STRATEGII IMOBILIARE
‐suport de curs‐
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Capitolul 1. INTRODUCERE ÎN MARKETING

1.1. Conceptul de marketing
 În literatura de specialitate regăsim numeroase definiţii pentru „marketing”.
 Termenul – este de origine anglo‐saxonă;
– provine de la participiul prezent al verbului „to market” (a desfăşura tranzacţii, a
cumpăra şi a vinde).
O definire pur tehnică, pornind de la termenul de origine, nu acoperă bogăţia şi varietatea de
înţelesuri a marketingului.
 „MARKETING” – s‐a internaţionalizat.
 Definiţia dată de şcoala de marketing de la ASE Bucureşti: „...(a) o concepţie modernă (un nou mod
de gândire, o nouă optică) asupra orientării, organizării şi desfăşurării organizaţiei, /(b) concretizată
într‐un ansamblu coerent de activităţi practice (un mod de acţiune practică), /(c) programate şi
desfăşurate printr‐un instrumentar de marketing adecvat, /în scopul satisfacerii în condiţii
superioare a nevoilor de consum şi a maximizării profitului.
(a) Marketing = o concepţie modernă (o nouă optică).
= un concept managerial modern, concretizat în planificarea, organizarea,
executarea şi controlul tuturor activităţilor interne şi externe ale
întreprinderii, din perspectiva racordării la dinamica mediului, în scopul
satisfacerii în condiţii superioare a obiectivelor individuale şi organizaţionale.
Sfera consumului = punct de plecare şi de încheiere a activităţii de marketing (vezi figura de la
cursul introductiv).
(b) Marketing = un ansamblu de activităţi practice:
 activităţi tradiţionale – concepute şi derulate însă din perspectiva racordării organizaţiei
la cerinţele clienţilor;
 activităţi noi, specifice (care surprind noile raporturi cu exteriorul): cercetarea
consumului; investigarea pieţei specifice; testarea acceptabilităţii noilor produse;
pregătirea pieţei pentru primirea acestora; urmărirea comportării produselor în consum.
(c) Desfăşurarea activităţii organizaţiei în noua optică implică utilizarea unui instrumentar
adecvat de marketing pentru: ●cercetarea nevoilor de consum; ●investigarea pieţei; ●fundamentarea
ştiinţifică a deciziilor de marketing; ●optimizarea demersurilor practice.
Se apelează la un ansamblu de procedee, metode şi tehnici furnizate de diverse ştiinţe
(economie, statistică, matematică, informatică, sociologie, psihologie ş.a.). Ca urmare se justifică
colective interdisciplinare.
Marketing = o nouă optică, o filosofie, o ştiinţă, artă, ce implică cercetarea pieţei ca punct de
plecare, urmată de orientarea, organizarea şi operaţionalizarea activităţilor astfel încât să asigure
satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum şi a maximizării profitului.
 Clientul este plasat în centrul preocupărilor şi este înconjurat cu cei 4 P (produs, preţ, promovare,
plasament = mixul de marketing).
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FUNCŢIILE MARKETINGULUI:
I. Funcţii parţiale, corespunzătoare activităţilor derulate:
1. studiul pieţei;
2. alegerea pieţelor‐ţintă;
Marketing
3. căutarea, evaluarea şi selectarea produselor pentru ofertare;
strategic
4. fixarea preţurilor;
5. alegerea canalelor de distribuţie;
6. elaborarea unei strategii de comunicaţie‐promoţională.
Funcţiile 1→6 preced producţia şi punerea în vânzare.
Marketing
operaţional

7. punerea în acţiune a campaniilor promoţionale;
8. distribuirea produselor;
9. servicii post‐vânzare.
Funcţiile 7→9 sunt posterioare producţiei.

1.
2.
3.
4.

II. Funcţii generale:
investigarea pieţei, a necesităţilor de consum (funcţie – premisă);
conectarea dinamică a organizaţiei la mediul economico‐social (funcţie – mijloc);
satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum (funcţie – obiectiv);
maximizarea profitului (funcţie – obiectiv).

