demersul unei organizaţii, în vederea participării la o manifestare
expoziţională, ca instrument de marketing şi comunicare, presupune, într-o
primă fază, luarea a două decizii importante:
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1. decizia de participare;
2. alegerea celei mai potrivite manifestări.

1. Luarea deciziei de participare
Decizia de participare se ia în baza avantajelor pe care le oferă
participarea la acest gen de manifestări, respectiv:
• concentrarea într-un spaţiu restrâns a participanţilor la tranzacţii. În
timp ce activităţile curente ale expozanţilor se desfăşoară pe arii destul de largi,
participarea la o manifestare expoziţională elimină, temporar, inconvenientul
dispersiei teritoriale şi favorizează contactul direct. Acest avantaj prezintă
importanţă cel puţin sub două aspecte (M. Bucur Sabo, 2007): pe de o parte,
vizitatorii (clienţi potenţiali) au posibilitatea să vadă produsele, să se informeze
în legătură cu acestea şi chiar să obţină preţuri convenabile, iar pe de altă parte,
organizaţia poate urmări cu uşurinţă reacţiile cumpărătorilor potenţiali, pentru a
sesiza măsura în care produsele sunt în concordanţă cu cerinţele pieţei;
• ambianţa specifică îi stimulează pe oamenii de afaceri să încheie
contracte. Dialogul în cadrul târgului se stabileşte mult mai uşor, decât într-un
birou de lucru;
• organizaţia participantă la un târg sau o expoziţie are posibilitatea de aşi observa concurenţii.
Conştiente de importanţa acestor avantaje, organizaţiile vor lua decizia
de a participa la un târg sau la o expoziţie mai ales din următoarele motive (G.
Gautier, 1987):
 atunci când intenţionează să lanseze pe piaţă un nou produs, o
manifestare promoţională de acest tip este, pentru organizaţie, o foarte bună
ocazie de a-l face cunoscut clienţilor potenţiali şi de a-l testa (mai ales, în
privinţa modului de prezentare şi a preţului);
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 un participant la o asemenea manifestare are posibilitatea ca, pe lângă
prezentarea produselor, să acţioneze şi în sensul promovării imaginii
organizaţiei;
 faptul că participarea la un târg favorizează stabilirea unui număr
mare de contacte directe, într-un timp foarte scurt, reprezintă un avantaj
important pentru întreprinderile care doresc să pătrundă pe noi pieţe, în zone
geografice unde firma nu a fost prezentă până în acel moment;
 posibilitatea practicării unor preţuri promoţionale pe toată perioada
manifestării;
 de cele mai multe ori, organizaţiile care au obţinut rezultate pozitive
în urma participărilor anterioare iau decizia de a expune din nou (aceasta
presupune, desigur, o analiză a participărilor pe o perioadă de câţiva ani);
 unele organizaţii participă la un târg sau o expoziţie din dorinţa de a
nu lipsi de la o manifestare în care sunt prezenţi concurenţii. Datorită
implicaţiilor de natură financiară şi organizatorică pe care le are o asemenea
participare, luarea unei decizii exclusiv din aceste motive nu este
recomandabilă.
Indiferent care ar fi motivele pentru care doreşte să fie prezentă în
cadrul târgurilor şi expoziţiilor, o organizaţie nu poate lua decizia de a expune
fără să aibă în vedere o seamă de cerinţe (M. Zamfir, 1997):
• dacă organizaţia doreşte să-şi promoveze produsele pe o piaţă externă,
atunci criteriul esenţial trebuie să-l constituie potenţialul de desfacere pe piaţa
respectivă;
• este foarte important ca produsele pe care o firmă urmează să le
expună să corespundă cerinţelor pieţei din toate punctele de vedere: calitate,
preţ, design, garanţii, service, piese de schimb, etichetare şi ambalare, marcare,
specificaţii etc. Prezentarea unor produse care nu se ridică la nivelul celor
expuse de firmele concurente nu poate decât să dăuneze imaginii organizaţiei;
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• o altă cerinţă importantă este legată de capacitatea expozantului de a
produce suficient, pentru a putea răspunde cererii previzibile. Organizaţia
trebuie să poată onora, în cele mai bune condiţii, toate comenzile şi contractele
angajate în perioada târgului, având grijă, totodată, şi de respectarea obligaţiilor
anterioare;
• pentru orice organizaţie, sunt importante şi restricţiile de ordin
financiar; în primul rând, participarea trebuie să fie bine pusă la punct, pentru
aceasta fiind necesare sume importante de bani (pentru închirierea unui spaţiu
suficient de mare, amenajarea standului şi întreţinerea acestuia, organizarea
unor operaţiuni promoţionale ş.a.). În al doilea rând, organizaţiile trebuie să
dispună de suficienţi bani pentru a exploata piaţa şi după încheierea
manifestării;
• chiar dacă organizaţia este în măsură să răspundă pozitiv la toate
cerinţele anterioare, nu trebuie neglijat un aspect important: eficienţa.
Rezultatele previzionate, concretizate, în principal, în creşterea volumului
vânzărilor, obţinerea unui spor de notorietate şi consolidarea imaginii justifică
cheltuielile necesare. În caz contrar, participarea poate fi lipsită de sens.
2. Alegerea celei mai potrivite manifestări
Restricţiile de ordin financiar, dar şi unele motive legate de politica sa
de marketing impun unei organizaţii să participe doar la târgurile şi expoziţiile
care-i asigură obţinerea celor mai bune rezultate.
Pentru a putea lua decizia de participare la o anumită manifestare
expoziţională, organizaţia evaluează respectiva manifestare expoziţională şi
apreciază dacă este sau nu oportun să expună.
Evaluarea se face pe baza a două categorii de informaţii (I.C. Popescu,
2003): a) informaţii cu privire la manifestare;
b) informaţii cu privire la piaţă.
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a) În legătură cu manifestarea expoziţională, organizaţia interesată de
calitatea de expozant trebuie să deţină unele date cu caracter general şi unele
informaţii specifice.
De real sprijin pentru o companie – potenţial expozant, în efortul său de
identificare a celui mai adecvat eveniment, este clasificarea târgurilor şi
expoziţiilor (T.E.).
Potrivit U.F.I. – Uniunea Târgurilor Internaţionale, clasificarea
târgurilor şi expoziţiilor trebuie efectuată cel puţin în baza următoarelor două
criterii:
• aria geografică acoperită de evenimente;
• felul şi complexitatea tematicilor evenimentelor.
Clasificarea potrivit ariei geografice acoperite asigură următoarea
delimitare:
- T.E. internaţionale, globale;
- T.E. regionale transfrontaliere;
- T.E. naţionale;
- T.E. regionale.
Clasificarea potrivit complexităţii tematicii asigură următoarea
structurare:
- T.E. generale;
- T.E. pluridisciplinare;
- T.E. specializate pentru bunuri de investiţii;
- T.E. pentru bunuri de larg consum;
- T.E. strict specializate (ex.: alimentaţie, restaurante, industrie hotelieră,
textile, construcţii).
O astfel de tipologie a T.E. permite o viziune de ansamblu asupra
acestor evenimente, împreună cu acceptarea ideii că ele sunt entităţi
independente, separate, distincte, în beneficiul opţiunilor exercitate de
expozanţi şi vizitatori în selectarea lor (M. Zamfir, 2007).
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Opţiunea expozanţilor pentru un anumit tip de eveniment (ex.:
Expoziţiile Naţionale de Construcţii şi Instalaţii CAMEX) se bazează, în primul
rând, pe identificarea cu uşurinţă a tipurilor de clienţi şi participanţi, dar şi pe
recunoaşterea naţională / internaţională a evenimentului, locul său în cadrul
manifestărilor de acelaşi gen (ex.: CAMEX este singura reţea naţională de
expoziţii de construcţii), servicii oferite de organizatori (ex.: Organizatorul
CAMEX este ABPlus Iaşi) şi calitatea acestora etc.
Opţiunea pentru un anumit eveniment (T.E.) implică, în plus, informaţii
cu privire la vizitatori (numărul vizitatorilor ediţiilor anterioare, numărul de
vizitatori previzionat pentru manifestarea ce va avea loc, precum şi
caracteristicile vizitatorilor), cu privire la expozanţii tradiţionali şi la produsele
acestora, ca şi informaţii în legătură cu organizarea manifestării (locul şi data
desfăşurării, aşezarea sălilor şi amplasamentele disponibile, costul spaţiului,
serviciile disponibile şi costul acestora, mobilierul de expunere disponibil şi
costurile de închiriere, posibilitatea de a organiza acţiuni promoţionale conexe
etc.).
b) Din categoria informaţiilor legate de piaţă, organizaţia – potenţial
expozant trebuie să intre în posesia unor informaţii care să-i permită să
aprecieze perspectivele pe care i le oferă acea piaţă (dimensiunile, evoluţia ş.a.)
şi nivelul exigenţelor pieţei. Nu sunt neglijate nici informaţiile cu privire la
concurenţi.
Cele două decizii menţionate (decizia de participare şi selectarea celei
mai potrivite manifestări expoziţionale) nu pot fi adoptate doar în baza
considerentelor, datelor şi informaţiilor prezentate.
Este indispensabilă o temeinică analiză – diagnostic a situaţiei propriei
organizaţii şi o definire clară a strategiei şi tacticilor de promovare a propriilor
produse, dar şi a locului rezervat T.E., ca instrument de marketing şi respectiv
de comunicaţie promoţională.
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Obiectivele fixate pentru participarea la T.E., încorporate în obiectivele
strategice de marketing şi de comunicare pe termen mediu ale companiei,
reprezintă punctul de plecare al unor demersuri complexe în vederea participării
efective. Ele se structurează în (M. Zamfir, 2007): 1. obiective primare; 2.
obiective de comunicare; 3. obiective privind preţurile; 4. obiectivele privind
vânzările.
1. Din categoria obiectivelor primare, menţionăm:
• iniţierea şi dezvoltarea contactelor personale;
• identificarea şi dialogul cu potenţiali parteneri;
• creşterea imaginii companiei;
• completarea gamei informaţiilor asupra potenţialilor clienţi, în vederea
utilizării lor în cursul posibilelor negocieri şi relaţii de afaceri viitoare;
• studierea necesităţilor şi cerinţelor partenerilor;
• cultivarea, dezvoltarea şi lărgirea relaţiilor pe noi segmente de piaţă;
• demararea derulării programului de promovare a vânzărilor propriilor
produse şi servicii;
• acumularea de noi cunoştinţe profesionale privind activitatea de
cercetare, prospectare şi vânzări;
• pregătirea şi finalizarea contractelor şi înţelegerilor de afaceri;
• introducerea şi prezentarea unor noi produse şi servicii, însoţite de
testarea reacţiei potenţialilor cumpărători şi beneficiari vizaţi;
• studierea şi cunoaşterea concurenţei, condiţiilor şi caracteristicilor
ofertei, produselor şi serviciilor sale;
• testarea unor noi modalităţi de promovare a vânzărilor şi a unor noi
canale de distribuţie;
• culegerea de informaţii privind tendinţele în dezvoltarea unei
tehnologii;
• crearea unei imagini cât mai cuprinzătoare asupra companiilor
concurente;
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• culegerea de noi informaţii privind obiective şi proiecte de dezvoltare,
noi achiziţii;
• prospectarea posibilităţii angajării de personal nou de specialitate etc.
În funcţie de strategie şi priorităţi, fiecare expozant îşi elaborează şi
delimitează propriul set de obiective de participare.
2. Dintre obiectivele de comunicare, cele mai frecvente sunt:
• crearea şi / sau amplificarea relaţiilor cu partenerii noi / tradiţionali;
• îmbunătăţirea imaginii companiei şi a produselor proprii;
• schimb de opinii, culegerea de informaţii privind produsele / serviciile
proprii;
• potenţarea acţiunilor publicitare pe parcursul participării la eveniment;
• punerea în temă şi educarea vizitatorilor standului;
• culegerea de informaţii privind activitatea concurenţilor;
• comunicarea prin manifestări conexe (congrese, conferinţe,
simpozioane, seminarii, prezentări, degustări etc.).
3. În categoria obiectivelor privind preţurile, regăsim:
• prezentarea unei game flexibile de preţuri, modalităţi de plată
acceptabile, agreabile pe piaţa vizată;
• identificarea factorilor de risc şi evaluarea modalităţilor de
contracarare a influenţei lor asupra operaţiunilor de afaceri ale companiei.
4. Dintre obiectivele privind distribuţia şi vânzările, amintim:
• încheierea de contracte de vânzare, distribuţie, intermediere;
• extinderea vânzărilor pe pieţele existente;
• vânzări pe pieţe noi;
• testarea de noi condiţii de livrare şi distribuţie;
• trecerea în revistă a reţelei de distribuţie şi vânzări, consolidarea şi
completarea ei.
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Fiecare expozant îşi va selecta obiectivele, pornind de la interesele şi
posibilităţile sale, situaţia pieţei, acţiunile concurenţei, nevoile clienţilor
potenţiali şi, nu în ultimul rând, finalitatea ţintită.
În calitatea lor de expozanţi, producătorii/prestatorii şi distribuitorii,
deşi se adresează aceloraşi ţinte, nu au aceleaşi obiective majore (tabelul 4). În
timp ce producătorul/prestatorul vizează, în principal, promovarea mărcii,
distribuitorul doreşte să crească rentabilitatea globală a standului şi a
punctului de vânzare (P. Amerein et. al., 2002). Fiecare va beneficia însă de pe
urma participării la târguri, realizând inclusiv o intensă publicitate la locul
vânzării (V. Munteanu, 2006).

Tabelul 4
Ţintele şi obiectivele producătorilor şi distribuitorilor
Iniţiatorii Ţintele
Obiectivele
Producători/
• Mărirea notorietăţii mărcii
prestatori
• Atragerea unei noi clientele
Consumatorii
• Convingerea clienţilor actuali să consume mai
mult şi să rămână fideli mărcii
• Îmbunătăţirea imaginii mărcii
• Incitarea prescriptorilor să recomande, să
Prescriptorii
„prescrie” produsele mărcii respective
• Popularizarea mărcii
• Motivarea vânzătorilor să vândă mai mult
Forţa sa de • Obţinerea adeziunii vânzătorilor pentru lansarea
vânzări
unui produs sau pentru orice acţiune comercială
punctuală
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• Referenţierea mărcii, a unui nou produs
• Incitarea distribuitorilor să vândă mai bine şi mai
mult
Distribuitorii • Negocierea unui amplasament mai bun în raion, a
unui liniar dezvoltat mai mare
• Includerea mărcii printre produsele promovate de
punctul de vânzare
Distribuitori
• Mărimea notorietăţii punctului de vânzare
• Atragerea clienţilor la punctul de vânzare,
fidelizarea lor
Consumatorii
• Dinamizarea unui raion, a punctului de vânzare
• Accelerarea vânzărilor produsului promovat pentru
lichidarea stocului
• Îmbunătăţirea imaginii distribuitorului
Prescriptorii • Incitarea prescriptorilor în a sfătui consumatorii să
apeleze la distribuitorul respectiv
• Motivarea forţei de vânzări pentru a vinde
Forţa sa de
asortimentul de produse distribuitorului
vânzări
• Încurajarea prospectărilor
Sursa: P. Amerein şi colectiv (2002), Manual de marketing strategic şi
operaţional, Editura Teora, Bucureşti, p. 297
Indiferent de ipostaza expozantului (producător, prestator, distribuitor),
el reuşeşte să determine o mai mare vizibilitate a propriei organizaţii, a branduului său (Ch. Fill, 2002). În concluzie, prin manifestările de natură
comunicaţională şi comercială specifice târgurilor şi expoziţiilor, organizaţia
expozantă urmăreşte atragerea atenţiei consumatorilor/utilizatorilor potenţiali
asupra mărcilor (de produs sau de întreprindere), vinderea produselor – în cazul
târgurilor – şi, nu în ultimul rând, crearea sau consolidarea imaginii favorabile
companiei, mărcii şi produselor expuse la standuri (E. C. Petrescu, 2005).
Deşi târgurile şi expoziţiile se caracterizează printr-o disponibilitate
restrânsă din punctul de vedere al vizitatorilor – imprimată de faptul că locul
şi perioada derulării sunt determinate exclusiv de organizatori, fără ca
vizitatorii să la poată influenţa –, ele nu lipsesc din categoria mijloacelor de
comunicare pentru atragerea fiecărei grupe de noi clienţi (persoane fizice;
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întreprinderi mici şi mijlocii; întreprinderi mari, puternice), chiar dacă le
regăsim pe poziţii ierarhice diferite.
Pentru exemplificare, în tabelul 5 sunt prezentate – pe tipuri de clienţi
potenţiali – mijloacele şi măsurile de comunicare selectate de firma Sunrise
(ofertant relativ recent pe piaţa telecomunicaţiilor elveţiene) în cadrul strategiei
de atragere a noi clienţi. Într-un mix comunicaţional, ce combină mijloacele de
comunicare de masă cu măsuri orientate pre dialog, târgurile ocupă locul 4
(patru) sau 3 (trei).
Tabelul 5.
Mijloace şi măsuri de comunicare pentru atragerea de noi clienţi la
Sunrise
Client potenţial
persoană fizică

Client potenţial întreprindere
mică sau mijlocie

Client potenţial
Large Accounts

Anunţuri
Spot TV
Mailing
Târguri
Evenimente
Măsuri de atragere

Mailing
Anunţuri
Târguri
Evenimente
Acţiuni faţă de partenerul de
afaceri

Mailing
Anunţuri
Târguri
Evenimente













Sunrise call centre

Sunrise call centre
şi consiliere

Sunrise consiliere

Sursa: M. Bruhn (2001), Orientarea spre clienţi. Temelia afacerii de succes,
Editura Economică, Bucureşti, p. 254
Stabilirea locului rezervat târgurilor şi expoziţiilor în rândul mijloacelor
de comunicare, alocarea unei anumite cote din bugetul comunicaţional şi
fixarea obiectivelor pentru participarea la manifestările expoziţionale selectate,
în corelaţie cu bugetul alocat, reprezintă, în mod cert, decizii strategice
importante. Tot atât de importante sunt însă şi deciziile ce se vor adopta pentru
programarea şi pregătirea participării (M. Bucur-Sabo, 2007).
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O atenţie deosebită trebuie acordată relaţiei contractuale cu
organizatorul. Pentru firma expozantă este bine să caute maximizarea efectelor
participării încă din această fază a planificării demersurilor prin: a) optimizarea
discount-ului acordat de organizator în funcţie de poziţionarea firmei pe o
scală tipologică pentru clienţi-expozanţi şi de alte posibile criterii; b)
achiziţionarea celor mai potrivite şi eficiente servicii; c) selectarea celei mai
convenabile modalităţi de plată. Deloc de neglijat este şi negocierea condiţiilor
pentru o eventuală retragere, neparticipare la târg/expoziţie.
Pentru o corectă înţelegere a acestor aspecte vom apela la o secvenţială
abordare a unui studiu de caz ce viza participarea firmei Goer Group S.R.L. la
Expoziţiile Naţionale de Construcţii şi Instalaţii (CAMEX), organizate de
ABplus Iaşi (M. Bucur-Sabo, 2010)
a) În baza unui punctaj calculat după o formulă stabilită de organizator
(număr de participări x buget investit / 1000), Goer Group ajunsese încă de la
sfârşitul anului 2006 Client Aur, cu 47 de puncte (tabelul 6.). Ca urmare, a
beneficiat în anul 2007 de discounturile acordate acestei grupe pentru primele 3
participări din întreaga reţea CAMEX (14 expoziţii generale de construcţii,
organizate anual în cele mai importante oraşe ale ţării), iar pentru restul a
negociat discount de client special. În plus, la semnarea contractului, pe lângă
discountul de tip client, firma Goer a obţinut şi discount de suprafaţă. Deoarece
a închiriat o suprafaţă de 72 mp la fiecare expoziţie, discountul acordat pentru
această suprafaţă a fost de 3%, care s-a adăugat la cel de 6%, respectiv 7% după
primele trei ediţii.
Tabelul 6.
Tipologia clienţilor CAMEX şi discounturile acordate de ABplus
Tip Client
Nr. puncte
Discount la
Discount la
suprafaţă închiriată marketing direct
Simplu
sub 7
0
0
Bronz
7-14
4%
20%
Argint
15-30
5%
30%
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Aur
Special