1.2. Piața‐principala componentă a mediului economico‐social
I.
Mediul de marketing al întreprinderii
II. Cererea și oferta‐ categorii corelative ale pieței
III. Piaţa în viziunea marketingului
IV. Piaţa întreprinderii
V. Segmentarea pieţei – necesitate, conţinut, etape
I.
Mediul de marketing al întreprinderii
Orientarea spre exterior = trăsătura definitorie a opticii de marketing
Din perspectiva acestei trăsături, întreprinderile sunt cu atât mai performante cu cât reuşesc:
- să cunoască,
- să i se adapteze,
- şi, în anumite limite, să influenţeze
mediul în care acţionează.
Piaţa = principala componentă a mediului economico‐social al întreprinderii (deoarece cerinţele
efective şi potenţiale ale consumatorilor/utilizatorilor se manifestă prin intermediul pieţei).
Însă, deşi cerinţele se manifestă pe piaţă, ele îşi au izvorul în afara ei, în sfera consumului,
purtând amprenta unui şir de factori aparţinând altor componente ale mediului. Din acest motiv,
orientarea întreprinderii spre exterior vizează întregul mediu economico‐social.
Mediul de marketing al întreprinderii = ansamblul agenţilor, factorilor şi tipurilor de
comportament care influenţează activitatea întreprinderii.
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Componentele mediului:
A. mediul intern;
B. mediul extern:
1. micromediul,
2. macromediul;
C. mediul de legătură (relaţii) – totalitatea relaţiilor dintre întreprindere şi mediul
extern.
A.
Mediul intern include:

resursele întreprinderii (materiale, financiare, umane, informaţionale);

structura organizatorică;

cultura organizaţională.
Mediul intern al întreprinderii este alcătuit din totalitatea elementelor ce asigură realizarea
obiectului de activitate al acesteia.
Analiza – diagnostic a mediului intern permite identificarea:

punctelor forte (atuurilor);

punctelor slabe (slăbiciunilor).
B.
Mediul extern include:
1. micromediul întreprinderii vizează relaţiile întreprinderii cu:
a)
clienţii;
b)
concurenţii;
c)
furnizorii şi prestatorii de servicii;
d)
intermediarii (distribuitori, bănci, instituţii de asigurări);
e)
organisme publice.
Dintre acestea, relaţiile cu a), b), c), d), sunt relaţii de piaţă.
2.
macromediul întreprinderii include următoarele componente:
a)
mediul tehnologic;
b)
mediul demografic;
mediul natural;
c)
d)
mediul economic;
e)
mediul cultural;
f)
mediul politic;
g)
mediul instituţional.
II. Cererea și oferta‐ categorii corelative ale pieței
1) Cererea – concept, structură, particularităţi, factori de influenţă
Cererea = formă de concretizare a nevoii sociale, fără însă a se identifica cu aceasta;
– face legătura între nevoi şi consumul efectiv.
DEFINIŢIE: Cererea (C) = cantitatea dintr‐un bun economic pe care diverşi agenţi economici (individ,
grup) sunt dispuşi să o cumpere, la un moment dat, pentru diverse niveluri de preţ/tarif, celelalte
variabile fiind presupuse constante.
Cererea pentru un anumit bun reflectă corespondenţa dintre scara posibilă de preţuri şi
dispoziţia privind cantităţile pe care clienţii potenţiali doresc să le cumpere pentru fiecare nivel de preţ
(tarif), într‐o anumită perioadă de timp.
 Manifestarea cererii pentru un anumit bun are loc numai atunci când – în condiţiile unei
anumite oferte – sunt întrunite, concomitent, următoarele condiţii:
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 existenţa nevoii pentru acel bun;
 existenţa solvabilităţii la nivelurile de preţ date;
 opţiunea pentru cumpărarea acelui bun.
 Cererea ne apare ca o relaţie între două variabile specifice: preţul (p) şi cantitatea cerută
(Qc).
P

C

P1
Cererea = o specificaţie
Preţul (P)
Cantitatea
cerută (Qc)
P1
Qc1
P2
Qc2
Qc3

P2

Qc1

Qc2

Qc3

...

Qcn

Qc

Fig.1.1. Curba cererii individuale

Deplasarea de la un rând al specificaţiei la altul trebuie înţeleasă ca o modificare a Qc la anumite
niveluri de preţ şi nu ca o modificare a cererii (cererea este reprezentată de întreaga curbă). Modificarea
cererii – în jos şi la stânga; în sus şi la dreapta – intervine sub acţiunea unor factori diverşi (economici,
demografici, biologici, psihologici etc.).
P

P

C1
C2

P

C1

C

C2

QC
QC

QC
Fig.1.2.Modificarea cererii

 Deoarece nivelul preţului unui produs este influenţat şi de raportul C – O trebuie cunoscută
cererea totală pentru acel produs.
Curba cererii totale pentru un produs se obţine prin însumarea cantităţilor cerute de toţi
cumpărătorii ( i  1, n ), la un anumit preţ.
n

Ct   Qci ( p)
i 1
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Ex.: Pentru un produs – bun de producţie – oarecare „j”, oferit de întreprinderea „N”, au
formulat cereri în anul 2014, două întreprinderi „X” şi „Y”.

Ct  Cx  C y  Qcx  Qcy  p 
P
Cy
Cx

Ct

Qcy

Qcx

Qct=Qcx+Qcy

Qc

Fig.1.3. Cererea totală pentru un produs

Curba Ct reprezintă suma orizontală a curbelor cererilor individuale ale produsului respectiv.
 În funcţie de obiectul cererii deosebim:
– Cerere de consum: ●cerere de bunuri materiale: – cerere de bunuri de consum (Bc),
– cerere de bunuri de producţie (Bp),
●cerere de servicii (industriale şi neindustriale,
– Cerere de informaţii etc.
Particularităţile cererii de Bc ( CBc ):
1. are la bază nevoile, dorinţele consumatorilor;
2. poartă amprenta factorilor subiectivi (înclinaţii, motivaţii, gusturi, grad de cultură etc.). În
ultimă instanţă are şi un substrat de natură economică. Costul achiziţiei (în bani, timp,
comoditate, contraservicii etc.), veniturile, diversitatea înlocuitorilor reprezintă elementele
esenţiale care determină achiziţionarea sau neachiziţionarea acelui bun, la preţurile date.
Deci, CBc constituie obiectul unor calcule de sacrificii şi satisfacţii;
3. are un pronunţat caracter aleator, ceea ce face dificilă chiar imposibilă corelarea ei în
profunzime cu oferta de Bc[1].
Particularităţile cererii de bunuri de producţie ( CB p ):
1. este generată de nevoi precise, conturate de specialiştii din unităţile achizitoare (nu se
bazează pe impresii, ci pe fapte şi rezultate scontate);
2. este de natură tehnică (şi vânzarea capătă aspectul unei prezentări tehnice);
3. este o cerere derivată, aflată sub incidenţa cererii pentru alte produse;
4. este definită ca ●volum, ●structură şi ●teritoriu. Unităţile potenţial achizitoare sunt
cunoscute;
5. constituie obiectul unor calcule de eficienţă (odată achiziţionate, trebuie să genereze
creşterea eficienţei în acele unităţi);
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6. este corelată cu oferta nu numai global, ci şi în structura sa pe produse (contractele
economice  corelarea CB p cu OB p ).
 C  f  x1, x2 ,......xn 
Prin această relaţie redăm dependenţa cererii de factorii care‐i determină mişcarea (nevoile,
veniturile, preţul, factorii demografici etc.).
Privită prin prisma efectului, respectiv a cererii, acţiunea factorilor apare contopită – corelaţie
multiplă – exprimabilă cu ajutorul funcţiei de regresie multiplă.
Dependenţa C se poate exprima şi cu ajutorul corelaţiei simple C’=f(x), punându‐se în evidenţă
influenţa unui singur factor, ceilalţi fiind presupuşi constanţi.
Corelaţia multiplă sau simplă poate fi liniară sau curbilinie, în funcţie de forma legăturii dintre
fenomene.
2) Elasticitatea cererii
În strânsă legătură cu fenomenul modificării cererii sub incidenţa factorilor de influenţă este
elasticitatea cererii.
DEFINIŢIE: Elasticitatea cererii pentru un anumit produs este reacţia cantităţii cerute din acel
produs, la o mică modificare a factorilor de influenţă.
Intensitatea acestei reacţii se exprimă cu ajutorul coeficientului de elasticitate, calculat cu
ajutorul formulei:

E c/x 

Q c x
:
, unde: x – factor de influenţă (variabila independentă),
Qc x

Qc – cantitatea cerută din produsul respectiv (variabila
dependentă),
Δ – modificarea variabilelor.
Practic, Ex se prezintă ca un raport între modificarea procentuală a cantităţii cerute şi
modificarea procentuală a factorului de influenţă.
Ex.: Venitul creşte (într‐o anumită perioadă) cu 6%; vânzările fizice la produsul „j” au crescut cu
0,9%  E x 

0,9
 0,15 (coeficient pozitiv, subunitar).
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Coeficientul de elasticitate poate fi şi negativ (atunci când factorul de influenţă şi cererea variază
invers proporţional).
 Elasticitatea cererii în funcţie de preţ
Ep =

Q c P
:
unde: Ep – coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ, Qc – cantitatea
Qc
P

cerută; p – preţul; Δ – modificarea .
Variante: –1 < Ep < 0, cerere inelastică sau slab elastică;
Ep = 0,cerere rigidă;
Ep = –1,elasticitate egală cu unitatea;
Ep < –1, cerere elastică (Ex. Ep = –2);