31-50
peste 50

6%
7%

40%
50%

b) În corelaţie cu obiective fixate şi bugetul avut la dispoziţie, directorul
de marketing al firmei Goer a achiziţionat următorul pachet de servicii:


închirierea unei suprafeţe exterioare de 72 mp;



campanie de marketing direct foarte convenabilă datorită calităţii de

client special;


taxa de participare Plus (ca variantă de mijloc), care conţinea:

o

toate cheltuielile de înregistrare expozant;

o

3 ecusoane expozant;

o

o machetă monocromie jumătate A5 şi inserarea unui text de

maxim 250 de caractere ce descriu pe scurt domeniul de activitate al firmei în
Catalogul expoziţiei;
o

o machetă monocromie în Expojurnalul (ziarul fiecărei ediţii

CAMEX);


100 de invitaţii de vizitare la expoziţie.

c) Modalitatea de plată convenabilă firmei Goer a fost plata în trei rate,
cu eşalonări şi termene acceptate de ambii parteneri.
Pentru încheierea traseului cazuistic invocat menţionăm că posibilitatea
retragerii era prevăzută în contract, în condiţiile în care era anunţată cu minim
2 luni înainte de expoziţie. Nerespectarea termenului ar fi atras penalizări
convenite de parteneri.
După parcurgerea paşilor prezentaţi, firmele expozante urmează să-şi
concentreze atenţia pe demersul pentru elaborarea unui plan de participare la
eveniment. Coordonatele majore ale acestui plan vizează:


proiectarea şi amenajarea standului expoziţional;



formularea mesajelor de promovare şi de anunţare a participării la

evenimentul expoziţional şi, respectiv, selectarea canalelor de comunicare;
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stabilirea dotărilor suplimentare în stand;



selectarea,

proiectarea

şi

programarea

difuzării

materialelor

promoţionale;


invitarea partenerilor pentru vizite la stand;



comandarea şi programarea transportului la stand;



angajarea personalului local la stand;



rezervarea cazării pentru personalul propriu (în cazul TE organizate

în alte localităţi) ş.a.
Deciziile adoptate pentru problemele prezentate, dar şi pentru altele, vor
constitui reţeta care va urma să fie folosită pentru acea manifestare
expoziţională.
Fiecare decizie va fi urmată de acţiuni concrete, antrenate de
participarea efectivă la eveniment.
Printr-o monitorizare a activităţii la stand – efectuată zilnic de
responsabilul participării, pe parcursul întregului program – pot fi depistate
eventualele sincope, iregularităţi şi se pot efectua corecţiile necesare (M.
Zamfir, 2007).
Unele firme expozante, dar şi unii organizatori, iniţiază şi derulează
studii de piaţă, în timpul desfăşurării evenimentului. Conform obiectivelor
fixate, ele vor obţine informaţii utile pentru perfecţionarea activităţii viitoare.
De calitatea planului de participare la manifestarea expoziţională, a fişei
privind eşalonarea operaţiunilor de participare, dar şi de calitatea demersurilor
pentru implementarea acestuia depinde, în mare măsură, eficienţa participării
firmei şi valorificarea ipostazei târgului (expoziţiei) de veritabil mediu de
marketing şi comunicare.
Raportul de participare, întocmit de responsabilul participării, va
reflecta gradul de realizare a obiectivelor participării, cu referire în special la:
vânzările efectuate la stand, contractele încheiate şi comenzile primite, cu
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termene de livrare ulterioare; opiniile vizitatorilor; rezultatele cercetării de
marketing; activitatea şi comportamentul personalului; punctele forte şi
punctele slabe ale participării pentru a le putea revalorifica pe unele şi corecta
sau elimina pe altele la participările următoare; propuneri şi termene de
rezolvare.
În încheiere, reamintim într-o exprimare concentrată că toate
demersurile expozantului pentru planificarea şi derularea propriu-zisă a
operaţiunilor de participare la un eveniment expoziţional pot contribui la
rentabilizarea evenimentului. Nu trebuie neglijate nici unele activităţi derulate
după încheierea manifestării expoziţionale, între care un rol important revinde
transmiterii scrisorilor de mulţumire, a documentelor complementare şi
eşantioanelor.

III.

IMAGINEA

–

SINTEZĂ

ŞI

CAUZĂ

A

COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUL
Climatul concurenţial contemporan este, în prezent, în această perioadă
de criză mondială, deosebit de complex şi agitat, alternând perioade de involuţie
pentru majoritatea agenţilor economici, cu perioade de evoluţie lentă pentru
alţii. Pe acest fond, , organizaţiile puternice veghează permanent la o
componentă importantă a patrimoniului lor, imaginea, care, după cum se
apreciază, este uneori chiar mai importantă decât restul patrimoniului
organizaţiei în cauză. Cu alte cuvinte, managerii acestor firme acordă o atenţie
sporită comportamnetului consumatorilor, realizând că informaţiile reţinute de
aceştia sub forma imaginilor de produs, de marcă, de firmă, sunt deosebit de
importante pentru fundamentarea corectă a unor decizii strategice ce pot asigura
relansarea economică, cu influenţe benefice în bilanţul şi venitul oragnizaţiei.
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Efectul final al unei astfel de filosofii, talonată îndeaproape de acţiuni proprizise, îl regăsim în creşterea sau menţinerea credibilităţii organizaţiei.
Din perspectiva implicaţiilor pe care le are imaginea asupra activităţii
de ansamblu a unei firme, considerăm necesară o incursiune, pentru început, în
plan conceptual, dar-ulterior- şi la nivelul celor două direcţii de acţiune vizând
imaginea, respectiv:
1. evaluarea situaţiei existente în plan imagistic, prin intermediul unor
studii de imagine, când imaginea ne apare ca sinteză a comportamentului
consumatorilor (imaginea atribuită);
2. crearea şi consolidarea imaginii, prin intermediul comunicaţiilor de
marketing antrenate de către ofertant, când imaginea este vizată ca şi cauză a
unui anumit comportament al consumatorului.
Imaginea este reprezentarea mentală la nivelul uni individ sau a unui
anumit public asupra unor produse, mărci, organizaţii, ca rezultat al perceperii
şi organizării informaţiilor deţinute despre realitatea respectivă4. Psihicul
uman are capacitatea de a-şi construi reprezentări mentale cu privire la un
obiect, o marcă, o firmă. Omul creează şi operează cu imagini. Elementele din
care se organizează o imagine aparţin subiectivităţii, conştiinţei umane şi le
regăsim sub formă de mentalităţi, aşteptări sau ipoteze, experienţe, atitudini,
credinţe sau opinii.
Sintetizând, imaginea este rezultatul proceselor derulate la două niveluri
(figura 1, linia continuă):
- pe de-o parte, consumatorii potenţiali percep într-un anumit fel
produsul, marca, firma respectivă, în contextul preferinţelor, experienţei şi
informaţiilor deţinute din alte surse decât dinspre ofertant;
- pe de altă parte, ofertanţii proiectează şi transmit o imagine dorită,
oficială.
4

Sabo-Bucur M., Imagine şi transfer de imagine, în Florescu C. Mâlcomete P, Pop N. Al
(coordonatori), Marketing. Dicţionar explicativ, Editura Economică, Bucureşti, 2003, p. 291.
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CONSUMATOR

MOTIVAŢII

Psihice, statut, contact social, cultural, creativitate, intelectual, rutină
etc.

PERCEPŢII SAU HĂRŢI
MENTALE

Preferinţe, IMAGINE
experienţe şi informaţii

PROSUS, FIRMĂ

ATRIBUTE
Proiectarea şi transmiterea imaginii oficiale

OFERTANT
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Figura 1. Formarea şi influenţa imaginii
Adaptare după: Sabo-Bucur M. , Imagine şi transfer de imagine, în: Florescu C., Mâlcomete
P., Pop N. AL.(coordonatori), Marketing Dicţionar Explicativ, Editura Economică, Bucureşti,
2003, p.291.

O definiţie mai simplă a imaginii este cea propusă de autorul francez
Bottom M. : „ansamblul reprezentărilor, convingerilor şi cunoştinţelor legate
de un obiect”5
Definiţiilor generale ale imaginii li se alătură, în literatura de
specialitate, şi numeroase definiţii pentru imaginea produsului, imaginea mărcii,
imaginea organizaţiei.
Philip Kotler şi colaboratorii săi definesc imaginea produsului ca fiind
“modul în care consumatorii percep un produs existent sau potenţial”6, iar
profesorul român Florescu C. apreciază că imaginea produsului reprezintă
“sinteza reprezentărilor mentale, de natura cognitivă, afectivă, socială şi
personală a produsului în rândul cumpărătorilor.”7
În ceea ce priveşte imaginea mărcii, pentru a se evita apariţia
anumitor confuzii, aceasta trebuie să facă obiectul unei analize mult mai atente.
Imaginea mărcii poate fi definită succint ca fiind ansamblul părerilor
consumatorilor despre o anumită marcă sau aura ce înconjoară o marcă
anume”.8
O definiţie mai elaborată, care consideră că imaginea mărcii
„este ansamblul reprezentărilor de natură afectivă şi raţională în acelaşi timp,
referitoare la un produs şi la marca sa9”, este cea oferită de Institutul francez
pentru cercetări şi studii publicitare (IREP). Ea permite delimitarea imaginii
5

Bottom M., „Le nom marque,” Editura McGraw – Hill Paris, 1990, p. 56.
KotlerPh., şi colectiv, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1998, p. 1098.
7
Florescu, C. (coordonator)-Marketing, Ed. Marketer, Bucureşti, 1992, p. 298.
8
Xxx Marketing, Ghid propus de the Economist, Editura Nemira, Bucureşti, 1998, p. 93.
9
Schneider C., Communication- nouvelle fonction strategique de l`entreprise, Editura J.
Delmas et. Cie, Paris, 1990, p. 4.
6
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mărcii produsului, atât în raport cu imaginea produsului generic, cât şi cu
imaginea mărcii organizaţiei.
În ceea ce priveşte imaginea organizaţiei, aceasta trebuie
înţeleasă ca o noţiune extrem de complexă, obţinută prin combinarea unor
imagini parţiale, respectiv: imaginea comercială, imaginea financiară, imaginea
tehnologică, imaginea socială, imaginea publică. Fiecare componentă a imaginii
globale are un conţinut specific, imprimat de elementele în funcţie de care s-a
format.
De menţionat că, în timp ce imaginea comercială este expresia
mărcilor incluse în oferta organizaţiei, celelalte categorii de imagini – socială,
financiară, tehnologică şi publică – formează

imaginea corporativă, care

exprimă dimensiunea mărcii corporative a organizaţiei. Imaginea globală a
organizaţiei este rezultatul interacţiunii dintre imaginea mărcii sau a mărcilor
comerciale şi imaginea mărcii corporative. Componentele imaginii globale
sunt indisociabile, nici una dintre ele nefiind suficient de puternică pentru a
susţine singură imaginea organizaţiei.
O dată încheiată scurta incursiune în plan conceptual, vom aborda cele
două direcţii de accesare a imaginii, menţionate anterior.
1. Imaginea produselor, mărcii, organizaţiei ne apare ca o sinteză a
comportamentului consumatorilor atunci când o abordăm static, la un moment
dat, în contextul evaluării situaţiei existente în plan imagistic.
Printr-un studiu de imagine, bazat pe o anchetă de opinie, se identifică
imaginea formată, atribuită de consumatori, la momentul respectiv.
Într-o cercetare selectivă destinată surprinderii, spre exemplu, a imaginii
unor produse din marca „x” se pot stabili ca obiective principale:
 determinarea notorietăţii produselor din marca „x” (notorietatea
„top of mind”, notorietatea spontană, notorietatea asistată);
 stabilirea punctelor tari şi a celor slabe ale acestora;
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 compararea

imaginii

produselor

cercetate

cu

imaginile

produselor concurente;
 determinarea conţinutului specific al imaginii unor atribute
relevante;
 determinarea intensităţii imaginii;
 determinarea modului de formare a imaginii ş.a...
Se pot formula şi unele ipoteze ce urmează a fi testate în cadrul
cercetării. Spre exemplu: cel puţin 70% din subiecţi cunosc marca „x”; în peste
85% din cazuri va fi apreciată ca foarte favorabilă promovarea şi distribuţia
mărcii „x”; preţul produselor din marea „x” va fi considerat favorabil de peste
55 % din subiecţi; preferinţele peste consumul mărcii „x” scad odată cu
creşterea vârstei ş.a.
Răspunsurile obţinute la întrebările închise şi deschise incluse în
chestionar vor contura, după prelucrarea lor, imaginea produselor mărcii „x” în
rândul consumatorilor, sintetizând modul cum produsele sunt percepute de
către aceştia. Se poate ajunge spre exemplu, la una din următoarele situaţii:
imagine pregnantă, clară, favorabilă sau imagine ştearsă, difuză, nefavorabilă.
Imaginea atribuită de către consumatori (formată) se compară cu
imaginea dorită de ofertant, numită imagine oficială , şi se decide ce carenţe
ale imaginii trebuie lichidate primele. Cu alte cuvinte, informaţiile obţinute prin
studiul de imagine reprezintă suportul pentru următoarele demersuri în plan
imagistic.10
2. Imaginea produsului, mărcii, a întreprinderii este totodată, şi
cauză a comportamentului consumatorului (figura 1, linia discontinuă).
Explicaţia o găsim în faptul că imaginii îi revine un rol important în procesul de
luare a deciziei de cumpărare. Pentru exemplificare, prezentăm în tabelul 1 rolul
10

Sabo Bucur M., Marketing turistic, Editura IRECSON, Bucureşti, 2000, p. 152.
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imaginii destinaţiei turistice şi a imaginii „furnizorilor” de produse turistice în
adoptarea deciziei de cumpărare a unui pachet de vacanţă.11

Tabelul 1.
Procesul de luare a deciziei de cumpărare a unui pachet de vacanţă
1. Identificarea
nevoii
- dorinţa generală de
a călători (informaţii
necolectate încă sau
neevaluate)

2. Obţinerea de
informaţii

3. Evaluarea
alternativelor

4. Luarea deciziei de
cumpărare

5.Evaluarea postcumpărare

- preţ
-destinaţia, mijlocul
- disonanţa
- facilităţi
de transport, cazarea, cognitivă
- caracteristici
durata sejurului,
fizice şi geografice
bugetul alocat, alte
ale destinaţiei;
servicii
IMAGINEA
DESTINAŢIEI
Influenţe şi consideraţii
- motivaţii generale
- sugestii de la
-starea sănătăţii;
- experienţa
- atenţii ulterioare şi
de a călători;
agenţii de
-timpul de odihnă
anterioară;
intervenţii ale
- experienţa
turism şi
afectat;
- IMAGINEA
firmei de turism.
anterioară;
touroperatori;
FURNIZORILOR
- suma totală
-sfaturi de la
- sfaturi primite de la
estimată a se cheltui prieteni
intermediari;
- venitul disponibil;
- rezultatul evaluării
(Sursa: Aurelia – Felicia Stăncioiu, Strategii de marketin în turism, Editura Economică,
Bucureşti, 2000, p. 50)
- studierea
broşurilor, a
cataloagelor,
consultarea
agenţiilor de
turism,
prietenilor

O imagine pozitivă, puternică şi coerentă echivalează cu succes,
reputatie,

câstig,

prosperitate,

deoarece

ea

permite

transformarea

consumatorului virtual, posibil, intr-unul real, influienţându-i comportamentul.
În schimb, o imagine nefavorabilă generează insucces, pierderi, deoarece
consumatorii potenţiali nu devin consumatori efectivi. Cu alte cuvinte,
imaginea creează şi ea motivaţii pentru un anumit comportament al clienţilor
potenţiali.
11

Stăncioiu A.F., Strategii de marketing în turism, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p. 50.
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Din perspectiva acestei realităţi, organizaţiile sunt interesate să
intervină, pentru modelarea imaginii, în direcţia dorită, prin intermediul
comunicaţiilor de marketing. Construirea imaginii mărcilor comercializate se
realizează cu ajutorul comunicării comerciale, în timp ce pentru imaginea
corporativă se apelează la comunicarea corporativă. Conceptul de imagine este,
de altfel, indisolubil legat de cel de comunicare; faptul că imaginea nu poate
exista fără comunicare reprezintă astăzi o realitate de necontestat.
Cele două concepte (imagine - comunicare) au apărut şi au evoluat
oarecum în acelaşi timp. Dacă, iniţial, imaginea era considerată un moft,
ulterior, pe măsură ce nevoile consumatorilor au ajuns în centrul preocupărilor
organizaţiilor, importanţa imaginii a crescut considerabil.12
Deloc de neglijat este, din nou, problematica diferitelor tipuri de
imagine: imagine dorită, imagine difuzată, imagine recepţionată (formată).
Imaginea dorită, în calitatea sa de imagine sub care firma doreşte să fie
percepută de public, este alcătuită dintr-un ansamblu de valori corespunzătoare
obiectivelor globale şi strategiei sale comunicaţionale. Ea este construită şi
difuzată de către organizaţie, în mod formal, prin demersuri ale comunicaţiei
promoţionale.
În plus, pe lângă mesajele de natură formală, organizaţia emite,
difuzează şi o serie de mesaje de natură informală, legate de produs, preţ,
distribuţie, personal.
Dacă aceste mesaje intră în contradicţie cu imaginea dorită (ex.
comportament necorespunzător al personalului de contact etc.), imaginea
recepţionată nu va coincide cu imaginea dorită.
În acelaşi timp, imaginea unei organizaţii depinde şi de mesajele care
provin din alte surse decât de la organizaţie, cum ar fi: consumatorii,
distribuitorii, concurenţii, furnizorii, mass-media ş.a.. În funcţie de natura

12

Popescu I.C., Comunicarea în marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2003, p. 49.
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mesajului, imaginea percepută de publicul larg va fi influenţată favorabil sau
nefavorabil.
Datorită implicării imaginii în decizia de cumpărare, pentru organizaţii
este de dorit ca imaginea formată să fie cât mai apropiată de cea dorită.

IV. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR):
ASPECTE TEORETICE
Societatea contemporană se confruntă cu multiple probleme sociale.
Rezolvarea acestora justifică, în tot mai mare măsură, implicarea nu doar a
statului – prin structurile sale cu rol social – şi a ONG-urilor, ci şi a
organizaţiilor din sfera business-ului.
Responsabilitatea Socială Corporatistă (Corporate Social Responsability
– CSR), ca model al managementului modern şi manifestare a eticii în afaceri,
presupune o astfel de administrare a companiei încât să se ajungă la un impact
pozitiv asupra comunităţii locale, consumatorilor, propriului personal,
furnizorilor, concurenţilor, prestatorilor de servicii, cu alte cuvinte, a
stakeholder-ilor şi, a societăţii, în ansamblu.
Conceptul de CSR a fost adoptat în politicile de management încă din
anii ’50, dar a devenit un mod de gândire şi acţiune implicat în soluţionarea
problemelor sociale abia în ultimele două decenii.
În ceea ce priveşte terminologia folosită pentru acest concept, unii autori
preferă termenul de responsabilitate/corporativă (CR), dorind să evite
limitarea conceptului doar la aspectele sociale (filantropia strategică şi relaţiile
cu comunitatea). Alţi specialişti invocă

responsabilitatea socială deoarece

consideră că acest concept nu trebuie asociat doar afacerilor corporatiste, ci şi
organizaţiilor non-profit şi agenţiilor guvernamentale.