E p   , cerere infinit elastică.
 Ep este un indicator important pentru ofertanţi deoarece oferă informaţii preţioase (influenţa variaţiei
preţurilor asupra încasărilor totale).
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Ex.: Dacă preţul scade, încasarea totală suferă o dublă influenţă:
a) tinde să crească datorită creşterii produselor vândute;
b) tinde să scadă ca urmare a scăderii preţului.
Influenţa finală este rezultanta acestor două tendinţe.
 Dacă cerea este elastică (Ep < –1) – o scădere a preţului antrenează o creştere a
încasărilor totale.
 Dacă cererea este slab elastică (–1 < Ep < 0) – o scădere a preţului determină o
diminuare a încasărilor totale (deoarece cantitatea achiziţionată creşte mai încet
decât scade preţul – legea lui King).
 Elasticitatea cererii în funcţie de preţ este de două feluri:
1. directă – modificarea preţului unui produs antrenează modificarea cantităţii cerute din acelaşi
produs;

E p  A 

QC  A  p  A
:
QC  A 
p  A

2. încrucişată (transversală) – modificarea preţului unui produs determină modificarea cantităţii
cerute din alt produs.

E p  A 

QC B  p  A
:
QC B 
p  A

În funcţie de natura relaţiilor dintre produsul A şi produsul B (produse substituibile sau produse
complementare) distingem două situaţii:
2.a. Ep(A) > 0 pentru produsele substituibile. O creştere a preţului la produsul A (considerat
produs preferat) antrenează o creştere a cantităţii cerute din produsul B.
2.b. Ep(A) < 0 pentru produsele complementare. O creştere a preţului produsului A antrenează o
scădere a cantităţii cerute din produsul B.
 Elasticitatea cererii în funcţie de venit

EV 

Qc V
:
Qc V

EV redă raportul dintre modificarea procentuală a cantităţii cerute şi modificarea procentuală a
venitului.
Varianta EV > 1 – cererea elastică.
3) Oferta – concept, structură, particularităţi, factori de influenţă
DEFINIŢIE: Oferta reprezintă cantitatea dintr‐un anumit produs/serviciu pe care agenţii economici
specializaţi sunt dispuşi să o cedeze cumpărătorilor, la un anumit moment dat, pentru
diverse niveluri de preţ/tarif.
Regăsim corespondenţa dintre – scara posibilă de preţuri
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P
O

Pn

P3
P2
P1

QO1

QO2

QO3

QOn

QO

Fig.1.4. Curba ofertei individuale

► Resursele utilizate pentru obţinerea unui produs au şi alte „şanse de întrebuinţare”. Pornind de la
această realitate, P. Heyne subliniază că producătorul va opta pentru cea mai bună şansă care ia în
calcul: – costurile anticipate;
– cererea previzionată;
– preţurile aşteptate.
Modificarea cantitativă oferită la acelaşi nivel al preţului poate fi determinată de o serie de
factori:
– costul producţiei;
– preţul altor bunuri;
– numărul firmelor care produc acelaşi bun;
– taxele şi subsidiile;
– previziunile pentru evoluţia preţului;
– evenimentele social‐politice şi naturale.

O2

O1

O3

P

P3

QO22

QO1

QO3

Q0

Fig.1.5. Modificarea ofertei

În funcţie de estimările lor, producătorii oferă mai mult sau mai puţin dintr‐un anumit produs:
Deoarece în formarea preţului de vânzare se ia în considerare şi raportul C – O, definim Ot.
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Oferta totală pentru un bun reprezintă suma tuturor cantităţilor oferite de toţi producătorii
individuali ( i  i, n ) ai acelui bun.
n

Ot =

 QOi ( p) ,

QOi = cantitatea oferită de producători „i” (de la 1 la n)

i 1

Curba Ot se obţine prin însumarea orizontală a curbelor ofertelor individuale ale acelui bun.
Ox

Oy

Ot

P
P5
P2

P1

Q0X+Q0Y

Q0

Fig.1.6.Curba ofertei totale

Structură
 Oferta este deosebit de complexă. Deosebim: ofertă de produse şi servicii; ofertă de bunuri de
consum şi de producţie; ofertă de bunuri industriale şi neindustriale; ofertă de produse de marcă şi
de produse anonime; ofertă de bunuri alimentare şi de bunuri nealimentare; ofertă de bunuri de
folosinţă curentă, periodică şi rară etc.
Caracteristicile OBc – importante pentru stabilirea politicii de marketing a producătorilor,
distribuitorilor şi beneficiarilor finali:
1. se adresează unui număr mare de consumatori;
2. caracteristicile tehnico‐funcţionale, estetice etc. sunt imprimate astfel încât să conducă
la satisfacerea gusturilor şi preferinţelor deosebit de nuanţate ale consumatorilor 
amplă diversitate sortimentală;
3. se structurează pe clase de calitate (ex. lux, calitatea I, masă) pentru a fi corelată cu
gradul de solvabilitate şi nivelul de exigenţă;
4. condiţionează (cantitativ şi calitativ) consumul populaţiei.
Caracteristicile OBp:
1. se adresează unui număr limitat de utilizatori specializaţi;
2. condiţionează activitatea utilizatorilor, influenţând ritmicitatea şi calitatea producţiei lor,
preţurile de vânzare etc.;
3. forma, compoziţia, caracteristicile, calitatea, prezentarea mărfurilor oferite sunt strict
definite din punct de vedere tehnic.
Aceste caracteristici determină:
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–
–

un mod specific de racordare a ofertei la cerere;
un mod distinct de concepere şi derulare a cercetărilor de piaţă[2].

III. Piaţa în viziunea marketingului
Din perspectiva marketingului, piaţa trebuie înţeleasă în complexitatea sa şi nu trunchiat (ex. loc
în care se desfăşoară tranzacţiile; raport între C – O; totalitatea relaţiilor economice generate de actele
de vânzare – cumpărare).
DEFINIŢIE: PIAŢA reprezintă spaţiul economico‐geografic în care, la un moment dat, se confruntă C şi O
produselor de un anumit tip, împreună cu colectivităţile care influenţează starea şi evoluţia
lor.
Piaţa ne apare deci ca un sistem complex ce subsumează şi intercondiţionează o serie de
elemente şi aspecte concrete, cu particularităţile lor.
Concret, avem în vedere:
A.
Obiectul pieţei.
B.
Cadrul spaţial de referinţă.
C.
Cadrul temporal de referinţă.
D.
O stare de confruntare între C şi O produselor specifice.
E.
Un „public” care exercită o influenţă asupra vânzării produsului considerat.
Ilustrare graduală
B.
Piaţa imobilelor rezidențiale.
C.
Piaţa internă a imobilelor rezidențiale.
D.
Piaţa internă a imobilelor rezidențiale, în anul 2014.
E.
În baza raportului cantitativ şi structural calitativ, piaţa se poate găsi, la un moment
dat, în una din următoarele situaţii:

penurie O < C  piaţa vânzătorului;

abundenţă O > C  piaţa cumpărătorului;

echilibru O = C (mai ales ca o medie a abaterilor de la starea de echilibru).
F.
Publicul include:

clientela finală – persoane fizice,
– persoane juridice;

cumpărătorii, care nu întotdeauna sunt identici cu clienţii finali;

distribuitorii, ca intermediari activi;

„prescriptorii”, care decid sau influenţează cumpărarea unui anumit produs: de
exmplu medici, arhitecți.
IV. Piaţa întreprinderii
DEFINIŢIE: Gradul efectiv sau potenţialul de pătrundere în consum a produselor unei întreprinderi
defineşte piaţa acelei întreprinderi.
Produsele unei întreprinderi se află în relaţii de concurenţă cu produsele similare oferite de alte
întreprinderi. Între pieţele produselor şi piesele întreprinderilor se stabilesc o serie de raporturi.
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Produse
nn

n2
n1
O

B

C

A
N1

D
N2

Nm

Întreprinderi

1) perimetrul ON1An1 – piaţa întreprinderii se identifică cu piaţa produsului (situaţie rar
întâlnită) – întreprinderea deţine monopolul pe piaţa produsului n1;
2) perimetrul ON1Bnn – întreprinderea N1 deţine monopolul pentru toate cele nn produse
(situaţie pur teoretică);
3) perimetrul ONmCnn – pieţele întreprinderilor interferează cu pieţele produselor (situaţia cea
mai frecventă);
4) perimetrul ONmDn1 – mai multe întreprinderi oferă acelaşi produs omogen. Situaţia în care
întreprinderile ar oferi numai acel produs – pur teoretică. Dacă însă luăm în discuţie întâlnirea
întreprinderilor pe piaţa unui anumit produs (în cazul nostru – n1), atunci piaţa produsului este formată
din suma pieţelor celor „m” întreprinderi.
 Capacitatea efectivă a pieței unei întreprinderi este dată de cifra de afaceri pe care ea o realizează
pentru toate produsele pe care le oferă pe piaţă.
Piaţa întreprinderii „i”
a) pentru produsul „j”