108

Conceptul de CSR este un concept dinamic. El a fost iniţial un concept
bizar (anii ’50 şi ’60), pornit de la faptul că marile companii impuneau
standardele performanţei în afaceri într-un mod care distorsiona raţionamentul
în societate şi beneficiile aduse de sectorul privat [7]. În următoarele trei decenii
(anii ’70 – ’90) a avut loc o „dezbatere animată în ceea ce priveşte rolul
corporaţiilor în societate” [1], iar standardele de CSR au început să fie definite
de către ideologia fiecărei companii, practicienii de Relaţii Publice contribuind
decisiv la această ideologie.
Relaţioniştii, prin monitorizarea problemelor (issues) existente la nivelul
stakeholder-ilor şi a societăţii, în ansamblu, ajută organizaţia să definească
standardele necesare pentru bune practici în CSR. Are loc astfel o utilă abordare
din exterior către interior, atât sub aspect pragmatic, cât şi etic.
Astăzi, CSR nu mai este un concept bizar, criticat de managementul
multor companii, ci un mod de gândire şi activitate cotidiană în lumea
business-ului, un instrument util în găsirea şi dezvoltarea de soluţii pentru
multiple probleme sociale. Companiile, din perspectiva CSR-ului , urmează săşi alinieze interesele cu cele ale stakeholder-ilor şi să se implice în rezolvarea
unor probleme sociale pentru bunăstarea comunităţii. Cu alte cuvinte,
responsabilitatea socială a companiilor reprezintă un angajament al acestor
„actori sociali”, faţă de societate şi de părţile implicate, pentru acţiunile derulate
în sfera

activităţii economice, a business-ului. În fond, afacerile încep cu

permisiunea publicului şi continuă cu aprobarea acestuia. La modul general,
angajamentul invocat este acela de a adăuga valoare şi societăţii care înlesneşte
existenţa acelei companii. Ca urmare, managementul companiei trebuie să ia în
calcul atât profiturile cât şi aşteptările comunităţilor în care operează.
Provocarea este aceea de a şti să aliniezi interesele organizaţiei cu cele ale
stakehoder-ilor, ale societăţii, în ansamblu.
Contribuţia pe care trebuie să o aibă companiile la dezvoltarea societăţii
moderne a fost teoretizată diferit, din perspectiva mai multor curente de
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gândire, conturând o mare varietate de termeni, cum ar fi: corporate citizenship,
corporate philanthropy, corporate societal marketing, community affairs,
community development [7].
Dinamismul conceptului de CSR justifică şi evoluţia permanentă a
standardelor de CSR. Chiar ideea de responsabilitate socială a unei organizaţii a
evoluat în timp de la simpla relaţie socială – organizaţia îndeplinindu-şi numai
datoriile legale, la obligaţie socială – cu respectarea datoriilor legale şi etice,
plus asumarea unor obligaţii sociale în domenii care nu-i aparţin – şi, în final, la
răspundere socială – care implică adoptarea unor obligaţii sociale menite să
anticipeze nevoile viitoare ale societăţii [4].
CSR serveşte obiectivelor de dezvoltare durabilă. Conştientizarea
acestei realităţi a generat implicarea instituţiilor internaţionale în stabilirea unor
standarde internaţionale pentru a defini un „comportament corporativ dezirabil”
[8]. Instituţiile internaţionale (Naţiunile Unite, Uniunea Europeană şi
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică ş.a.) au elaborat un
cadru care să definească CSR şi indicatorii prin care să poată fi evaluat în mod
transparent. Acest cadru a fost însoţit de recomandări şi principii care să
ghideze statele şi autorităţile locale în formularea de politici publice care să
promoveze, să asigure transparenţa şi să susţină iniţiativele de CSR [8] – figura
1.
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Instituţii internaţionale
Principii şi recomandări
Instituţii naţionale
nevoi

Norme şi reglementări juridice
Instituţii locale
Decizii administrative
resurse
Comunităţi

Companii
nevoi

Figura 1. CSR în viziunea instituţiilor internaţionale
Sursa: http://www.responsabilitatesociala.ro

În prezent, o companie demonstrează că este „responsabilă social” dacă
respectă principiile de CSR promovate la nivel internaţional şi raportează
periodic integrarea acestor principii în activităţile sociale.
Pentru accepţiunea modernă a CSR-ului, în literatura de specialitate
întâlnim numeroase definiţii. Dintre acestea, ne-am oprit asupra următoarelor:
 „un angajament care contribuie la bunăstarea comunităţii prin
practici proprii de afaceri şi prin contribuţia cu resursele companiei” [2];
 „procesul prin intermediul căruia managerii dintr-o organizaţie
gândesc şi discută relaţiile cu stakeholder-ii precum şi rolurile lor în legătură cu
binele comun”; cu alte cuvinte, CSR este „angajamentul continuu al afacerilor
de a se comporta etic şi de a contribui la dezvoltarea economică, îmbunătăţind
calitatea vieţii forţei de muncă şi pe cea a comunităţii” [1];
 CSR are următorul înţeles: „să fii bine, făcând bine”[3].
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Indiferent de varianta acceptată, din multitudinea definiţiilor existente,
participanţii le frecventele dezbateri pentru management şi etică în afaceri au
adus mereu în prim plan patru teme majore:


organizaţia acţionează într-o arenă cu numeroşi stakeholderi (grupuri
cointeresate), fiecare având propriile aşteptări privind modul de
operare al organizaţiei;



managementul

organizaţiei

trebuie

să

integreze

aşteptările

stakeholder-ilor în politicile şi practicile de business;


standardele de responsabilitate socială corporatistă nu sunt aceleaşi,
întotdeauna; fiecare generaţie îşi stabileşte propriile standarde;



decizia de a administra organizaţia şi din perspectiva interesului
comunităţii implică o analiză a factorilor care definesc acest interes.

La reducerea divergenţelor şi la creşterea armoniei în relaţiile cu
stakeholderii, potenţându-se în acelaşi timp avantajele strategice ale
organizaţiei, se poate ajunge doar printr-o abordare sistematică a CSR, pe
termen lung.
O serie de studii întreprinse au identificat o relaţie clară, puternică, între
activităţile de CSR şi performanţele organizaţionale redate prin profit şi prin
impact de marketing.
Relaţia dintre CSR şi profit este unanim recunoscută, înţelegându-se
însă că nu este una liniară şi că, totodată, ea variază de la o activitate economică
la

alta,

purtând

amprenta

unor

indicatori

specifici

de

performanţă

organizaţională. Din perspectiva relaţiei invocate, CSR reprezintă nu doar o
responsabilitate ci şi un avantaj pentru organizaţiile care şi-o asumă.
Cele două faţete ale CSR sunt imprimate de faptul că: pe de o parte,
responsabilitatea corporatistă implică un comportament etic, moral, respectarea
legilor, preocuparea pentru mediul înconjurător şi pentru interesele comunităţii;
pe de altă parte, ea conduce la creşterea notorietăţii, consolidarea imaginii
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favorabile a organizaţiei şi, ca o consecinţă, la creşterea cifrei de afaceri şi a
profitului.
Este deci justificat interesul major al organizaţiilor moderne,
performante,

pentru integrarea principiilor de CSR, promovate la nivel

internaţional,

într-o strategie pe termen lung. Deciziile strategice pentru

donaţii, sponsorizări, voluntariat etc. sunt foarte importante, dar nu sunt
suficiente. Pentru traducerea lor în practică se concep programe de CSR, ca
planuri tactice, care – ulterior – se implementează. Prin derularea activităţilor
de CSR planificate, este vizat tocmai impactul scontat atât la nivelul
segmentelor de public ţintă, comunităţii locale şi societăţii, în ansamblul său,
cât şi la nivelul respectivei organizaţii.
Alinierea intereselor organizaţiei cu cele ale stakeholder-ilor este
esenţială pentru un impact pozitiv al responsabilităţii sociale corporatiste, dar ea
devine inutilă atunci când stakeholderii nu cunosc realizările organizaţiei.
Pentru a adăuga valoarea pe termene lung, atât pentru companie cât şi pentru
societate, activităţile de CSR trebuie să fie cunoscute.
În condiţiile în care vizibilitatea programelor de CSR contează foarte
mult, comunicarea devine o componentă importantă a politicilor de CSR. Ea
se confruntă, însă, cu o serie de dificultăţi imprimate, în primul rând, de faptul
că

rapoartele/comunicatele pentru CSR sunt supuse percepţiei generale

conform căreia ştirile bune nu sunt ştiri. În al doilea rând, organizaţiile
implicate în proiecte sociale au, în general, probleme de credibilitate şi, ca
urmare, trebuie să găsească modalităţi originale de comunicare şi să apeleze
la mesaje credibile, adaptate la aşteptările publicului.
Aspectele menţionate mai sus justifică locul rezervat comunicării în
ansamblul modalităţilor de îmbunătăţire a practicilor de CSR. Pentru a asigura
un dialog eficient şi o transparenţă benefică faţă de stakeholderi, organizaţiile
cu un program de CSR trebuie să aibă în vedere o serie de aspecte şi să evite
altele (tabelul 2).
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Tabelul 2.
Ce trebuie şi ce nu trebuie făcut în promovarea programelor de CSR
De preferat
Fii credibil, transparent şi onest

De evitat
Amăgirea, dezacordul dintre practicile
reale şi mesaj, „spoirea cu verde” a
imaginii companiei
Fii concis, simplu în exprimare şi Promovarea cu orice preţ a programelor
concentrează-te asupra faptelor
sociale, abordarea politicii de CSR
exclusiv din perspectiva PR-ului
Fii realist şi vorbeşte deschis Promisiuni ce depăşesc posibilităţile
despre probleme
Concepe strategia de comunicare Lipsa de dialog, neconsultarea publicului
luând
în
calcul
aşteptările
grupurilor cointeresate
Informează
publicul
despre Excesul de informaţii irelevante
activităţile de CSR care au avut
deja loc
Componenta
de
comunicare Izolarea componentei de comunicare de
trebuie să facă parte din strategia restul programului de CSR
de CSR
Sursa: http://www.praward.ro

Programele de CSR sprijină guvernele în rezolvarea unor probleme
sociale. Ca urmare, şi presei îi revine anumite responsabilităţi în asigurarea
vizibilităţii lor. Pentru a promova practicile de CSR ca „dezirabile” din punct de
vedere social, presa şi, respectiv, jurnaliştii, trebuie:
-

să promoveze programele de CSR reuşite;

-

să relateze situaţiile în care companiile rezolvă problemele sesizate
de presă;

-

să fie independenţi, responsabili şi să evite discursul cinic;

-

să dezvolte subiectul şi nu doar să reproducă un comunicat de presă
al companiei;

-

să conştientizeze aportul programelor de CSR în acoperirea unor
nevoi publice.
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O comunicare eficientă a acţiunilor de CSR generează beneficii pentru
compania în cauză (îmbunătăţirea reputaţiei, perceperea ei ca „bun vecin”,
fidelizarea clienţilor, creşterea cifrei de afaceri şi a profitului) şi o motivează în
demersurile sale pentru noi programe de CSR.
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POLITICA DE PROMOVARE A PRODUSELOR
INDUSTRIALE

Obiective:
a) Înţelegerea şi utilizarea corectă a conceptelor specifice
promovării/comunicării în marketing.
b) Descifrarea locului şi rolului politicii de promovare/comunicare în
ansamblul politicii de marketing pentru produse industriale.
c) Percepţia corectă a fiecărui instrument promoţional ce poate fi antrenat
în promovarea produsulelor industriale; selectarea şi combinarea
acestora în mixuri promoţionale eficiente.
d) Câştigarea abilităţii de a gestiona corect relaţiile cu agenţiile de profil
(specialiştii) antrenate (antrenaţi) în campaniile promoţionale iniţiate
pentru produsele industriale.
e) Exersarea abilităţii de a analiza o campanie promoţională pentru un
produs industrial.

STRUCTURĂ MODUL:
I. Clarificări conceptuale în zona promovării/comunicării în
marketing
II. Instrumentele comunicaţionale antrenate în promovarea
produselor industriale
III. Campania de promovare a produsului nou în abordarea clasică şi
în viziunea marketingului integrat
Într-o economie de piaţă dinamică, în care tot mai mulţi competitori
asimilează filosofia de marketing, într-o societate în care oamenii doresc să fie
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tot mai mult şi mai bine informaţi în legătură cu noile descoperiri, cu noile şi
vechile produse oferite lor, organizaţiile, pentru a face faţă provocărilor, sunt
nevoite să apeleze la o veritabilă forţă, respectiv la promovare. Un produs bun
sau foarte bun, performant, o distribuţie adecvată şi un preţ corespunzător nu
sunt suficiente pentru a asigura vânzarea acestuia. Este necesară implicarea
promovării pentru a influenţa, în direcţia dorită, comportamentul de cumpărare
şi consum al clienţilor. Iată de ce, la nivelul organizaţiilor performante, în
ansamblul eforturilor marketing, promovării i se rezervă un loc important, fără
însă a i se exacerba rolul. Eforturile promoţionale trebuie concepute şi derulate
în deplină armonie cu eforturile pentru celelalte trei variabile de marketing –
produsul, preţul şi distribuţia (plasamentul).

I.

CLARIFICĂRI

CONCEPTUALE

ÎN

ZONA

PROMOVĂRII/COMUNICĂRII ÎN MARKETING

Frecventele confuzii între noţiunile specifice modulului, dar şi mutaţiile
care au avut, şi se prefigurează că vor mai avea loc, justifică o serie de
clarificări conceptuale. Abordarea conceptelor specifice domeniului investigat
s-a făcut respectând relaţia de la întreg la parte, în următoarea succesiune:
„comunicare”;
marketing”

„comunicare
(comunicare

de
în

tip

organizaţional”,

marketing),

„comunicaţie

„promovare”

de

(comunicaţie

promoţională).
În prezentul capitol nu s-a urmărit focalizarea informaţiilor pe produsele
industriale, considerând necesară o abordare unitară a întregii problematici.
Particularizarea va fi efectuată în următoarele capitole.
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Comunicarea este „procesul prin care sunt transmise idei şi

sunt împărtăşite intenţii între indivizi sau între organizaţii şi indivizi” (T.A.
Shimp, 1997).
Forme de comunicare:
1. În funcţie de natura şi obiectivele emiţătorului:
1.1. Comunicare personală. Un individ se adresează altuia/altora, din
motive de ordin personal, de cele mai multe ori în nume propriu.
1.2. Comunicare organizaţională. Iniţiatorul procesului de comunicare
are în vedere realizarea unor obiective specifice organizaţiei respective.
2. În funcţie de natura şi numărul celor cărora le este adresat
mesajul:
2.1. Comunicare intrapersonală. Receptorul mesajului este chiar
emiţătorul (procesul se derulează, de obicei, în mintea individului).
2.2. Comunicare interpersonală. Mesajele circulă între persoane care-şi
asumă, pe rând, rolul de emiţător şi de receptor.
2.3. Comunicare intragrup. Comunicarea are loc între persoane
aparţinând aceluiaşi grup (ex. familie, colectiv de muncă, asociaţii profesionale
etc.).
2.4. Comunicare intergrup. Comunicarea este realizată între grupuri
diferite care-şi asumă, alternativ, rolul de emiţător şi, respectiv, de receptor.
2.5. Comunicare în masă – mesajele se adresează publicului larg.
3. În funcţie de natura simbolurilor utilizate:
3.1. Comunicare verbală – utilizează limbajul ca formă de exprimare.
Comunicarea verbală intervine în următoarele procese:
 vorbire – ascultare (comunicare orală);
 scriere – citire (comunicare în scris);
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 gândire (în cazul comunicării intrapersonale).
3.2. Comunicare nonverbală/metalingvistică – utilizează simboluri
nonverbale (comportament, limbaj al trupului ş.a.).


Comunicarea de tip organizaţional poate fi definită drept „

procesul de creare şi schimb de mesaje în cadrul unei reţele de relaţii, în scopul
contracarării nesiguranţei mediului” (G. Goldhaber, 1986). Evident, iniţiatorul
vizează obiectivele organizaţiei în cauză.
După scopurile servite de comunicarea de tip organizaţional, identificăm
următoarele forme de comunicare:
1. Comunicare operaţională internă. Mesajele circulă în acest caz între
angajaţii organizaţiei şi vizează acţiuni în scopul atingerii obiectivelor fixate. În
funcţie de direcţionarea mesajelor, comunicarea de acest tip poate fi:
1.1. descendentă. Mesajele circulă de la nivelele superioare ale
managementului la cele inferioare;
1.2. ascendentă. Sensul circulaţiei mesajelor este de la subordonaţi la
şefi (sub formă de feed-back, raport, propuneri ş.a.);
1.3. orizontală/oblică. Mesajele circulă între persoane de pe acelaşi
nivel ierarhic sau între persoane aflate pe nivele diferite şi linii ierarhice
distincte;
2. Comunicare operaţională externă. Organizaţia comunică cu
componentele mediului extern (ex. clienţi, furnizori, distribuitori, publicul larg
etc.), expediind sau primind mesaje ce vizează misiunea şi obiectivele sale;
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Cele două forme de comunicare organizaţională (1 şi 2) au loc pe două
planuri: pe plan strict managerial şi pe cel al marketingului, rezultând două
tipuri

de

comunicare/comunicaţie13:

comunicarea

managerială

şi

comunicarea în marketing/comunicaţie de marketing.
Comunicarea managerială asigură transmiterea mesajelor care permit
derularea proceselor de management şi de execuţie specifice unei organizaţii, în
timp ce comunicaţia de marketing contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute
în planurile de marketing ale organizaţiei.
În concluzie, comunicaţia de marketing este o componentă importantă a
comunicării de tip organizaţional.
În cadrul organizaţiilor, inclusiv a celor care răspund unor misiuni
sociale, se derulează – firesc – şi comunicare interpersonală. Ea implică
schimburi de informaţii şi sentimente între membrii organizaţiei, sau între
aceştia şi persoane din exteriorul organizaţiei; schimburile invocate nu vizează
însă activităţile şi obiectivele organizaţiei.


Comunicaţie de marketing/comunicare în marketing

13

Literatura de marketing în limba română oscilează între utilizarea termenilor de
„comunicare” sau „comunicaţie”. Dificultatea utilizării este legată de faptul că termenul de
„comunicare”, folosit cu sensul său generic în diferite contexte, are la plural doar semnificaţii
parţiale, care se folosesc doar în contexte specializate: „comunicări” sau „comunicaţii”.
Literatura anglofonă şi cea franceză nu se confruntă cu astfel de dificultăţi întrucât utilizează
acelaşi termen – „communication(s)” cu toate semnificaţiile posibile, indiferent de context, la
singular şi plural (Virginia Oprişan, 2001).
În prezentul modul s-a adoptat termenul de „comunicare” cu sens generic, pentru sintagmele:
„politică de comunicare”, „strategie de comunicare”, „instrumente de comunicare”, „canale de
comunicare”, „comunicare managerială” etc., care pot fi folosite şi înţelese în contexte mai
largi, ce depăşesc sfera ştiinţei marketingului, dar s-a adoptat termenul de
„comunicaţie/comunicaţii” pentru contextul foarte specializat şi semnificaţia singulară pe care o
capătă comunicarea în sintagmele: „comunicaţie de marketing”, „comunicaţie promoţională”,
„comunicaţie comercială”, „comunicaţie formală”, „acţiuni de comunicaţie” etc.
Un al doilea motiv de utilizare a termenului de „comunicaţie” este acela că posedă plural şi că
forma sa de plural este utilizată cu predilecţie în literatura de marketing pentru a descrie (un
ansamblu de) tehnici sau instrumente. În toate cazurile în care s-a folosit termenul de
„comunicaţie” este vorba despre comunicaţia de marketing.
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În literatura de specialitate nu există consens în ceea ce priveşte
conţinutul comunicaţiei de marketing.

Unii autori pun semn de egalitate între comunicarea specifică
marketingului şi promovare. În viziunea lor, comunicarea în marketing
reprezintă „un mix format din patru elemente (publicitate, vânzări personale,
promovarea vânzărilor şi relaţii publice), sau din mesaje specifice, elaborate
pentru a evoca anumite opinii, sentimente sau comportamente; comunicarea în
marketing corespunde unei anumite situaţii şi face parte din mix-ul de
marketing alături de produs, preţ şi distribuţie” (Michael Ray, 1982).
În această variantă se realizează o simplă înlocuire a termenului
„promovare” cu cel de „comunicare în marketing”. O astfel de abordare este
simplistă şi incorectă deoarece între termeni există un raport ca de la parte la
întreg14.

Alţi autori limitează comunicaţia de marketing la demersurile
comunicaţionale asociate unei mărci şi orientate în direcţia consumatorilor
mărcii sau clienţilor firmei. Din această categorie face parte şi următoarea
definiţie: „ansamblul elementelor incluse în mixul de marketing al unei mărci,
având rolul de a facilita efectuarea tranzacţiilor prin împărtăşirea unor idei
consumatorilor mărcii sau clienţilor” (T.A. Shimp, 1997).
O astfel de abordare vizează doar o parte a unei forme a comunicaţiei de
marketing, comunicaţia comercială, neglijând celelalte două forme, respectiv:
comunicaţia corporativă şi marketingul intern.
Or, evoluţia marketingului în ultimele decenii implică o nouă atitudine a
organizaţiilor în raport cu toate componentele mediului şi, respectiv, o reţea de
comunicaţii cu acestea. Mai mult, pentru a imprima eficienţă comunicaţiei de
marketing este necesară asigurarea coerenţei celor trei niveluri (tabel 1).

14

Argumentele pentru susţinerea acestei afirmaţii sunt prezentate cu ocazia delimitării
conceptului „comunicaţie promoţională”.
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Tabelul 1
Necesitatea coerenţei între cele trei niveluri ale comunicaţiei de marketing
coerenţă
Tip de comunicaţie
1. Internă
(marketing intern)
2. Externă
(comunicaţie
comercială)
3. Globală
(comunicaţie
corporativă)

Intenţii

Receptori
Salariaţi
Aderenţi
Membri

Grad de adeziune
Motivare

Clienţi
Furnizori
Parteneri instituţionali
Concurenţi

Câştigarea încrederii
Informarea cu privire
la produse /servicii
Poziţionarea pe piaţă

Orice public

Imagine

Sursa: Virginia Oprişan, Marketing şi comunicare în sport, Editura Uranus, Bucureşti,
2001, p. 90

Un punct de vedere pertinent, care surprinde esenţa comunicaţiilor de
marketing şi o exprimă într-o manieră concisă, este cel exprimat de specialistul
american John J. Burnett. În viziunea acestuia, rolul comunicării în marketing
este „de a susţine planul de marketing prin transmiterea promisiunii de
marketing, ajutând totodată publicul ţintă să înţeleagă şi să aibă încredere în
avantajul specific anunţătorului” (J.J. Burnett, 1988). Eficacitatea demersurilor
de marketing este condiţionată de eficacitatea comunicaţiilor de marketing. De
aceea, cunoaşterea modului în care funcţionează sistemul comunicaţiilor de
marketing şi a raporturilor dintre componentele acestuia este esenţială pentru
specialistul în marketing. Privită static, într-o manieră simplistă, comunicarea
poate fi definită ca un schimb de mesaje. Dintr-o perspectivă mai largă, este un
fenomen dinamic, ce presupune o succesiune de schimburi, în evoluţie. În
viziunea profesorului american Ph. Kotler, schema procesului de comunicare în
marketing include 9 (nouă) elemente: emiţătorul, codificarea, mesajul, mijlocul
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de comunicare, decodificarea, receptorul, răspunsul, conexiunea inversă
(feedback-ul) şi zgomotul (figura 1).

Emiţător

Codificare

Mesaj

Decodificare

Receptor

Mijloc
de
transmitere

Zgomot

Conexiune
inversă
(feed-back)

Răspuns

Figura 1 – Componentele procesului de comunicare
Sursa: Ph. Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997,
p. 759.

Comunicaţia de marketing este foarte cuprinzătoare. Dincolo de cele trei
tipuri invocate anterior (comunicaţia comercială, comunicaţia corporativă,
marketingul intern), putem separa – în funcţie de intenţionalitatea mesajului –
alte două tipuri: comunicaţia formală; comunicaţia informală.
Comunicaţia formală acoperă comunicaţia organizată, al cărei scop
este modificarea comportamentului ţintelor vizate. Acest segment al
comunicaţiei reprezintă „acţiunea prin care o organizaţie emite un ansamblu de
semnale în direcţia publicului său constituit din clienţi, furnizori, acţionari,
instituţii ale puterii publice şi personal propriu, în vederea influenţării
atitudinilor şi comportamentelor acestora” (Lambin, 1991).
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Comunicaţia formală corespunde „comunicaţiei promoţionale” şi
include ansamblul acţiunilor organizate sub forma unor programe sau
campanii finanţate prin bugete distincte.
Există şi o comunicaţie informală, deosebit de puternică, care se
desfăşoară prin intermediul personalului, produselor, distribuţiei etc. Deşi se
acordă mai puţină importanţă acestei forme de comunicaţie spontană, naturală,
continuă şi cotidiană, ea este totuşi fundamentală şi trebuie tratată cu aceeaşi
atenţie ca şi publicitatea sau acţiunile de promovare a vânzărilor.

Parte

Comunicaţie promoţională (promovare)
a

comunicaţiei

de

marketing,

comunicaţia

promoţională/promovarea corespunde comunicaţiei formale, persuasive a
organizaţiei. Această formă de comunicaţie nu este decât partea care iese în
evidenţă, deci partea vizibilă a comunicaţiei de marketing.
Termenul de promovare provine din limba latină, de la verbul compus
„promovere”, format din „movere”, cu sensul de „a mişca”, „a se deplasa” şi
prefixul „pro”, cu sensul de „înainte”. Adoptat de marketing, termenul are
înţeles similar:
„promovarea este orice comunicaţie care are drept scop să deplaseze
înainte un produs, un serviciu sau o idee, în cadrul unui canal de distribuţie”
(R.E. Stanley, 1982 în: Virginia Oprişan, 2001).
„promovarea presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali
şi a intermediarilor prin acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de
cumpărare şi consum, de sprijinire a procesului de vânzare” (C. Florescu –
coordonator, 1992).
Diferitele definiţii ale promovării precizează că în sfera acesteia sunt
cuprinse numai acţiunile de comunicaţie care au o intenţionalitate clară, aceea
de a opera o modificare în comportamentul receptorilor. Comunicaţia astfel
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creată nu este neutră, ci este suma a două elemente de valoare inegală şi
schimbătoare, în funcţie de situaţii:
o informaţie + o intenţie.
Informaţia nu are o valoare intrinsecă; ea capătă valoare numai datorită
a două elemente (Virginia Oprişan, 2001):
1) modul în care este transmisă (momentul, metoda);
2) modul în care o utilizează receptorul.
Prin urmare, intenţia dă valoare informaţiei, înscriindu-se în cadrul
conceptual mai larg al opticii de marketing.
În cazul în care receptorii mesajului sunt consumatorii, emiţătorul
urmăreşte, cel mai adesea, modificarea comportamentului acestora, trecându-se
printr-o serie de etape, finalizate cu achiziţionarea produsului respectiv (produs
nou sau deja existent pe piaţă).
În tabelul 2 sunt prezentate diverse modele care surprind răspunsuri
posibile (aşteptate) la mesajul transmis de emiţător.

Modele
Niveluri
de răspuns
Nivelul
cognitiv

Modelul
Ierarhiei
efectelor
Conştientizare

Modelul
Inovaţie adoptare

Atenţie

Cunoaştere

Conştientizare

Interes

Plăcere

Interes

Dorinţă

Preferinţă

Evaluare

Modelul
AIDA

Modelul
Comunicaţiilor
Expunere
Receptare
Răspuns cognitiv

Nivelul
afectiv

Atitudine
Intenţie
Convingere
Încercare

Nivelul
conativ

Comportament
Acţiune
(cumpărare)

Achiziţionare

Adoptare

Tabelul 2 – Modelele ierarhizării răspunsului
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Sursa: E.K. Strong, The Psychology of Sellig, McGraw-Hill, New York, 1925, p. 9;
Robert J. Lavidge, Gary A. Steiner, A Model for Predictive Measurements of
Advertising Effectiveness, Journal of Marketing, octombrie 1961, p. 61; Everett M.
Rogers, Diffusion of Inovations, Free Press, New York, 1962, p. 79-86; în Philip
Kotler, op. cit., p. 764.

Pentru obţinerea efectului scontat, comunicaţia promoţională trebuie să
reflecte

realitatea

produsului

şi

a

organizaţiei.

Cu

alte

cuvinte,

produsele/serviciile oferite, fie că sunt noi sau vechi, imaginea şi
comportamentul organizaţiei pe piaţă trebuie să confirme sensul informaţiilor
transmise.



Comunicaţii integrate de marketing

Din perspectiva marketingului modern, organizaţiile trebuie să militeze
nu pentru acţiuni comunicaţionale izolate, cu posibile efecte divergente, ci
pentru demersuri complexe, coerente, planificate, ce integrează ansamblul
eforturilor comunicaţionale, aparţinând atât comunicaţiei promoţionale, cât şi
celorlalte modalităţi de comunicaţie de marketing.
Referitor la comunicaţia promoţională, practica a demonstrat că
instrumentele promoţionale au o valoare limitată dacă sunt abordate ca activităţi
izolate. Se consideră oportună alegerea şi combinarea lor, astfel încât să se
susţină unele pe altele în vederea atingerii obiectivului fixat. Prin urmare, o
firmă care apelează la promovare din perspectiva marketingului, pentru a-şi
atinge obiectivele stabilite pentru o perioadă sau alta, va acţiona în direcţia
elaborării unor mixuri promoţionale adecvate perioadelor respective. Mixul
promoţional surprinde combinaţia diferitelor eforturi de promovare la care
apelează firma, într-o anumită perioadă de timp, pentru a atinge obiectivele pe
care şi le-a propus (figura 2).
Convenţional, mixul promoţional poate fi redat prin relaţia:
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Mp=f(Pb, Prv, Pbd, Vp, Rp)t, în care:
Mp – mix promoţional;
Pb – publicitate;
Prv – promovarea vânzărilor;
Pbd – publicitate directă;
Vp – vânzare personală;
Rp – relaţii publice;
t – timpul (1, 2, ........, n).
Dacă luăm în considerare şi comunicaţia informală, realizată prin
intermediul celorlalte trei variabile de marketing (produs, preţ, plasament), dar
şi a personalului, obţinem mixul comunicaţiilor integrate de marketing (figura
3).
Convenţional, comunicaţiile integrate de marketing pot fi redate prin
relaţia:
MCIM=f(Pb, Prv, Pbd, Vp, Rp, Fpp)t, în care:
MCIM – comunicaţiilor integrate de marketing;
Fpp – factori potenţiali aparţinând celorlalţi 3 P şi personalului propriu.
În prezent, tot mai multe organizaţii recunosc importanţa unei
perspective sistemice în abordarea comunicaţiilor de marketing. În timp ce
unele percep necesitatea integrării comunicaţiilor de marketing la nivelul
aplicării instrumentelor de comunicare, al alocării corecte a fondurilor pentru
fiecare componentă a mixului comunicaţiei promoţionale şi al sincronizării
mesajelor şi mediilor utilizate – recurgând la instituirea funcţiei de „Chief
Communications Officer” faţă de care sunt subordonaţi responsabilii
departamentelor de publicitate, promovarea vânzărilor, relaţii publice şi
marketing direct (Ph. Kotler, 1997) –, altele susţin necesitatea „reinventării
întregului proces de comunicaţii de marketing” (Schultz D.E., Tannenbaum S.I,
Lauterborn R.F., 1994).
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ORGANIZAŢIA

OBIECTIVUL
STRATEGIC

STRATEGIA DE
Decodificare
MARKETING

• Clienţi
- actuali
- potenţiali

MIXUL DE MARKETING
PRODUS

• Concurenţa

• Alte
componente
ale mediului
extern

• Personal
propriu

STRATEGIA
PROMOŢIONALĂ/
DE COMUNICAŢIE

• Calitate
• Design
• Marcă
• Ambalaj
• Service

PREŢ

DISTRIBUŢIE
(PLASAMENT)

• Preţ de
introducere
m
• Preţuri
promoţionale

• Canale de
distribuţie
• Forme de
comercializare
atractive

PROMOVARE
MIXUL PROMOŢIONAL
INSTRUMENTE • Publicitate (Pb)
Vânzare personală
PROMOŢIONALE • Promovarea
(Vp)
vânzărilor (Prv)
Relaţii publice (Rp)
• Publicitate directă (Pbd)
Mp=f (Pb, Prv, Pbd, Vp, Rp..)t
MCIM=f(Pb, Prv, Pbd, Vp, Rp, Fpp)t

Figura 2. Comunicaţia promoţională – comunicaţii integrate de marketing
Sursa: G. Medrihan, Mariana Bucur-Sabo, Rodica Boier, Marketing, concepte, metode
şi tehnici, strategii, Editura Gama, Iaşi, 1997, p. 198.
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 Referindu-ne la contextul clasic, considerăm că s-ar impune o
precizare: termenul „comunicaţie”reflectă tocmai preocupările pentru atenuarea
uneori divergentă, alteori contradictorie a mesajelor emise de organizaţie, şi
contopirea lor într-un sistem coerent (V. Balaure – coordonator, 2000).
Integrarea nu vizează însă numai constituirea mixului comunicaţional,
ca program unic, eficient şi coerent ce combină diversele instrumente de
comunicare, în funcţie de obiectivele comunicaţionale şi de marketing. În mod
cert, integrarea vizează şi întreaga componentă strategică specifică – strategia
promoţională/de comunicaţii de marketing – care trebuie integrată armonios în
strategia de marketing a organizaţiei. Cu alte cuvinte, încă din momentul
configurării

strategiei

promoţionale/comunicaţionale,

aceasta

trebuie

armonizată cu strategia de produs, strategia de preţ şi strategia de distribuţie. În
caz contrar, pot apare convulsii.
Reinventarea procesului de comunicaţii de marketing este impusă – în
viziunea autorilor – de dinamica pieţei şi a mediului, respectiv de:


demasificarea producţiei, pieţelor şi a mass media;



evoluţia tehnologică şi accesul universal la informaţie;



trecerea de la o civilizaţie bazată pe verbal la una bazată pe



emanciparea

vizual;
consumatorului

(„empowerment”),

respectiv

dobândirea, asumarea şi recunoaşterea puterii şi autonomiei consumatorului
care decide ce, cum, de unde şi cum doreşte să cumpere;


multiplicarea experimentelor sociale şi economice etc.

Consumatorii noului mileniu doresc produse personalizate, care să
corespundă nevoilor şi dorinţelor lor individuale. Prin urmare, „noul marketing”
vizează indivizii, nu pieţele, în mod generic.
Noul „catehism” al marketingului propune înlocuirea celor 4 „P” ai
marketingului tradiţional cu „cei 4 C ai lui Lauterborn”:
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– Ce doreşte şi ce are nevoie consumatorul să cumpere;
– Înţelegerea Costului la care consumatorul este dispus să îşi satisfacă
dorinţa respectivă (costul timpului necesar cumpărării; costul conştiinţei de a
utiliza bunul; valoarea ca ecuaţie complexă, specifică fiecărui consumator);
– Comoditatea, uşurinţa, convenabilitatea de a cumpăra, ca timp şi
spaţiu;
– Comunicarea.
În privinţa comunicării, noul marketing este centrat pe ceea ce
consumatorii sau potenţialii consumatori doresc sau au nevoie să afle cu privire
la produse şi servicii, căutând să dezvolte o relaţie în dublu sens – un dialog –
între marketer şi consumator, în care cei doi acţionează, reacţionează şi
interacţionează în beneficiul ambelor părţi (Virginia Oprişan, 2001).
Comunicaţia planificată (legată de un anumit loc şi timp) tinde să fie
înlocuită de comunicaţia instantanee sau de comunicaţia cu un orar în funcţie
de cel al consumatorului. Informaţia este tot mai personalizată şi vizualizată
prin grafice şi iconografie (eliminând timpul necesar decodificării mesajului).
Conchidem că, în prezent, dar mai ales în viitor, organizaţiile
performante vor apela tot mai mult la programe comunicaţionale integrate de
marketing, coordonate, coerente, pentru a informa, asista, implica şi convinge
consumatorii potenţiali şi efectivi.

II. INSTRUMENTELE COMUNICAŢIONALE ANTRENATE ÎN
PROMOVAREA PRODUSELOR INDUSTRIALE

Pentru promovarea produselor industriale se apelează, într-o manieră
particularizată, la instrumentele comunicaţionale clasice – publicitate,
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promovarea vânzărilor, relaţii publice, vânzare personală (forţele de vânzare)
– cărora li se alătură marketingul direct (publicitate directă), valorificat tot mai
mult în contextul noului marketing fiindcă facilitează contactul nemijlocit cu
consumatorii şi deci, implicit, interactivitatea (tabelul 3).
Tabelul 3
Instrumente de comunicare şi promovare a produselor industriale
PROMOVAREA
VÂNZĂRILOR
Jocuri, concursuri,
tombole, loterii

RELAŢII
PUBLICE
Conferinţe
de presă

VÂNZAREA
PERSONALĂ
Prezentări
comerciale

PUBLICITATEA
DIRECTĂ
Cataloage

Cadouri

Discursuri

Mostre gratuite

Seminarii

Materiale expediate
prin poştă
Televânzare

Târguri şi
manifestări
comerciale

Anuare

Întâlniri
comerciale
Programe de
stimulare
Mostre

Broşuri şi pliante

Expoziţii

Activităţi
caritabile

Postere şi foi
volante
Cărţi de telefon
Reclame retipărite

Demonstraţii

Sponsorizări

Cupoane
Rabaturi

Panouri

Finanţare cu
dobândă redusă

Afişarea de sigle

Distracţii

Publicaţii
Relaţii în
cadrul
comunităţii
Influenţarea
deciziilor
politice
Mijloace de
informare
proprii
Revista firmei

PUBLICITATEA
Reclame tipărite
sau difuzate la
radio sau la
televizor
Exteriorul
ambalajelor
Interiorul
ambalajelor
Filme

Târguri şi
expoziţii
comerciale

Efectuarea de
cumpărături prin
intermediul
reţelelor de
calculatoare
Efectuarea de
cumpărături pe
baza reclamelor de
la televiziune

Afişe expuse în
Posibilitatea
punctele de vânzare schimbării unui
obiect vechi cu unul
nou
Materiale audioTimbre comerciale Evenimente
vizuale
speciale
Simboluri şi sigle Vânzări grupate

Sursa: Ph. Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997, p. 757
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1) PUBLICITATEA , considerată de unii specialişti „nervul politicii de
comunicaţie a întreprinderii” (S. Piquet, 1983), va deţine şi în viitorul apropiat
o poziţie importantă în ansamblul demersurilor comunicaţionale chiar dacă
dinamica pieţei şi a mediului secolului XXI impun tot mai mult tehnici
comunicaţionale ce dezvoltă un dialog între marketer şi consumatori.
Provenind din limbajul juridic, publicităţii i s-au atribuit în timp diferite
înţelesuri:
 în secolul al XVII-lea – prin publicitate se înţelegea „caracterul a
ceea ce este făcut public”, respectiv, a face cunoscut publicului un lucru;
 începând cu secolul al XIX-lea, publicitatea a mai dobândit un sens,
şi anume acela de acţiune menită să facă un produs cunoscut şi să determine
vinderea lui.
Definiţii

„...orice formă de prezentare şi promovare nepersonală a unor idei,
bunuri sau servicii, plătită de un sponsor bine precizat” (Ph. Kotler, 1997).