Cij  Nij  Iij ;
i  1, N j ; j  1, ni ;
ni – numărul de produse oferite de întreprinderea „i”;
Cij – capacitatea pieţei întreprinderii „i” pentru produsul „j”(cifra sa de afaceri pentru produsul
"j";
Nij – numărul de consumatori ai produsului „j”, comercializat de întreprinderea „i”;
Iij – intensitatea medie de consum.
 Profilul pieţei unei întreprinderi poate fi:
1. – unic – când întreprinderea derulează o singură formă de activitate;
– complex – când întreprinderea derulează activităţi diverse.
2. – actual (piaţa efectivă);
– potenţial (piaţa potenţială).
 Pentru exprimarea dimensiunilor pieţei întreprinderii se utilizează o serie de indicatori, principalii
fiind:
a) Volumul vânzărilor (volumul pieţei întreprinderii) – indicator absolut – dat de cifra de afaceri
a întreprinderii (Ca).
Q – cantitatea de produse
Ca  Q  P
P – preţul de vânzare
b) Cota de piaţă (ponderea vânzărilor) – indicator relativ – surprinde vânzările unei
întreprinderi (ex. „i”) pe o anumită piaţă (ex. a produsului „j”).
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c) Cota relativă de piaţă (Crp) – raportul dintre cota proprie de piaţă şi cota deţinută de cel mai
puternic concurent (sau raportul dintre vânzările unei întreprinderi şi vânzările celui mai puternic
concurent).
Acest indicator exprimă raportul dintre 2 întreprinderi pe piaţă.
O întreprindere poate fi:
 lider unic pe o anumită piaţă, atunci Crp  2;
 colider – Crp se apropie de 1;
 nonlider – Crp < 1;
 challenger (urmăritor) – vizează o poziţie mai bună;
 specialist – întreprinderea ocupă o nişă particulară de piaţă (oferă un produs special).
 Orice întreprindere vizează dezvoltarea pieţei sale.
D  N 1 I1  N 0 I 0

1 – perioada curentă (ex. 2015)

0 – perioada de bază (ex. 2014)
Lărgirea pieţei întreprinderii are loc pe următoarele căi:
1. extensivă De  I 0  N1  N0 

Concret, calea de extindere a pieţei implică atragerea unor noi cumpărători ai produselor firmei.
2. intensivă Di  N0 I1  I 0 