*
„Orice prezentare prin cuvinte, sunete, imagini, care este impersonală şi
plătită de solicitanţi, pe baza unor tarife stabilite” (J. H. Myers, 1986).

*
„Publicitatea este un mesaj plătit de un sponsor identificat şi transmis,
de obicei, printr-un mijloc de comunicare în masă. Publicitatea este o
comunicare persuasivă” (J. T. Russel, W. R. Lane, 2002).

*
„...tehnică de comunicare nepersonală, ce presupune derularea unui
demers complex de natură persuasivă, pentru a cărui realizare sunt utilizate
instrumente specifice comunicării în masă, în măsură să provoace o presiune
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psihologică asupra publicului vizat. Iniţiatorul acţiunilor de comunicare
publicitară

este

anunţătorul

care,

în

vederea

realizării

obiectivelor

comunicaţionale stabilite, doreşte să transmită unui public numeros, dar cât mai
bine determinat, un mesaj nepersonal cu privire la organizaţie, la produsele sau
serviciile oferite, ori în legătură cu ideile promovate” (I. C. Popescu, 2003).
Istoria publicităţii
Unii specialişti în domeniul publicităţii consideră că până la sfârşitul
secolului XX au fost parcurse trei mari perioade (J. T. Russel, W. R. Lane,
2002):
1. Era premarketing. De la începutul schimbului de produse şi până la
mijlocul secolului al XVIII-lea, cumpărătorii şi vânzătorii comunicau în forme
foarte primitive: tăbliţe de lut; suluri de papirus; strigătorii (crainicii) din oraşe;
siquis (afişe scrise de mână cu rol de anunţuri de angajare); reclame atractive
pentru hanuri; anunţuri de mică publicitate realizate cu tipar rudimentar etc.
2. Era comunicării în masă (1700 – primele decenii ale sec. XX) –
mesajele încep să ajungă la segmente largi de populaţie, printr-o presă mai
dinamică, prin mijloace de comunicare în masă.
3. Era cercetării (ultimele 5 decenii ale sec. XX) – identificarea
segmentelor – ţintă şi construirea unor mesaje adecvate acestora.
Publicitatea în secolul XXI
În ceea ce priveşte evoluţia publicităţii în secolul XXI se consideră că
vor avea loc mari schimbări. La originea schimbărilor se vor afla două procese
demarate deja, respectiv:
1. Strategia va fi orientată local pentru un marketing global.
Strategiile globale ale comercianţilor de masă (ex. Coca –

Cola,

Procter&Gamble, Sony) vor fi tot mai mult adaptate la o anumită ţară sau
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regiune a globului. În contextul unei comunicări instantanee va fi posibilă
centralizarea managementului şi localizarea publicităţii.
2. Comunicarea va fi adaptată tot mai mult.
Regula generală va fi: particularizarea comunicării.
Tehnologia modernă va permite tot mai mult comunicarea personală cu
publicul, iar mijloacele de comunicare, în formele lor diverse, vor răspunde
acestei cerinţe. Astfel:


în cazul mijloacelor de comunicare tipărite – publicaţiile vor

avea articole de fond şi publicitate adaptate la demografia şi stilurile de viaţă ale
cititorilor;


în cazul mijloacelor de comunicare difuzate – se va uza tot mai

mult de interactivitate (ex. publicitatea interactivă în cadrul reţelelor de achiziţii
prin televiziune; unele sisteme prin cablu vor oferi telespectatorilor, la cerere, o
serie de servicii);


în cazul internetului, comunicarea personalizată a demonstrat

deja fragilitatea comunicării în masă tradiţională.
În concluzie, se aşteaptă schimbări fundamentale în domeniul
comunicării în masă, nemaiîntâlnite de la apariţia tiparului rapid şi a
introducerii radio-difuziunii; viitorii specialişti în publicitate vor rescrie istoria
publicităţii.
Caracteristicile publicităţii
Deşi între publicitate şi celelalte tehnici de comunicaţie promoţională
(promovarea vânzărilor, relaţiile publice, vânzarea personală, marketingul
direct) există numeroase asemănări, nu putem neglija caracteristicile acesteia,
care de altfel îi conferă o anumită specificitate, şi anume:

137

 caracterul impersonal – comunicarea cu publicul ţintă nu este
directă, realizându-se prin intermediul unor canale nepersonale (televiziune,
radio, presă ş.a.);
 caracterul public – publicitatea conferă legitimitatea produsului nou
promovat, întrucât cumpărătorul are sentimentul că alegerea sa este înţeleasă şi
acceptată de marele public;
 puterea de influenţare – datorată faptului că este o formă indirectă
de persuasiune, bazată pe informaţii şi emoţii legate de beneficiile produsului
nou, dar şi datorată principiului repetiţiei şi multiplicării mesajului în cadrul
campaniei iniţiate;
 capacitatea de a conferi credibilitate anunţătorului – firmele care
apelează la publicitate pentru a-şi promova produsele noi sunt percepute pozitiv
de către public, fiind considerate puternice şi de succes;
 expresivitate sporită – datorită posibilităţii combinării imaginii,
mişcării, textului şi sunetului, în funcţie de canalul media utilizat, mesajele sunt
foarte expresive;
 eficienţa cu care se stabileşte contactul dintre firmă şi
consumatori numeroşi şi foarte dispersaţi geografic – pe unitatea de
expunere la mesaj, cheltuielile sunt mici. În schimb, luate în ansamblu,
cheltuielile publicitare sunt foarte mari.
Rolurile publicităţii pentru produsul industrial
1. Din perspectiva planului de marketing al anunţătorului care
promovează produsul nou, publicităţii îi revine rolul de a obţine în mintea
consumatorului o atitudine favorabilă faţă de produsul nou, care să declanşeze
cumpărarea. Reamintim că orice atitudine are o dimensiune cognitivă, o
dimensiune afectivă şi o dimensiune comportamentală. Ponderea acestor
componente în structura atitudinii poate să difere. Schimbarea atitudinală (de
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exemplu, de la neutră la pozitivă, favorabilă) este posibilă prin intervenţia
asupra oricăreia din cele trei componente ale atitudinii.
2. Din perspectiva relaţiei dintre anunţătorul – producător şi
intermediari. Intermediarii îşi formează, la fel ca şi consumatorii, percepţii şi
preferinţe. În funcţie de acestea, ei vor decide ce mărci, ce produse să distribuie,
ce produse noi să pună în valoare şi pe care să le neglijeze. Publicitatea are
rolul de a determina intermediarii să distribuie produsul industrial nou/marca
promovat(ă).

Prin

intermediul

ei,

producătorii

vor

să

demonstreze

comercianţilor că oferă produse noi care vor avea în curând o cerere mare în
rândul consumatorilor şi că sunt gata să susţină aceste produse printr-o
publicitate marcantă.
3. Din perspectiva consumatorilor.
Publicitatea pentru un produs nou arată oamenilor cum să rezolve
anumite probleme. O publicitate eficientă porneşte de la premisa: „Produsul
meu ajută oamenii”. Cu alte cuvinte, publicitatea trebuie să reflecte modul în
care un produs nou se raportează la preocupările contemporane. În ordine, mai
întâi se identifică preocupările contemporane, apoi se evidenţiază ce face
produsul nou promovat pentru a rezolva aceste probleme.
4. Din perspectiva angajaţilor (propriul personal al anunţătorului).
Publicitatea insuflă mândrie şi loialitate în rândul angajaţilor.
5. Din perspectiva acţionarilor. Cunoaşterea mărcilor, a produselor noi
şi buna reputaţie a unei companii contribuie la menţinerea acţiunilor la un nivel
ridicat. Iată de ce unele companii îşi fac publicitatea în revistele de afaceri şi în
cele de consum.
6. Din perspectiva comunităţii locale. Publicitatea este utilizată şi
pentru a influenţa opinia publică, compania urmând să fie văzută ca un bun
vecin.
7. Din perspectiva societăţii, în ansamblu. Dintre efectele dorite ale
publicităţii, care probează impactul favorabil asupra societăţii, menţionăm:
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susţine o presă independentă şi diversă;



este un stimulent major pentru o creştere economică viguroasă

(publicitatea este eficientă într-o societate prosperă).
Formele publicităţii pentru produsele industriale
Publicitatea prezintă numeroase şi diverse forme concrete de realizare,
grupate în funcţie de diverse criterii. Unele dintre ele sunt şi forme ale
publicităţii pentru produsele industriale.
2. În funcţie de scopul comunicării, publicitatea pentru produsul
industrial poate fi:
a. publicitate de informare – oferă informaţii despre atributele
produsului nou;
b. publicitate de convingere – recomandată în cazul unei pieţe
caracterizată printr-o competiţie puternică; firmele caută să atragă consumatorii
spre propriile mărci, în detrimentul mărcilor concurente;
c. publicitate comparativă – implică compararea directă sau indirectă a
unui produs cu produsele concurente, în scopul de a i se dovedi superioritatea;
2. În funcţie de natura obiectivelor urmărite, publicitatea pentru
produsul industrial este o publicitate comercială vizând obiective de natură
comercială.
3. În funcţie de natura publicului ţintă, publicitatea pentru produsul
industrial poate fi:
a. publicitate orientată către consumatori – intervine pentru bunurile de
consum, distribuite prin reţeaua comercială. Anunţătorul este fie producătorul,
fie comerciantul, iar ţinta este consumatorul final;
b. publicitate orientată către mediile profesionale şi de afaceri – are
drept public-ţintă distribuitori, utilizatori industriali, prescriptori ş.a., iar ca
obiecte promovate, fie bunuri de consum, fie bunuri de utilizare productivă.
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4.

După tipul mesajului difuzat, publicitatea pentru produsul

industrial poate fi:
a. publicitate de tip raţional – implică mesaje în cadrul cărora accentul
cade pe caracteristicile obiective ale produsului nou promovat.
b. publicitate de tip emoţional – mesajul este construit în jurul unor
elemente de atracţie de natură afectivă şi simbolică.
5. În funcţie de aria geografică de difuzare a mesajului, deosebim
următoarele forme:
a. publicitate locală – mesajele vizează planul local;
b. publicitate regională – implică mesaje ce se adresează planului
regional (judeţ, zonă geografică);
c. publicitate naţională – se desfăşoară la iniţiativa firmelor ce
acţionează la nivel naţional, cu mesaje destinate acestui plan;
d. publicitate internaţională – vizează piaţa internaţională.
În mod cert, criteriile invocate, şi implicit formele identificate, nu sunt
epuizate. Ne oprim însă la această tipologie, fără a limita posibilităţile
cursanţilor de a continua investigaţia la nivelul formelor publicităţii pentru
produsele industriale.
 Terminologia adaptată publicităţii pentru produse
 ANUNŢĂTOR – persoană juridică sau fizică interesată în
transmiterea unor mesaje publicitare către public/publicuri ţintă.
Anunţătorul poate fi: o firmă producătoare/de servicii; o firmă
comerciantă.
 AGENŢIE DE PUBLICITATE; prestator de servicii de publicitate
pentru terţi.
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Agenţiile de publicitate pot presta servicii restrânse sau servicii
complete (G. Medrihan, Mariana Bucur-Sabo, Rodica Boier, 1997).
În cazul serviciilor restrânse, agenţiei îi revine rolul fie de a crea
mesajul pentru produsul nou, fie de a mijloci spaţiul de expunere în mass-media
aleasă. La acest gen de servicii mai apelează astăzi doar solicitanţii foarte
puternici, evoluaţi, care – cu forţe proprii – pot formula strategia publicităţii, cu
cele două componente ale sale: strategia de creaţie şi strategia mass-media,
astfel încât să asigure coerenţa acţiunilor în timp, pe diverse pieţe, respectiv să
poată fi orientată şi, ulterior, evaluată munca creatorilor.
Serviciile complete sunt cel mai des accesate. Aceste servicii includ:
1) realizarea unui audit în care se identifică problemele firmei ce
lansează produsul nou şi situaţia mediului său;
2) elaborarea strategiei de publicitate pentru produsul nou;
3) conceperea şi testarea mesajelor care să reflecte cheia apelului de
chemare;
4) alegerea mediilor publicitare şi a suporturilor publicitare;
5) cumpărarea spaţiului pentru publicitate;
6) derularea campaniei publicitare;
7) controlul execuţiei şi aprecierea efectelor campaniei publicitare.
Toate acestea sunt, în fapt, etapele unei campanii publicitare pentru
produsul nou.
 AFIŞ PUBLICITAR; modalitate de comunicare a unui mesaj, prin
apelarea la imagine şi/sau text, de regulă în formă imprimată şi expusă
publicului pe panouri fixe şi/sau mobile.
Tipologia afişelor
1) După modalitatea de realizare a afişului:


afişe imagine (fără text)
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afişe text (fără imagini)



afişe imagine – text (imaginea predomină)



afişe text – imagine (textul predomină)
2) După mobilitate



afiş staţionar (afişe lipite pe panouri fixe)



afiş mobil (afişe lipie pe mijloace de transport; oameni – sandwich)
3) După mărime:



afişe cu suprafaţă mare de expunere (format 18 coli sau mai puţin)



afişe mici (pliante, postere, plăcuţe metalice sau din materiale

plastice etc.)
 PURTĂTOR DE AFIŞ (panou, afişier, avizier); denumire generică
dată suprafeţelor de afişaj folosite în publicitatea exterioară. De obicei,
suprafaţa este cuprinsă între 2 şi 15 mp.
 AXUL PROMOŢIONAL; elementul care va fi reliefat cu prioritate
în cadrul mesajului promoţional.
 MESAJ PUBLICITAR; ansamblu coerent de semne cu ajutorul
cărora organizaţia emiţătoare urmăreşte ca, într-o manieră persuasivă, să
acţioneze temporar, în vederea realizării unor obiective strategice prestabilite.
Mesajul publicitar este componenta importantă a mesajului promoţional.
El este transmis printr-un demers de natură comunicaţională riguros planificat,
realizat pe o perioadă determinată, sub forma unei campanii publicitare sau a
unui segment important din cadrul campaniei de comunicaţie promoţională
(campania concepută din perspectiva abordării integrate a comunicării de
marketing).
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Conceperea unui mesaj publicitar implică adoptarea unor importante
decizii cu privire la conţinutul, structura şi forma mesajului (C. Florescu, P.
Mâlcomete, N. Al. Pop, coordonatori, 2003).
1. Conţinutul mesajului publicitar. În mod cert, mesajul trebuie să
declanşeze un anumit răspuns din partea receptorului. Din această perspectivă,
el trebuie să conţină un inspirat element motor, de natură raţională sau
emoţională. În varianta selectării unui element de atracţie de natură raţională
sunt vizate caracteristicile obiective ale noului produs care constituie obiectul
comunicării, subliniindu-se că acestea vor aduce publicului – ţintă avantajele
aşteptate. Mesajele de tip raţional sunt recomandate în special pentru stimularea
achiziţiilor de produse de folosinţă îndelungată şi pentru atragerea clienţilor
industriali. În schimb, dacă elementul de atracţie selectat este de natură
emoţională sunt vizate caracteristicile psihologice şi simbolice ale obiectului
comunicării, caracteristici capabile să provoace anumite sentimente pozitive
(ex. mândria, bucuria, speranţele de reuşită ş.a.) sau sentimente negative (ex.
vinovăţia, frica, ruşinea ş.a.). Mesajele de tip emoţional sunt recomandate în
special în cazul bunurilor de larg consum; într-o mai mică măsură ele pot fi
folosite şi în sectorul bunurilor cu destinaţie productivă.
2. Structura mesajului publicitar; mod de organizare în cadrul
mesajului a diferitelor elemente componente.
Prezintă interes trei aspecte majore:
a. faţetele argumentului;
b. ordinea

prezentării

celor

mai

solide

argumente;
c. modalitatea de a concluziona.
a. Argumentele vehiculate în mesaj pot fi prezentate unilateral sau
bilateral.
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Într-un mesaj unilateral se invocă exclusiv atuurile produsului care
constituie obiectul promovării, fără a se menţiona eventualele sale slăbiciuni şi,
respectiv, punctele forte ale produselor concurenţei.
Într-un mesaj bilateral se prezintă calităţile obiectului comunicării,
admiţându-se însă fie existenţa unor lipsuri ale acestuia, fie prezenţa unor
aspecte favorabile la nivelul concurenţei.
Alegerea tipului de mesaj depinde de o serie de factori, mai importanţi
fiind următorii:


opinia preexistentă la nivelul receptorului, vizavi de problema

supusă atenţiei;


probabilitatea

lansării

ulterioare

spre

receptor

a

unor

contraargumente;


nivelul de educaţie a receptorului.

b. Argumentele invocate în mesaj pot fi prezentate la începutul, la
mijlocul sau la sfârşitul mesajului. Specialiştii consideră optime următoarele
poziţionări:


la începutul mesajului – pentru produsele a căror achiziţionare

presupune un grad redus de implicare din partea cumpărătorului (cazul
produselor ieftine);


la sfârşitul mesajului – pentru produsele a căror achiziţionare

presupune un grad ridicat de implicare din partea cumpărătorului (cazul
produselor scumpe).
Plasarea celor mai importante argumente la mijlocul mesajului este
considerată neinspirată.
c. Concluzionarea poate fi explicită sau poate fi lăsată în seama
receptorului. Se apelează la una sau alta din aceste variante şi în funcţie de
situaţia concretă de pe teren. Specialiştii recomandă:
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 concluzionarea de către emiţător – în cazul problemelor complexe, a
produselor revoluţionare, sau în cazul în care receptorul dispune de un nivel de
inteligenţă mai scăzut;
 lăsarea concluzionării pe seama receptorului – în situaţia în care
receptorul are suspiciuni cu privire la intenţiile sau la interesul emiţătorului sau
dacă acesta are sentimentul că, prin formularea concluziilor de către emiţător, îi
este subestimat nivelul de inteligenţă. Tot acestuia i se va lăsa libertatea de a
concluziona şi în cazul unor probleme care presupun un grad ridicat de
implicare personală din partea receptorului.
3. Forma mesajului publicitar se referă la modalitatea în care
emiţătorul îşi prezintă ideea din punct de vedere simbolic, încercând să fie cât
mai convingător.
Stabilirea formei de prezentare a mesajului este strâns legată de procesul
de codificare; se vor selecta acele coduri verbale (cuvinte, combinaţii de
cuvinte) sau nonverbale (expresii ale feţei, caracteristici ale vocii, imagini
vizuale, muzică, culori ş.a.) care se apreciază că vor contribui la realizarea
obiectivelor comunicării pentru produsul nou. Uneori, anumite coduri (ex.
cuvinte, culori) asociate unei mărci ajung să influenţeze imaginea mărcii în
rândul consumatorilor. Importanţa diferitelor categorii de coduri se modifică de
la un mijloc de comunicare la altul. Spre exemplu:


în cazul publicităţii prin televiziune sunt foarte importante imaginile

vizuale şi muzica, fără a neglija celelalte pârghii de influenţare;


în cazul publicităţii prin radio, un rol foarte important revine

cuvântului şi muzicii. Muzica poate atrage atenţia asupra mărcii, influenţează
imaginea acesteia, sporeşte înţelegerea mesajului, generează atitudini
favorabile, poate determina alegerea mărcii;


în cazul în care mesajul este transmis prin intermediul produsului

şi/sau ambalajului se va acorda atenţie textului, culorii, mirosului, dimensiunii
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şi formei, fiecare dintre acestea având o importanţă mai mare sau mai mică, în
funcţie de natura produsului.
În concluzie, pentru a atrage atenţia publicului-ţintă, un mesaj trebuie:


să aibă o valoare practică pentru publicul vizat (obiectul comunicării

să prezinte interes);


să fie interesant, în sine, pentru publicul vizat;



să furnizeze informaţii noi despre noul produs promovat/marcă;



să susţină sau să ajute la justificarea deciziilor de cumpărare;



să producă un efect puternic asupra publicului.

 MIXUL PUBLICITAR; ansamblul mijloacelor/mediilor publicitare
la care se va apela şi ponderea fiecăruia în ansamblul campaniei publicitare.
Convenţional, mixul publicitar poate fi redat prin relaţia:
M.P.=f (p, r, tv, c, a, t, i, a.m.), în care:
MP – mix publicitar
p – presa
r – radioul
tv – televiziunea
c – cinematograful
a – afişajul
t – tipăriturile
i - internetul
a.m. – alte medii (telefon, fax etc.).Foarte importantă este alegerea celor
mai potrivite medii/mijloace de comunicare astfel încât să se obţină eficienţa
scontată (vezi capitolul III).
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 SLOGAN PUBLICITAR pentru produsul industrial; frază
publicitară concisă, originală, sonoră, fluentă, frapantă şi uşor memorabilă,
concepută şi lansată anume pentru a promova acel produs.
Sloganul publicitar are rolul de a incita şi a declanşa o anumită reacţie,
acţiune; cu alte cuvinte, el nu doar informează, face cunoscut, popularizează, ci
mobilizează publicul-ţintă în vederea unei acţiuni imediate. Un slogan
publicitar trebuie să fie scurt. În format obişnuit, el conţine 6-8 cuvinte.
O versiune sonoră

a sloganului este sloganul publicitar muzical

(jingle=sunet, clinchet, zornăit). Prin repetiţie, acest tip de slogan ajunge să se
identifice cu obiectul comunicării.


ŢINTE DESTINATARE; segmente de cumpărători potenţiali sau

persoane distincte cărora urmează a li se adresa cu prioritate mesajele
publicitare.
Termenii prezentaţi nu epuizează, în mod cert, subiectul. Ei vor permite
însă o percepţie corectă a unui material destinat domeniului publicităţii.
 Managementul campaniei publicitare pentru produsul industrial
Ansamblul demersurilor de concepere şi realizare a comunicaţiei
publicitare pentru produs, derulate coordonat într-o anumită perioadă de timp,
în scopul atingerii obiectivelor şi finalităţilor prestabilite de către anunţător,
constituie o campanie publicitară.
Chiar dacă unele firme au trecut la treapta superioară a comunicaţiilor
de marketing, respectiv la integrarea tuturor eforturilor comunicaţionale într-o
campanie unică există încă suficiente situaţii în care se concep campanii
distincte pentru publicitate, în general, şi pentru produsele industriale noi, în
particular. Indiferent că se integrează o campanie publicitară în programul
general de comunicare integrată sau că ea există independent, distinct,
managerilor cu sarcini concrete în acest plan le revin aproximativ aceleaşi
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sarcini, respectiv, o cercetare specifică, dar şi adoptarea pentru început a unor
decizii strategice şi tactice specifice:


alegerea între efectuarea prin forţe proprii a campaniei publicitare

sau încredinţarea acestei sarcini unei anumite agenţii publicitare. Această primă
decizie se adoptă de către anunţător;


realizarea unui audit în care se identifică problemele firmei

anunţătoare şi situaţia mediului său;


alegerea ţintei publicitare;



stabilirea obiectivelor campaniei publicitare;



determinarea bugetului alocat campaniei publicitare;



crearea şi testarea mesajelor publicitare;



alegerea mediilor publicitare şi a suporturilor publicitare (strategia

media).
Deciziile strategice şi tactice sunt urmate, în mod firesc, de derularea
propriu-zisă a campaniei publicitare, iar finalul demersurilor îl regăsim în
controlul şi evaluarea campaniei publicitare.
Din ansamblul aspectelor de concepere, realizare şi evaluare-control al
unei campanii publicitare ne vom opri doar asupra unora, considerând că altele
vor fi înţelese uşor prin particularizarea informaţiilor din capitolul III.
1. Opţiunea pentru realizarea companiei publicitare prin forţe propriii
sau prin apelarea la o anumită agenţie publicitară.
Factorii care influenţează decizia pentru o variantă sau alta sunt (Dobre
C., 2005):


Bugetul

disponibil. Dacă

resursele

financiare

ale

firmei

anunţătoare sunt mici, nu este posibilă apelarea fie la servicii complete de către
agenţiile de profil, fie la orice fel de servicii oferite de către acestea. În schimb,
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firmele mari, cu bugete consistente, recurg de obicei la agenţii de publicitate
renumite şi fidelizează relaţiile cu acestea.
Dimensiunea firmei-anunţătoare influenţează şi structurarea bugetelor
publicitare. Astfel, în practică, firmele mari îşi împart bugetul de publicitate
astfel:


75% pentru cumpărarea spaţiului publicitar;



15% pentru plata serviciilor agenţiei;



10% pentru realizarea mesajelor publicitare.

În ceea ce priveşte firmele mici, acestea îşi structurează, de obicei,
bugetul publicitar astfel:


25% pentru cumpărarea spaţiului publicitar;



40% pentru plata serviciilor agenţiei;



35% pentru realizarea mesajelor publicitare.

 Resursele umane disponibile. Dacă firma anunţătoare nu are
personal specializat în conceperea şi derularea unei campanii publicitare, ea va
apela la firme specializate în astfel de servicii.
 Obiectivitatea necesară. Dacă se consideră că este nevoie de o
obiectivitate deosebită în realizarea etapelor campaniei publicitare, este
preferabilă apelarea la colaboratori externi.
 Complexitatea produsului. Pentru produse deosebit de complexe
ar fi preferabilă realizarea campaniei publicitare prin forţe proprii. În practică, o
astfel de situaţie este rar întâlnită deoarece există puţine domenii în care
complexitatea produselor depăşeşte capacitatea agenţiilor de a le înţelege şi
abilităţile lor în realizarea unei campanii publicitare. Nu arareori, agenţiile se
specializează pe domenii.
 Creativitatea necesară. Dacă producerea mesajului necesită o
creativitate deosebită se recomandă apelarea la o agenţie de publicitate
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În varianta campaniilor publicitare concepute şi derulate prin agenţii de
publicitate este de maxim interes alegerea agenţiei. Managerii anunţătorilor
care optează pentru colaborarea cu agenţii de publicitate apelează la diverse
metode pentru a selecta o anumită agenţie:


metoda relaţiilor personale cu personalul agenţiei;



metoda analizei dosarelor cu informaţii prezentate de către agenţii;



metoda analizei unor campanii publicitare derulate anterior;



consultanţă în vederea alegerii agenţiei.

Pentru alegerea riguroasă a unei agenţii de publicitate se consideră
necesară respectarea unei proceduri care cuprinde următoarele etape (Y.
Chirouze, 1993).
a. Culegerea informaţiilor cu privire la diverse agenţii (cu ajutorul
unui chestionar). Informaţiile culese şi analizate se referă la următoarele
aspecte:
 descrierea generală a agenţiei (când a fost creată şi de către cine?
care este cifra ei de afaceri şi numărul de angajaţi? care este capitalul agenţiei?
cine sunt acţionarii? care sunt cei mai importanţi clienţi? care este domeniul în
care este specializată agenţia? piaţa agenţiei este locală, regională, naţională sau
internaţională?);
 serviciile pe care agenţia le poate realiza în amonte de creaţia
publicitară (agenţia a contribuit la crearea unor produse noi? agenţia are
capacitatea de a înţelege şi a accepta strategia firmei? agenţia este în măsură să
furnizeze informaţiile de marketing necesare firmei? ce tip de cercetări de
marketing poate realiza agenţia? agenţia a realizat campanii publicitare pentru
mărcile concurente?);
 funcţia de creaţie a agenţiei (care sunt mesajele ultimelor trei
campanii publicitare realizate de agenţie? care este calitatea execuţiei mesajelor
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respective? care este stilul publicitar predominant? ce strategii creative a
adoptat agenţia?);
 serviciile realizate (campanii publicitare, campanii promoţionale,
marketing direct, relaţii publice, anchete prin sondaj etc.);
 clienţii agenţiei (cine sunt clienţii? aceştia sunt fideli agenţiei? care
sunt bugetele cele mai semnificative pe care agenţia le-a câştigat sau le-a
pierdut în ultimii trei ani? clienţii apelează la serviciile agenţiei pentru mai
multe produse/mărci?);
 managementul şi personalul agenţiei (informaţiile se referă la
experienţa, pregătirea profesională, persoanele antrenate în creaţia publicitară,
persoanele care imprimă stilul mesajelor publicitare, aptitudinile managerilor de
a coordona şi anima personalul).

Un studiu efectuat de Ballester Marketing a permis conturarea unui set
de criterii ce pot fi utilizate de managerii firmelor în alegerea unei agenţii
publicitare (tabelul 4).
Tabelul 4
Criteriile utilizate de managerii firmelor în alegerea unei agenţii
publicitare
Nr.
crt.
1.

Categoria
Profesionalismul

2.

Creativitatea

3.

Personalul

Criterii
Pregătire profesională
Competenţă
Seriozitate
Reflexie strategică
Competenţe de marketing
Creativitate
Calitatea campaniilor realizate de agenţie
Originalitate
Stilul propriu
Adaptabilitate
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4.

Mărime şi structură

5.

Notorietatea

6.

Experienţa

7.

Tarifele practicate

Disponibilitate şi implicare
Capacitatea de a lucra în echipă
Personalitatea managerului
Mărimea agenţiei
Apartenenţa la un grup cu activitate regională
sau internaţională
Specializarea agenţiei într-un anumit sector
Notorietatea agenţiei
Notorietatea campaniilor realizate
Notorietatea personalului angajat în cadrul
agenţiei
Experienţa
Bugetele administrate şi campaniile realizate
Tarifele practicate de agenţie pentru serviciile
realizate

Sursa: Brochland B., Lendrevie J., Publicitor, Dalloz, 1993

b. Evaluarea agenţiilor pe baza criteriilor/informaţiilor culese şi
realizarea unui clasament al acestora.
În

aprecierea

generală,

criteriile/informaţiile

culese

cu

ajutorul

chestionarului pot avea o importanţă diferită în funcţie de situaţiile concrete cu
care se confruntă anunţătorul.
2. Stabilirea obiectivelor campaniei publicitare pentru produsul nou
În managementul campaniei publicitare, obiectivele au mai multe funcţii:
 de a face operaţională comunicarea de marketing şi de a permite
coordonarea planului campaniei publicitare;
 de a furniza criterii utile în adoptarea deciziilor referitoare la campania
publicitară;
 de a facilita evaluarea rezultatelor campaniei publicitare.
Obiectivele campaniei publicitare decurg din obiectivele atribuite strategiei
de comunicare de marketing (în varianta comunicaţiilor integrate) care, la
rândul lor, derivă din obiectivele fixate prin planul de marketing.
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Principalele obiective pe care şi le propune o firmă-anunţatoare prin
campania publicitară pentru produsele industriale sunt unele din cele
aparţinătoare nivelurilor „informare” şi „convingere”, prezentate în tabelul 5.
Tabelul 5
Obiectivele publicităţii
Nr.
crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Nivelul
Informare

Informarea pieţei
Sugerarea unor utilizări ale produsului
Explicarea modului în care funcţionează un
produs
Descrierea serviciilor prestate
Informarea pieţei în legătură cu o modificare a
preţului de vânzare

1.4.
1.5.
2.
2.1.

Convingere
Crearea preferinţelor pentru o marcă / un produs
nou
Încurajarea reorientării consumatorilor către
marcă / produs nou
Schimbarea percepţiei cumpărătorilor asupra
atributelor produsului
Convingerea cumpărătorilor să achiziţioneze
imediat produsul15

2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

Obiectivele publicităţii

Reamintire

3.2.
3.3.

Reamintirea locului de unde poate fi achiziţionat
produsul
Menţinerea atenţiei cumpărătorilor asupra
produsului
Reamintirea faptului că s-ar putea să aibă nevoie
de produsul respectiv

Sursa: Ph. Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti,
1997, p. 798.

15

Acesta este specificul publicităţii de origine americană din anii ’70 care invita cumpărătorul
la o acţiune imediată.
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Sintetic, obiectivele campaniei publicitare pentru produsele industriale
pot fi prezentate astfel:
a. Informarea pieţei;
b. Crearea şi întreţinerea unei atitudini favorabile faţă de produsul
industrial nou;
c. Stimularea cererii primare;
d. Păstrarea consumatorilor câştigaţi şi creşterea pieţei totale;
e. Construirea imaginii produsului nou.
Între obiectivele publicităţii şi conceptul „spirala publicităţii” există o
relaţie directă. Pe măsură ce produsele noi se lansează şi evoluează pe piaţă, se
modifică maniera în care se face publicitate. Literatura de specialitate (T.
Russel, W. R. Lane, 2002) prezintă trei etape publicitare (figura 3): etapa de
pionierat, etapa concurenţială şi etapa de reţinere, fiecăreia revenindu-i sarcini
speciale.

Figura 3. Etapele primare ale publicităţii
Etapa de pionierat reprezintă acea etapă publicitară a unui produs nou
în care nevoia pentru produsul respectiv nu este recunoscută, şi deci trebuie
identificată, sau a fost identificată, dar succesul său în satisfacerea nevoii
trebuie stabilit. Publicităţii îi revine în această etapă rolul de a informa
consumatorul despre noul produs, de a-l instrui, astfel încât să perceapă
îmbunătăţirile minore sau majore faţă de produsele existente deja pe piaţă, şi
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chiar de a schimba atitudini şi obiceiuri. Consumatorul trebuie să obţină răspuns
la întrebările: „La ce foloseşte produsul nou?”; „Care sunt avantajele acestuia?”
Cheltuielile publicitare pentru producător sunt mari. El trebuie să obţină
nu doar conştientizarea şi familiarizarea consumatorilor ţintă, ci şi să câştige o
nouă distribuţie şi, în final, să determine consumatorul să încerce produsul nou
(să-l cumpere pentru prima dată) şi să mărească pieţele geografice.
Producătorul lider obţine un avantaj major datorită avansului substanţial
faţă de ceilalţi producători; el îşi va asigura clienţi chiar înainte de apariţia
concurenţei. În viitorul apropiat, sarcina lui majoră va fi aceea de a-şi păstra
cota de piaţă.
Etapa concurenţială este acea etapă publicitară pe care o atinge un
produs nou în situaţia în care utilitatea sa generală este recunoscută, dar
superioritatea faţă de alte mărci similare trebuie stabilită. Impactul combinat al
publicităţii susţinute de numeroşii concurenţi care au adoptat inovaţia, şi poate
au perfecţionat-o într-o anumită direcţie, obligă iniţiatorul produsului să-şi
modeleze efortul publicitar. Se apelează la poziţionare şi la sloganuri
concurenţiale gen:

„Orice cremă pentru mâini opreşte uscarea
Aceasta opreşte microbii.”
Crema de mâini antibacteriană Keri
„Alb strălucitor. Acum un gel de albire şi pastă de dinţi într-una
singură.”
Pasta de dinţi Rembrandt
Obiectivul etapei concurenţiale a publicităţii este de a comunica poziţia
produsului, de a-l diferenţia pentru consumatori, publicitatea subliniind
elementul distinctiv al produsului.
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Dacă firma care a introdus produsul original îşi păstrează cota de piaţă
pe durata perioadei de sporire a concurenţilor, ea poate nu doar să obţină
recuperarea cheltuielilor timpurii asociate eforturilor din etapa de pionierat, ci
chiar să obţină profitul scontat.
Etapa de reţinere reprezintă etapa publicitară pe care o atinge un produs
atunci când utilitatea sa este larg cunoscută, calităţile sale individuale sunt
apreciate în întregime şi firma este mulţumită să păstreze cumpărătorii numai
prin puterea reputaţiei trecute a produsului. Rolul publicităţii în acestă etapă
este de „aducere aminte”. Se apelează, în majoritatea cazurilor, la vizualizarea
produsului, a numelui său şi la foarte puţine cuvinte (uneori, nu există cuvinte).
Obiectivul publicităţii în etapa de reţinere este păstrarea cotei de piaţă şi
contracararea experimentării consumului altor produse.
Produsele aflate în etapa de reţinere nu implică neapărat cheltuieli mai
mici pentru publicitate. Ele implică însă strategii de marketing şi de promovare
diferite de cele folosite în primele două etape, publicitatea având drept obiectiv
păstrarea consumatorilor actuali şi creşterea pieţei totale (produsul aparţinând
celei mai puternice mărci va obţine cea mai mare parte din creştere).
Produsele încadrate în etapa de reţinere sunt cele mai profitabile
deoarece au fost recuperate costurile de dezvoltare, au fost create canalele de
distribuţie şi s-au selectat intermediarii de vânzări (J. T. Russel, W. R. Lane,
2002).
Într-o versiune dezvoltată, etapele publicităţii continuă cu o nouă etapă
de pionierat, o nouă etapă concurenţială şi o nouă etapă de reţinere. Se obţine
astfel, spirala publicităţii (figura 4.a.).
Ea oferă un punct de referinţă pentru a stabili sensul mesajului
publicitar. Informaţiile pe care echipa de creaţie trebuie să le comunice
clienţilor vor purta amprenta etapei specifice şi strategiilor adoptate de firmă.
Atunci când un produs se apropie de sfârşitul perioadei de reţinere, un
producător are posibilitatea de a alege între două strategii:
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 de a-l lăsa să „moară” – oprind publicitatea şi celelalte tipuri de
susţinere;
 de a-l plasa în spirala publicităţii.
Modelul clasic al ciclului de viaţă al produsului sugerează un declin
inevitabil, urmat de moartea comercială. De fapt, pentru numeroase produse cu
viaţă lungă, se succed înainte de a fi scoase în final de pe piaţă, mai multe
cicluri, cu vârfuri şi durate variabile. Spirala publicităţii surprinde tocmai aceste
cicluri, neacceptându-se faptul că un produs trebuie să intre în declin. Pentru a
continua comercializarea cu succes, profitabilă, a unui produs este necesar un
marketing creativ.