Presupune creşterea sumelor cheltuite de către fiecare client sau a frecvenței de achiziție.
frecvenţei de achiziţie;
V. Segmentarea pieţei – necesitate, conţinut, etape
Segmentarea pieţei = tehnică de cercetare a structurii pieţei.
Piaţa prezintă, în general, o structură internă deosebit de complexă, cumpărătorii prezentând o
mare diversitate de nevoi, obiceiuri, motivaţii, preferinţe.
O firmă, în abordarea pieţei, poate opta pentru una din următoarele variante:
1. marketing de masă;
2. marketing la ţintă;
3. marketing individualizat.
1. se ignoră orice diferenţiere  Politică nediferenţiată.
2. se segmentează piaţa, se aleg segmentele ţintă  Politică de marketing adaptată cerinţelor,
motivaţiilor etc. segmentelor ţintă.
DEFINIŢIE: Segmentarea pieţei unui produs = procesul de divizare a pieţei în subgrupe cu nevoi şi
preferinţe specifice, care formează o parte suficient de mare din cererea totală pentru acel
produs pentru a justifica o politică de marketing separată.
3. se iau în considerare particularităţile fiecărui consumator  Politică de supraadaptare.
Un segment de piaţă trebuie să fie:
 identificabil – să poată fi descris în termenii nevoilor şi preferinţelor specifice;
 măsurabil – atât ca mărime a cumpărătorilor, cât şi ca cerere potenţială;
 suficient de mare – pentru a justifica o politică de marketing separată care să conducă
la creşterea cifrei de afaceri şi a profitului.
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Etapele segmentării
În procesul segmentării se parcurg 4 etape:
1. alegerea criteriilor de segmentare;
2. studiul caracteristicilor fiecărui segment;
3. alegerea segmentului/segmentelor ţintă;
4. definitivarea politicii de marketing pentru segment(ele) ales(e).
1. Alegerea criteriilor de segmentare
În contextul unei structuri complexe şi eterogene a pieţei produselor şi serviciilor, variabilele de
segmentare sunt foarte diverse.
Ele se grupează în 4 mari grupe:
A. Variabile geografice;
B. Variabile demografice;
C. Variabile psihografice;
D. Variabile comportamentale.
Ipotezele de diferenţiere a clientelei potenţiale se selectează din cele 4 grupe, în funcţie de
specificul produsului.
 Pentru segmentul consumatorilor ce achiziţionează produse încadrate în categoria bunurilor de
consum (Bc) regăsim:
A. Geografice:
● regiunea (montană, de câmpie);
● mărimea ţării (foarte mari, mari, medii, mici, foarte mici);
● mărimea oraşului (sub 10.000 locuitori,...);
● densitatea populaţiei ţării, oraşului;
● medii de reşedinţă (urban, rural);
● climatul (nordic, sudic, mediteranean).
B. Demografice
● vârsta (sub 6 ani, 6‐11, 12‐19, 20‐34, 35‐49, 50‐64, 65+);
● genul (masculin, feminin);
● mărimea familiei (1‐2, 3‐4, 5+);
● ciclul de viaţă familial:
– tânăr/ă singur/ă,
– tânăr căsătorit fără copii,
– tânăr căsătorit cu copil sub 6 ani,
– tânăr căsătorit cu copil peste 6 ani,
– vârstnic, căsătorit cu copii etc.
● venitul;
● ocupaţia – categoria socio‐profesională (inginer, economist, cadru medical, funcţionar public,
student etc.);
● educaţia (fără studii, şcoală generală, liceu, facultate, postuniversitare);
● religia: ortodox, catolic, protestant etc.;
● rasa: alb, negru, oriental (rasa galbenă) etc.;
● naţionalitatea: român, maghiar, german etc.
C. Psihografice:
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● S l de viaţă:
● Personalitate – autoritar, sociabil, vorbăreţ (gregar), ambiţios.
● Propria imagine şi reflectarea acesteia în exterior.
D. Comportamentale:
1. cu privire la produsul considerat:
● avantajele căutate: calitate, economie, servicii cerute;
● statutul folosirii: nefolosire, după folosire, întrebuinţare pentru prima dată,
întrebuinţare regulată;
● ritmul întrebuinţării (frecvenţa cumpărării): întrebuinţare rară (slabă); medie; mare
(puternică);
● statutul loialităţii (fidelităţii): nici unul, mediu, puternic, absolut;
● etapa cunoaşterii (stadiul de pregă re în vederea achiziţionării): necunoaştere,
conştientizare, informare, interesat, dornic, intenţie de a cumpăra;
2. atitudinea post achiziţie: entuziastă, pozitivă, indiferentă, negativă, ostilă.
 Pentru segmentarea pieţei utilizatorilor (achiziţionează bunuri de utilizare productivă) – se
apelează la multe din variabilele deja menţionate (ex. geografice, avantajele căutate, rata de
utilizare, gradul de fidelitate, stadiul pregătirii în vederea achiziţionării produsului ş.a.). În plus se
apelează la unele variabile specifice, cum ar fi:
A. Variabile demografice:
● Ca (cifra de afaceri);
● ramura;
● mărimea firmei.
B. Variabile operaţionale
● tehnologia clientului;
● statutul u lizării/nonu lizării (frecvent, u lizare medie, rară, nonu lizare).
C. Factori situaţionali
● urgenţă;
● mărimea comenzii.
D. Caracteristici individuale
● similitudine cumpărare‐vânzare;
● a tudinea faţă de risc;
● structura puterii (companii dominate de ingineri, economiş , marketeri).
E. Metode de achiziţionare
● compar mente de achiziţionare puternic centralizate/descentralizate.;
● poli ca generală de aprovizionare (leasing, contracte de service, achiziţii de sisteme, licitaţii cu
ofertă sigilată etc.).
Pentru segmentarea pieţei unui produs se poate apela la unul sau la mai multe criterii,
combinându‐le. Opţiunea pentru un criteriu sau altul va avea la bază compararea calităţilor şi defectelor
lor. Pentru a fi utilizat, un criteriu trebuie să aibă următoarele calităţi:
● pertinenţă (să fie puternic legat de comportamentul şi atitudinile consumatorilor/utilizatorilor
faţă de acel produs);
● posibilitate de măsurare – unele sunt uşor de măsurat (ex. venitul, vârsta), altele sunt dificil de
măsurat (ex. personalitatea);
● valoarea practică – să poată fi utilizat de către marketer.
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În procesul cercetării, într‐o primă etapă se apelează la metode indirecte (informaţiile se obţin
din surse secundare – statistici, publicaţii, evidenţe financiar‐contabile etc.).
În cea de‐a doua etapă se apelează la metode directe de cercetare a pieţei (anchete de piaţă,
interviuri, paneluri). Se vor obţine astfel informaţii referitoare la:
‐ caracteristicile socio‐economice ale consumatorilor/utilizatorilor;
‐ comportamentele şi obiceiurile acestora de cumpărare şi consum;
‐ motivaţiile lor;
‐ opiniile lor, gradul de satisfacţie/insatisfacţie ş.a.
2. Studiul caracteristicilor fiecărui segment
Cunoaşterea caracteristicilor segmentelor identificate este indispensabilă; doar astfel se vor
putea stabili modalităţile de abordare distinctă a diverşilor clienţi‐ţintă.
Criteriile extrase din cele patru grupe (A–D) se vor îmbina cu criteriul preferenţial, în baza căruia
subiecţii cercetaţi se împart în:
● consumatori/u lizatori
şi
● nonconsumatori/nonu lizatori.
Cele mai simple şi mai des utilizate tehnici sunt metoda dihotomică și cea matricială;
I. Metoda dihotomică – CERINŢE:
a) minimizarea disparităţii dintre efectivele reale ale segmentelor;
concomitent cu
b) maximizarea disparităţii dintre efectivele segmentelor obţinute în urma anchetei
(criteriul preferenţial).
C