Figura 4.a. Spirala publicităţii
Pentru intrarea într-o etapă nouă de pionierat există două căi:
 modificarea minoră a produsului (adăugarea unui nou ingredient,
extragerea unor componente ş.a.);
 modificarea completă a produsului.
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În fapt, un produs care intră într-o etapă nouă de pionierat se află în
diferite etape pe diferite pieţe: consumatorii vechi percep produsul ca fiind în
etapa concurenţială sau în cea de reţinere; consumatorii noi îl percep ca fiind un
produs original. Asta explică uneori natura duală a publicităţii.
Publicităţii îi revine rolul de a convinge consumatorii să vadă produsul
nou într-o altă lumină.
În etapa concurenţială nouă, publicitatea va urmări să determine mai
mulţi oameni să cumpere şi consume produsul. Etapa nouă de reţinere se
bazează pe prestigiul câştigat de produs, acesta păstrându-şi clienţii.
Dacă produsului aflat în acest stadiu i s-ar găsi noi întrebuinţări, fără
intervenţii sau cu intervenţii decisive asupra sa, organizaţia ar putea să
considere acesta un nou potenţial de comercializare şi ar apela la publicitate
corespunzătoare; spirala publicităţii ar continua (figura 4.b.).

Figura 4.b. Spirala dezvoltată a publicităţii
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Trecerea prin toate aceste etape nu este un lucru simplu. Producătorului
îi revin sarcini majore fie pentru a dezvolta inovaţii pentru produs, fie pentru a
formula strategii publicitare de poziţionare. Astfel, produsul va ajunge să fie
diferit în ochii consumatorului.
2) PROMOVAREA VÂNZĂRILOR reuneşte o suită de tehnici care
au rolul de a imprima vânzărilor un ritm mai rapid de creştere decât cel obţinut
numai prin reclamă (publicitate). În timp ce reclama este o formă indirectă de
persuasiune, bazată pe informaţii şi emoţii legate de beneficiile produsului,
promoţiile sunt forme de persuasiune cu adresabilitate directă, bazate mai
degrabă pe stimulente exterioare decât pe beneficii ale produsului (P.
Datculescu, 2006).
Promovarea vânzărilor poate avea ca public ţintă consumatorii,
distribuitorii sau vânzătorii.
În varianta promoţiilor pentru consumatori, obiectivele principale au ca
scop determinarea acestora să încerce produsul industrial nou (trial) şi să-l
cumpere în mod repetat (repeat purchase).
Implementarea corectă şi eficientă a tehnicilor de promovare a
vânzărilor implică respectarea unor strategii de bază (Anca Francisca Cruceru,
2005):
1. Stimulentul oferit trebuie să relaţioneze cu produsul industrial care
face obiectul promovării vânzărilor.
2. Tehnica utilizată trebuie să fie în concordanţă cu natura produsului
promovat.
3. În cazul oferirii unor prime sau cadouri, trebuie să existe o corelaţie
între acestea şi produsul oferit.
4. Tehnica aleasă trebuie să corespundă cu profilul segmentului de
consumatori ţintit.

160

Exemplu: Pentru copii, cele mai atrăgătoare tehnici sunt oferirea unor
cadouri promoţionale, jocurile şi concursurile promoţionale adaptate vârstei şi
universului din care fac parte.
5. Promovarea vânzărilor trebuie să intensifice valoarea mărcii, pentru a
permite consumatorilor să perceapă beneficiul oferit.
6. Creativitatea şi ingeniozitatea sunt deosebit de importante,
contribuind la introducerea unor elemente de noutate ce vor atrage consumatorii
(tehnici noi, combinaţii de tehnici).
7. În alegerea unei anumite tehnici de promovare se va ţine cont şi de
acţiunile iniţiate de concurenţii direcţi.
8. Durata aplicării tehnicilor de promovare trebuie să fie stabilită în aşa
fel încât să menţină trează atenţia şi interesul consumatorilor şi să nu conducă la
saturarea acestora.
Exemplu: Un concurs promoţional poate dura între 3-6 luni, reducerile
de preţuri (oferta specială, preţul barat, oferta produs în plus, preţul de lansare)
pot dura de la 2 săptămâni la 1 lună de zile.
9. Bugetul alocat tehnicilor de promovare a vânzărilor trebuie să permită
desfăşurarea promoţiei în condiţii favorabile şi pe cât posibil să nu existe
pierderi. În cazul produselor industriale noi, bugetul nu poate fi estimat după
volumul vânzărilor previzionate, ci în funcţie de obiectivele vizate şi cât îşi
poate permite organizaţia să aloce campaniei promoţionale.
Exemplu: Campania promoţională „Şi acum cu Anitra la atac!”
organizată de SC Johnson Wax SRL, desfăşurată în perioada 1 februarie-30
aprilie 2005, a avut ca tehnică jocul promoţional, oferind premii în valoare
totală de 22.552 Euro (fără TVA). Bugetul total alocat, care a inclus şi alte
costuri (apariţia regulamentului concursului într-un cotidian, anunţuri
promoţionale), a ajuns la aproximativ 30.000 Euro.
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10. Beneficiile promise consumatorilor trebuie să fie respectate
întocmai, altfel imaginea organizaţiei şi chiar a mărcii promovate poate fi
deteriorată grav.
Obţinerea comportamentelor dorite la nivelul publicului ţintă este
posibilă prin apelarea la următoarele tehnici specifice:
1. Oferirea de eşantioane gratuite.
2. Reducerea preţului.
3. Acordarea de premii.
4. Acordarea de cupoane.
5. Concursuri şi câştiguri imediate.
1. Eşantioanele gratuite. Consumatorul primeşte un produs gratuit sau
la un preţ simbolic. Varianta a doua va permite eliminarea consumatorilor
neinteresaţi de produsul în sine, care nu vor decât ceva gratis. Pentru
distribuirea mostrelor gratuite se pot accesa diferite modalităţi: prin agenţi de
distribuţie, la domiciliu; prin poştă; prin reviste (la pachet); în magazin etc.
2. Reducerile de preţ reprezintă o posibilitate importantă de atragere a
consumatorilor către produsele în cauză. Există numeroase modalităţi de
manipulare descendentă a preţului în scopul inducerii comportamentului de
încercare a produsului. Cele mai importante sunt: oferta specială, preţul barat,
reducerea imediată, oferta gratuită, oferta „produs în plus”, preţul de încercare,
formatul de lansare, formatul special, seria specială, lotul promoţional, oferta de
rambursare, preluarea produselor vechi.
Pentru produsele noi sunt adecvate unele din aceste tehnici, respectiv:
 preţul de încercare – impulsionează consumatorii să încerce
produsul lansat pe piaţă;
 formatul de lansare – lansarea produsului nou pe piaţă se face
într-un format de dimensiuni mai mici, la un preţ redus;
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 formatul special – consumatorilor li se oferă produsul într-un
format promoţional, diferit de cel obişnuit, la un preţ avantajos (ex. Parfumul
Avon, lansat de Crăciun, într-o sticlă în formă de steluţă);
 seria specială – cumpărătorilor li se oferă o variantă a
produsului obişnuit, conceput special pentru o anumită ocazie şi oferit la un preţ
avantajos (ex. Berea Tuborg Christmas, Pepsi-Cola Blue);
 oferta de rambursare – reprezintă o tehnică frecvent utilizată în
ţările dezvoltate, mai puţin în România, permiţând consumatorilor ca pe baza
unor probe doveditoare a cumpărărilor efectuate (bonuri de casă, coduri de bare
de pe ambalaj) să recupereze integral sau parţial contravaloarea produselor
cumpărate. Prin această tehnică, avantajele oferite consumatorilor sunt multiple:
încercarea gratuită a unui nou produs, realizarea primei cumpărări, fidelizarea
consumatorilor.
Ca tipuri de ofertă de rambursare există (Anca Francisca Cruceru,
2005):
- oferta de rambursare integrală prin care consumatorul recuperează
întreaga sumă reprezentând contravaloarea produsului cumpărat;
- oferta de rambursare parţială prin care consumatorul recuperează o
parte din suma reprezentând contravaloarea produsului cumpărat;
- oferta de rambursare prin acumulare, consumatorul cumpără mai
multe produse de acelaşi fel şi adună probele care dovedesc efectuarea
cumpărării lor, beneficiind de o reducere parţială sau integrală;
- oferta de rambursare în cadrul gamei, consumatorii achiziţionează
mai multe produse din cadrul aceleiaşi game de produse;
- oferta de rambursare încrucişată, consumatorii achiziţionează un
produs suport şi beneficiază de o rambursare parţială sau totală pentru un alt
produs complementar;
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- oferta „satisfăcut sau despăgubit”, prin care se recuperează suma de
bani în cazul în care consumatorul este nemulţumit de calitatea produsului
oferit.
3. Premiile oferite permit asocierea unui anumit avantaj temporar unui
produs. Consumatorii percep avantajul ca pe un cadou. În alegerea obiectului
oferit se ţine cont de profilul consumatorilor, de imaginea produsului promovat,
de dimensiunea acestuia etc. Există două tipuri de premii: unele complet
gratuite şi altele care presupun plata de către cumpărător a unui preţ
semnificativ mai mic decât preţul de vânzare.
4. Cupoanele sunt certificate (bonuri) care oferă cumpărătorului să
obţină o reducere de preţ pentru o anumită marfă sau pentru orice cumpărătură
efectuată într-un anumit magazin. Cuponul nu este o simplă reducere de preţ, ci
un mic cadou din partea producătorului sau a vânzătorului care-i conferă
cumpărătorului un statut special.
5. Concursurile şi câştigurile imediate
Concursurile sau tragerile la sorţi presupun, de regulă, ca participantul
să facă dovada cumpărării produsului trimiţând organizatorului etichete, capace,
cutii sau alte părţi ale ambalajului. În cazul altor produse (ex. mai scumpe,
neambalate), consumatorul trebuie să trimită un talon de participare, completat
cu informaţii de bază despre produs şi cu datele personale. Indiferent de
variantă, premiile sunt oferite pentru comportamentul de consum.
Câştigurile instant sunt gratificaţii obţinute pe baza hazardului, şansei
consumatorului. În acest caz, persoana câştigătoare nu trebuie să facă dovada
cumpărării produsului.
La baza efectului acţiunilor de promovare a vânzărilor asupra
consumatorilor stau şase mecanisme psihologice (P. Datculescu, 2006):
a. promoţia percepută ca un cadou;
b. influenţa comportamentului asupra atitudinii faţă de marcă;
c. norma reciprocizării;
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d. nevoia de apreciere personală;
e. motivaţia de evitare a riscului;
f. intensificarea procesării cognitive.
3) RELAŢIILE PUBLICE au un rol important în mixul promoţional
alcătuit pentru un produs industrial nou deoarece cultivă contacte directe cu
diferite categorii de public, în scopul obţinerii sprijinului lor în efortul
întreprins: lansarea noului produs.
Obiectivul principal al activităţii de relaţii publice este de a câştiga
încrederea publicului ţintă în demersul său, în particular, şi în marcă şi
organizaţie, în general.
Relaţiile publice reunesc o serie de tehnici, fie pentru diseminarea
informaţiei dorite – cum ar fi: editarea unor mijloace de informare proprii,
acordarea de interviuri, publicarea de articole, crearea şi difuzarea unor
minifilme, organizarea unor conferinţe de presă, întâlniri cu reprezentanţi ai
mass media, punerea la dispoziţia publicului a unor linii telefonice directe
pentru a oferi informaţii despre oferta sa etc. –, fie pentru crearea unor
evenimente speciale, folosite ca medii de comunicare.
Comunicaţia prin eveniment este un important vector comunicaţional
folosit adeseori de organizaţiile puternice în demersul lor de lansare a
produselor noi. Ea provoacă un „şoc emoţional”, fiind deosebit de eficace întrun spaţiu saturat de publicitate. Pentru a fi perceput ca eveniment special, el
trebuie să aibă caracter de unicat. Prin urmare, i se vor imprima, încă din faza
de planificare, elemente de particularizare care să-i confere unicitate.
4) FORŢELE DE VÂNZARE
În sistemul de comunicaţie al organizaţiei se includ şi forţele de vânzare,
care nu se limitează doar la acte de vânzare ci desfăşoară, în paralel, o gamă
largă de alte activităţi, cum ar fi (Balaure V. – coordonator, 2000): identificarea
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pieţelor potenţiale, definirea profilului clienţilor şi localizarea lor geografică,
acţiuni de merchandising în reţeaua de distribuţie, prospectarea pieţei,
negocierea ofertei şi încheierea de contracte, culegerea de informaţii despre
clienţi şi concurenţă ş.a. Toate aceste atribute de prospectare şi de comunicare,
sporeşte valoarea promoţională a acestui instrument, justificând bugetele
alocate, mult superioare publicităţii.
Comunicaţia personală realizată prin intermediul forţei de vânzare este
mai suplă decât comunicaţia de masă a publicităţii, adaptaându-se mai bine la
nevoile, dorinţele şi reacţiile clientului. În plus, reprezentantul forţei de vânzare
intervine în procesul de comunicaţie până în momentul vânzării, în timp ce
publicitatea se opreşte în primele stadii ale comunicării (atrage atenţia,
informează, creează o preferinţă, stimulează o dorinţă etc.).
Avantajele menţionate nu justifică opţiunea pentru unul din aceste
instrumente comunicaţionale şi renunţarea la celălalt; ele sunt complementare,
utilizându-se în doze justificabile de la un caz particular la altul.
5) MARKETINGUL DIRECT (publicitatea directă), implică utilizarea
unor mijloace de comunicare impersonală – servicii poştale, telefon, internet,
televiziune – pentru a informa şi a solicita un răspuns din partea unor clienţi
actuali sau potenţiali.
În accepţiunea Asociaţiei de Marketing Direct din Statele Unite,
conceptul de marketing direct este definit ca „un sistem interactiv de marketing
care utilizează unul sau mai multe mijloace de comunicare pentru a obţine un
răspuns măsurabil, care poate duce, în anumite cazuri, până la achiziţie”.
Elementele cheie ale marketingului direct sunt (V. A. Munteanu, D.
Rotariu, 2006):
a. interactivitatea – intervine o comunicare bilaterală între emiţător şi
receptor, rolurile interschimbându-se. Feed-back-ul îi imprimă un caracter
dinamic. Clientul participă la comunicare şi vânzare/cumpărare;
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b. utilizarea unui sistem pluri-media pentru comunicare (expediţie
poştală, anunţ publicitar în presă, radio, TV, internet, mesaj telefonic etc.);
c. un răspuns măsurabil;
d. realizarea unei achiziţii;
e. crearea bazelor de date despre clienţi;
f. gradul ridicat de dispersie geografică.
Interactivitatea specifică marketingului direct, dar şi noului marketing,
justifică o evoluţie favorabilă a acestui instrument comunicaţional şi în viitorul
mai apropiat sau mai îndepărtat.

IV. CAMPANIA DE PROMOVARE A PRODUSULUI
INDUSTRIAL ÎN ABORDAREA CLASICĂ ŞI ÎN VIZIUNEA
MARKETINGULUI INTEGRAT

Ansamblul demersurilor de comunicaţie promoţională pentru produsul
industrial, derulate coordonat, într-o anumită perioadă de timp, în scopul
atingerii obiectivelor şi finalităţilor prestabilite de către iniţiator concretizează o
campanie de comunicaţie promoţională (campanie promoţională).
Campania de comunicaţie promoţională trebuie să răspundă criteriilor
referitoare la coerenţă, consens şi consecvenţă.
Coerenţa trebuie imprimată atât sub aspectul diverselor tipuri de
comunicaţie promoţională existente în cadrul organizaţiei, fie că aparţin
comunicaţiei comerciale pentru produsul industrial/marcă sau comunicaţiei
corporative, cât şi în privinţa acţiunilor concrete de natură comunicaţională.
Direcţiile şi modul de acţiune avute în vedere de către organizaţie vor fi
în aşa fel stabilite încât să se ajungă la un consens. Obiectivele stabilite vor fi
urmărite consecvent.
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Orice campanie promoţională, deci şi cea pentru produsul industrial,
implică analiză, planificare, implementare, control şi evaluare, specifice
promovării, concretizând faze, etape şi paşi concreţi (figura 5).

PRECAMPANIA PROMOŢIONALĂ

CERCETARE

CAMPANIA PROMOŢIONALĂ
-

ETAPA DECIZIILOR STRATEGICE
Fixarea obiectivelor promovării
Stabilirea bugetului promoţional
Formularea strategiei promoţionale
Integrarea strategiei promoţionale
promoţionale în strategia de marketing

STRATEGIE

ETAPA DECIZIILOR TACTICE

TACTICĂ

IMPLEMENTAREA CAMPANIEI
PROMOŢIONALE

ACŢIUNE

CONTROLUL ŞI EVALUAREA
REZULTATELOR

CONTROL ŞI
EVALUARE

Figura 5. Ilustrarea campaniei promoţionale
Sursa: Mariana Bucur-Sabo, Campanie promoţională, în: C. Florescu, P.
Mâlcomete, N.Al. Pop – coordonatori, Marketing. Dictionar explicativ, Editura
Economică, 2003, p. 101.

Observăm că fazele campaniei promoţionale sunt:
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A. Precampania promoţională;
B. Campania promoţională propriu-zisă.
A. Precampania promoţională, numită şi faza zero, are rolul de a
asigura informaţiile atât de necesare unei campanii promoţionale realiste,
eficiente. Prin intermediul studiului pieţei se identifică clienţii ţintă, nevoile,
cerinţele, obiceiurile şi motivaţiile de cumpărare şi consum ale acestora, se
studiază concurenţa, se percep factorii stimulatori şi restrictivi din mediul
extern etc. Pe de altă parte, prin cercetări de produs se identifică punctele forte
ale produsului nou/serviciului, care să-i permită o diferenţiere şi o poziţionare
confortabilă, inclusiv prin promovare. De calitatea informaţiilor culese va
depinde, în mare măsură, calitatea campaniei promoţionale propriu-zise.
Deoarece în cadrul fiecărui tip de campanie de comunicaţie
promoţională fazele şi etapele sunt specifice, considerăm utilă prezentarea lor
distinctă pentru campania de comunicaţie comercială pentru produsul industrial.
Faza precampaniei pentru produsul industrial, în cazul campaniei de
comunicaţie comercială, implică două etape:
1. analiza situaţiei anunţătorului;
2. poziţionarea produsului.
În prima etapă – analiza situaţiei anunţătorului – informaţiile vor viza:
 piaţa specifică;
 anunţătorul (punctele forte – punctele slabe);
 produsul/marca – calităţile sau defectele;
 concurenţa;
 consumatorul;
 demersurile comunicaţionale anterioare;
 diagnosticul general şi problema de rezolvat (problemă de natură
comunicaţională identificată).
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În ceea ce priveşte consumatorul, de maxim interes este definirea ţintei
demersului comunicaţional.
Anunţătorul, prin eforturile depuse în domeniul comunicării, se poate
adresa unei ţinte unice sau unei ţinte multiple. În cazul din urmă, pot fi avute în
vedere o ţintă principală şi o ţintă secundară. Ţinta principală este formată din
consumatorii produsului, fiind cel mai des vizată de către anunţător şi, de aceea,
i se alocă cea mai mare parte din bugetul rezervat comunicaţiei. Ţinta secundară
include celelalte categorii de public, care pot exercita o influenţă asupra
cumpărării.
Dacă ţinta de comunicaţie aparţine grupului larg al consumatorilor
potenţiali, pentru definirea ei se vor avea în vedere criteriile de segmentare a
pieţei, şi anume:
 criterii de natură geografică: regiune, climă, mediul de reşedinţă,
dimensiunea localităţii;
 criterii socio-demografice şi economice: vârstă, sex, venituri,
ocupaţie, nivel de instruire, rasă, naţionalitate etc.;
 criterii psihografice: personalitatea şi stilul de viaţă;
 comportamentul de cumpărare şi consum: frecvenţa de cumpărare
şi consum, gradul de fidelitate, atitudinea faţă de produs etc.
Alegerea şi definirea corectă a ţintei demersului comunicaţional permit
anunţătorului să-şi îndrepte toate eforturile numai asupra celor interesaţi direct
de produsul industrial, prin găsirea celor mai bune argumente pentru a-i
determina să-l cumpere şi să-l consume.
Cea de-a doua etapă a precampaniei – poziţionarea produsului – va
permite:
 producătorului – să-şi definească produsul în raport cu cele ale
concurenţilor direcţi;
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 consumatorilor – să plaseze produsul considerat într-un anumit
context, realizând astfel diferenţele existente între produsele concurente.
Prin intermediul procesului de comunicare, poziţionarea este transmisă
publicului. Emiţătorul mesajului poate recurge la utilizarea următoarelor tipuri
de poziţionare:
poziţionare obiectivă – produsele sunt diferenţiate pe baza unor
atribute, caracteristici proprii, de natură funcţională, estetică, economică etc.
poziţionare afectivă – vizează provocarea unei atitudini bazate pe
afectivitatea publicului ţintă faţă de un produs ce are capacitatea de a răspunde
unor nevoi de ordin afectiv;
poziţionarea simbolică – produsul este asociat unei categorii aparte de
consumatori; este vizată, deci, fie satisfacerea nevoii de diferenţiere socială a
consumatorului, fie nevoia de afirmare a apartenenţei la un anumit grup.
B. Campania promoţională (propriu-zisă) debutează cu etapa
deciziilor strategice, continuă cu etapa deciziilor tactice şi cu implementarea
campaniei şi se încheie cu cea a controlului şi evaluării rezultatelor.
1. Etapa deciziilor strategice include numeroşi paşi concreţi, deosebit
de importanţi pentru reuşita campaniei iniţiate.
1.a. Stabilirea obiectivelor comunicaţionale
Obiectivele de marketing ale organizaţiei se transpun în obiective
comunicaţionale,

astfel

încât

strategia

comunicaţională

să

poată

fi

operaţionalizată cu uşurinţă.
Obiectivele au rolul de a explicita strategia comunicaţională,
decodificând-o în scopuri de atins. Ele sunt foarte variate, deoarece diferă tipul
de campanie iniţiată, situaţia concretă a organizaţiei şi a produselor sale,
publicul ţintă etc.
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Pentru

campania

de

comunicaţie

comercială,

obiectivele

comunicaţionale se structurează în trei categorii principale, în funcţie de cele
trei niveluri la care acestea pot interveni (Cruceru Anca Francisca, 2005):
 la nivel cognitiv, în acest caz fiind vizată cunoaşterea;
 la nivel afectiv, comunicarea are în vedere atitudinea publicului ţintă
faţă de produsul industrial;
 la

nivel

conativ,

comunicarea

urmăreşte

influenţarea

comportamentului publicului ţintă.
Din categoria obiectivelor ce vizează nivelul cognitiv menţionăm:
 anunţarea apariţiei unui nou produs industrial pe piaţă;
 prezentarea caracteristicilor produsului;
 atragerea atenţiei consumatorilor etc.
În categoria obiectivelor comunicaţionale ce vizează nivelul afectiv
regăsim:
 construirea imaginii unui produs industrial nou sau vechi;
 întărirea imaginii unui produs;
În categoria obiectivelor comunicaţionale ce vizează nivelul conativ
putem include:
 cumpărarea pentru prima dată a unui produs;
 creşterea frecvenţei de cumpărare şi consum a unui produs;
 creşterea cantităţilor cumpărate.
Evident, fixarea obiectivelor promovării produsului se face pornindu-se
de la: interesele şi posibilităţile organizaţiei, situaţia pieţei, acţiunea
concurenţei, clienţii ţintă vizaţi, finalitatea vizată.
Dintre obiectivele comunicaţionale prezentate anterior selectăm, pentru
detaliere, următoarele două obiective globale:
 crearea şi schimbarea curbei cererii;
 sprijinirea distribuitorilor şi a personalului implicat în actul vânzării;
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Schimbarea curbei cererii
Din punct de vedere economic, promovării îi revine rolul de a genera
cererea primară şi, ulterior, schimbarea totală a curbei pentru acel produs, pe
oricare din cele două căi posibile: a) spre dreapta, prin creşterea cantităţii
cerute, la un anumit nivel de preţ; b) pe verticală, printr-un preţ mai mare, la
aceeaşi cantitate cerută. Grafic, efectul cumulat al promovării asupra curbei
cererii ne apare, iniţial, prin configurarea cererii primare (C1), şi apoi, ca o
deplasare a acestei curbe spre dreapta – trecerea din starea C1 în C2 –
semnificând creşterea cererii (figura 6).
Punctele X şi Y – obţinute în condiţiile variaţiei spre dreapta a cantităţii
cerute, de la QC1 la QC2, la nivelul de preţ p1 şi a variaţiei preţului pe verticală,
de la p1 la p2, pentru aceeaşi cantitate solicitată QC1 – mărginesc alternativele
cantitate-preţ aflate la dispoziţia firmei ca urmare a unui efort promoţional
diferenţiat.
Deplasarea curbei cererii spre dreapta presupune eforturi susţinute
pentru informarea şi atragerea clienţilor potenţiali. Acest obiectiv este prioritar
în ansamblul obiectivelor promovării. Firmele care, în urma unui efort
promoţional, îşi fac cunoscute produsele şi atrag clienţii spre aceste produse se
detaşează net în lupta concurenţială, reuşind să vândă mai mult şi să obţină
profituri mai mari.
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Figura 6. Efectul promovării asupra curbei cererii unui produs

Sprijinirea distribuitorilor şi a personalului vânzător
În cazul multor produse industriale, distribuitorii şi personalul implicat
în actul vânzării au o mare influenţă asupra cumpărătorilor. Ca urmare,
organizaţia producătoare se va preocupa îndeaproape de crearea unui suport
pentru cele două categorii invocate.
Într-o reclamă clasică, publicată periodic, Mc. Graw-Hill reaminteşte
societăţii producătoare, în general, că „vânzătorii au nevoie de ajutor”, de „o
uşă deschisă” pentru a sprijini firma şi produsele ei. Prin intermediul acestei
reclame este evidenţiat faptul că pentru „vânzător” este foarte dificil să vândă
cu succes unui cumpărător care nu este pregătit deloc (figura 7).
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Figura 7. Reclama – suport pentru distribuitorii şi vânzătorii ce
comercializează produse
Este verificat totodată faptul că printr-o reclamă eficientă producătorii
pot determina apariţia de noi distribuitori, tentaţi în achiziţionarea şi
comercializarea unor produse atractive pentru consumatori.
1.b. Stabilirea bugetului de comunicaţie promoţională
De maximă importanţă pentru întreaga campanie promoţională este
decizia luată în legătură cu necesarul şi posibilul de alocat pentru cheltuielile de
promovare. Bugetul global al promovării trebuie să susţină toate eforturile
promoţionale, din momentul demarării campaniei, până la atingerea
obiectivelor globale şi specifice ale expunerii. Incontestabil, obiectivele
promovării se vor corela cu nivelul resurselor financiare disponibile pentru
acest segment al eforturilor de marketing. Nu are sens decizia de a rezolva
obiective multiple atunci când organizaţia nu deţine resursele necesare nici
măcar pentru unul dintre ele. Identificând obiectivele posibile de ţintit cu
resursele ce pot fi disponibilizate, se trece, apoi, la stabilirea bugetului global de
promovare. În practică, pentru determinarea lui se utilizează diverse metode:


Procentajul vânzărilor reprezintă o metodă frecvent utilizată pentru

produsele deja existente pe piaţă. În această variantă, bugetul promoţional se
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determină prin aplicarea unui procent la vânzările estimate pentru o perioadă
ulterioară. Modalitatea de calcul este justificabilă deoarece cheltuielile de
promovare reprezintă nu doar un rezultat, ci şi o cauză a vânzărilor. Pentru
produsele noi, această metodă este înlocuită cu metoda obiectivelor.


Metoda imitării (urmarea competitorilor) implică acelaşi nivel al

sumelor alocate pentru cheltuielile de promovare ca şi firmele concurente.


Metoda fondurilor disponibile presupune alocarea tuturor sumelor

rămase disponibile la un moment dat. Ea este riscantă, dar poate fi utilizată în
eventualele campanii promoţionale fulgerătoare cu prilejul introducerii pe piaţă
a unor produse/servicii la care se scontează vânzări mari şi profit remarcabil.


Metoda obiectivelor. Bugetul este stabilit astfel încât să asigure

atingerea obiectivului fixat.
1.c. Formularea strategiei de comunicaţie promoţională
Strategia de comunicaţie promoţională reprezintă liniile definitorii ale
atitudinii şi conduitei organizaţiei în vederea atingerii obiectivelor sale de
comunicare şi, prin aceasta, a obiectivelor sale de marketing.
Elaborarea strategiei de comunicaţie promoţională, în ansamblu, şi a
opţiunilor strategice derivate, constituie un proces complex, bazat pe
cunoaşterea în detaliu a mediului economico-social (obţinută în cadrul
precampaniei promoţionale).
O

organizaţie

va

opta

pentru

anumite

variante

strategice

comunicaţionale din cele posibile. În tabelul 6 sunt prezentate tipurile de
strategii de comunicaţie promoţională obţinute prin apelarea la şase criterii de
tipologizare:


maniera intervenţiei asupra publicului ţintă;



obiectivele urmărite a fi atinse prin intermediul comunicaţiei de

marketing;


rolul activităţii de comunicaţii;
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atitudinea organizaţiei faţă de structura pieţei;



frecvenţa de desfăşurare în timp a activităţilor de comunicaţie

promoţională;


modalitatea de organizare a activităţii promoţionale.
Tabelul 6
Tipologia strategiilor de comunicaţie promoţională

1. Maniera
intervenţiei
asupra
publicului ţintă
a. Strategia
atragerii (pull
strategy)

2. Obiectivele
urmărite prin
activitatea de
comunicaţii
a. Strategia
promovării
produselor/
serviciilor

3. Rolul
activităţii de
comunicaţii

4. Poziţia faţă
de structurile
pieţei

5. Frecvenţa
desfăşurării în
timp

6. Sediul
activităţii d
comunicaţi

a. Strategie
defensivă

a. Strategie
diferenţiată

a. Strategia
activităţii de
comunicaţii
permanente

a. Strategia
organizării
activităţii d
comunicaţii c
forţe propri

b. Strategia
promovării imaginii
organizaţiei
b. Strategia
împingerii (push
strategy)

c. Strategia
extinderii imaginii
organizaţiei

b. Strategie
concentrată

b. Strategie
ofensivă

c. Strategie
nediferenţiată

b. Strategia
activităţii de
comunicaţii
intermitente

Sursa: adaptare dup C. Florescu, şi colectiv, Marketing, Marketer, Grup Academic de
Marketing şi Management, Bucureşti, 1992, p. 409.

Primele două alternative – „pull strategy” şi „push strategy” –, separate
sau combinate, surprind conduita organizaţiei în raport cu intenţionalitatea
manifestă (atragere, împingere sau şi una şi alta).
Pull strategy este orientată spre cerere. Prin publicitate susţinută sau
prin promovarea vânzărilor se încearcă crearea cererii pentru produsul nou şi
apoi creşterea ei. Intenţia este de a furniza suficiente şi eficiente informaţii sau
mijloace de promovare a vânzărilor pentru a declanşa interesul cumpărătorilor
potenţiali, dorinţa de cumpărare şi, ulterior, cumpărarea propriu-zisă a
produsului promovat.
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b. Strategia
organizării
comunicaţie
cu ajutorul
unor agenţi
specializate

În contrast, push strategy plasează pe prim plan promovarea prin
vânzare personală. Personalul implicat în actul vânzării comunică direct cu
cumpărătorii potenţiali, încercând să ajute vânzarea prin „împingerea”
produsului spre consumatori.
Optându-se pentru una din aceste alternative strategice comunicaţionale,
sau pentru combinarea lor, se optează, implicit, pentru instrumentele
promoţionale ce vor fi utilizate în campania iniţiată.
Celelalte alternative sunt uşor de perceput datorită denumirilor foarte
sugestive. Organizaţia va selecta din toate aceste alternative pe cele care
corespund situaţiei concrete existente, obţinând strategia comunicaţională
proprie (ex. 1a şi 1b, 2a, 3b, 4a, 5a, 6b).
Strategia comunicaţională are două componente principale:
 strategia de creaţie;
 strategia media.
În cadrul strategiei de creaţie un aspect major este cel al alegerii axului
comunicaţional.
Alegerea axului comunicaţional se realizează pornind de la poziţionarea
stabilită în prealabil; de aceea, o poziţionare incorectă poate avea implicaţii
semnificative asupra întregului demers comunicaţional realizat anterior. Cu alte
cuvinte, ideea mesajului ce urmează a fi transmis publicului ţintă trebuie să
redea poziţionarea de marketing.
Axul reprezintă ideea centrală ce va fi urmată pe parcursul întregii
campanii. După B. Dagenais, specialist în relaţiile publice, axul este „punctul de
ancorare a întregii campanii”.
Pentru a construi axul campaniei trebuie pornit deci de la poziţionarea
produsului oferit pieţei, adică cum este acesta perceput de către publicul ţintă în
raport cu produsele concurenţei.
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Reamintim că axul este în strânsă legătură cu sloganul ce va fi ales.
Axul comunicaţional trebuie să răspundă întrebării: Care este ideea ce
trebuie transmisă publicului ţintă? De aceea, alegerea axului este o operaţiune
destul de dificilă ce cade, de regulă, în sarcina agenţiei de publicitate.
Deoarece rolul axului comunicaţional este deosebit de important,
conferind putere şi coerenţă campaniei promoţionale, este foarte important ca
mesajele specifice diferitelor tehnici de comunicare utilizate să se construiască
în jurul aceleiaşi idei transmise prin axul comunicaţional.
Un alt aspect major al strategie de creaţie este cel legat de construirea
mixului promoţional. Decizia pentru o anumită combinaţie de instrumente
promoţionale, cu concretizările alese, este de maximă importanţă.
Pentru alegerea componentelor mixului promoţional se recomandă
luarea în considerare a următorilor factori:
 natura produsului şi specificul pieţei. Astfel, se constată că există o
diferenţiere importantă în privinţa repartizării bugetelor de comunicare ale
producătorilor de bunuri de larg consum şi cele ale fabricanţilor de bunuri de
producţie. Producătorii de bunuri de larg consum acordă o importanţă mai mare
publicităţii şi promovării vânzărilor, pe când producătorii de bunuri cu
destinaţie productivă acordă o atenţie mai mare vânzării personale, promovării
vânzărilor şi abia apoi publicităţii;
 opţiunea pentru o strategie push sau pull. Strategia push utilizează
forţa de vânzare, în timp ce strategia pull utilizează publicitatea şi diversele
mijloace de promovare a vânzărilor;
 natura obiectivelor comunicării. Dacă obiectivele urmărite necesită
intervenţii la nivel cognitiv, atunci se recomandă utilizarea publicităţii, relaţiilor
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publice, sponsorizării. Pentru obiectivele ce intervin la nivel conativ se
recomandă tehnicile de promovare a vânzărilor şi forţa de vânzare, tocmai
pentru că acestea reuşesc mai bine să provoace un comportament de cumpărare.
De asemenea, publicitatea, relaţiile publice, sponsorizarea sau mecenatul pot fi
utilizate cu succes atunci când se urmăresc intervenţii la nivel afectiv;
 caracteristicile ţintei demersului comunicaţional. Cei doi factori
care trebuie consideraţi atunci când se au în vedere caracteristicile ţintei
comunicaţionale sunt dimensiunea şi dispersia geografică a publicului vizat.
Când publicul ţintă este dispersat din punct de vedere geografic, se recomandă
utilizarea publicităţii, deoarece aceasta permite atingerea unei ţinte numeroase.
Dacă publicul ţintă este puţin numeros şi relativ concentrat, atunci se
recomandă utilizarea forţei de vânzare. În abordarea clasică, diversele
instrumente promoţională antrenate în efortul comunicaţional pot beneficia de
campanii distincte (ex. campanie publicitară, campanie de Relaţii Publice ş.a.).
În schimb, în contextul marketingului integrat, instrumentele promoţionale şi
celelalte eforturi comunicaţionale sunt integrate într-o campanie unică,
sprijinindu-se

coerent,

coordonat,

în

vederea

atingerii

obiectivelor

comunicaţionale.
1.d. Integrarea strategiei de comunicaţie promoţională pentru produsul
industrial în strategia de marketing a organizaţiei
Încă din faza formulării strategiei promoţionale pentru produs s-a
urmărit, îndeaproape, integrarea ei în strategia de marketing. Obiectivele
promovării şi ansamblul eforturilor prevăzute în plan promoţional fiind
complementare şi corelate cu eforturile prevăzute pentru toate celelalte variabile
de marketing – produs, preţ, distribuţie – vor contribui la atingerea obiectivelor
strategiei globale de marketing a firmei.

2. Etapa deciziilor tactice
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Pentru organizaţie, strategia este doar un „ghid”. Materializarea ei
presupune iniţierea unui plan detaliat şi concret de acţiuni practice de
comunicaţie promoţională, a unei tactici pentru fiecare instrument în parte.
Tacticile sunt, în fapt, programe de acţiuni pe termen scurt.
Pentru reclamă, spre exemplu, etapa deciziilor tactice revine agenţilor de
publicitate şi include următorii paşi: alegerea conţinutului mesajului şi a
modului de prezentare (construirea „poveştii”); determinarea mixului media şi
stabilirea programului concret (timp şi spaţiu mijlocit pentru reclamă) ş.a.
3. Implementarea campaniei de comunicaţie promoţională pentru
produs
Formularea strategiei şi tacticii promoţionale nu reprezintă scopuri în
sine. Ele sunt etape de fundamentare ştiinţifică a eforturilor de promovare a
produsului şi, firesc, sunt urmate de acţiuni concrete, specifice instrumentelor
promoţionale utilizate. Revenind la reclamă, semnalăm faptul că în procesul de
implementare a campaniei, se parcurg următorii paşi: producţie şi trafic,
respectiv producerea şi reproducerea reclamei pe media, timp, spaţiu şi
distribuirea ei spre clienţii-ţintă, conform tacticii stabilite.
4. Controlul şi evaluarea campaniei specifice de comunicaţie
promoţională
În această etapă se verifică dacă obiectivele comunicării au fost atinse.
Ca instrument, se utilizează cercetările de marketing cu ajutorul cărora pot fi
realizate studii în rândul publicului ţintă pentru a observa impactul acţiunilor
întreprinse asupra celor vizaţi. În cazul intervenţiilor la nivel cognitiv, când se
urmăreşte prezentarea avantajelor unui produs nou şi apoi, crearea unei
notorietăţi pentru acesta pot fi utilizate ca tehnici testele de notorietate, testele
de verificare a mesajului, testele care vizează înţelegerea şi percepţia mesajului
etc.
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În cazul intervenţiilor la nivel afectiv se urmăreşte stimularea
preferinţelor pentru un produs, formarea unei atitudini favorabile, obiective ce
pot fi evaluate prin intermediul scalelor pentru evaluarea preferinţelor, a
imaginii, a atitudinii sau prin intermediul testelor proiective, întrebărilor asupra
intenţiilor de cumpărare.
În cazul intervenţiilor la nivel conativ se urmăreşte influenţarea
comportamentului de cumpărare şi de consum al publicului ţintă, în sensul
achiziţionării produsului promovat. Aceste obiective pot fi măsurate prin
utilizarea tehnicilor de observare, prin determinarea ponderii consumatorilor
aflaţi la prima cumpărare a produsului nou, determinarea ponderii celor care
repetă actul de cumpărare etc.
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