C00

C0

C1

C01

C10

a) minimizarea

C11

b) maximizarea

II. Metoda matricială – CERINŢĂ:
– concentrarea maximă pe diagonala matricei.

Cons
Noncons
T

S1
Xji
Xi

3. Alegerea unuia sau mai multor segmente
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Cunoscând dimensiunea şi caracteristicile fiecărui segment al pieţei produsului analizat,
ofertantul va decide segmentul/segmentele ţintă şi, implicit, va opta pentru o strategie concentrată sau
pentru o strategie diferenţiată.
Dacă alegem un grup de segmente prea mic s‐ar putea sa nu obținem cifra de afaceri și profitul
dorit. Dacă ne adresăm prea multor segmente de piață s‐ar putea ca eforturile de marketing să fie atât
de mari încât cheltuielile suplimentare implicate să nu fie acoperite de creșterea vânzărilor sau a
profitului. Este foarte important cum alegem segmentul sau segmentele de piață țintă.
Criteriile ce stau la baza alegerii pieței/piețelor țintă sunt:
‐
mărimea‐ mărimea estimată a unui segment de piață este foarte importantă pentru alegerea lui,
de multe ori nu merită să cheltuim bani pentru un segment care este prea mic;
‐
creșterea anticipată‐ un segment poate fi mic acum, dar el va crește semnificativ în viitor;
‐
poziția competiției‐ cu cât este mai mică competiția cu atât segmentul este mai atractiv;
‐
costul necesar cuceririi și menținerii segmentului‐ un segment care nu este accesibil acțiunilor de
marketing ale firmei nu trebuie ales;
‐
puterea de a atrage consumatori din segmente secundare de piață‐ există segmente de piață mici,
dar care au o puternica forță de atracție a altor segmente de piață;
‐
compatibilitatea cu resursele și obiectivele companiei;
‐
imaginea companiei ‐ segmentul de piață ales nu trebuie să conducă la deteriorarea imaginii
firmei.
4. Definirea politicii de marketing pentru segmentul ales/segmentele alese
Procesul segmentării se încheie cu identificarea celor mai adecvate politici de produs, preţ,
distribuţie, comunicaţie promoţională astfel încât să se asigure satisfacerea cerinţelor clienţilor‐ţintă, în
condiţii de eficienţă maximă.

1.3. Strategia de piață și marketingul mix
I. Concepte utilizate
Strategia de marketing – componenta principală a politicii de marketing, nucleul acesteia, prin care
firma stabileşte modalităţile, căile de atingere a obiectivelor pe care şi le‐a fixat.
Variantă: liniile definitorii ale atitudinii şi conduitei întreprinderii în vederea atingerii anumitor
obiective (C. Florescu – coordonator, 1992).
Strategia de marketing poate lua diverse concretizări:
 strategia de piaţă,
 strategia de produs,
 strategia de preţ,
componente ale politicilor de PPPP.
 strategia de distribuţie,
 strategia promoţională,
Politica de marketing = strategia de marketing + tactica
Strategia de piaţă – punctul de plecare şi referinţă pentru toate celelalte strategii de marketing
(PPPP). Strategia de piaţă indică atitudinea şi conduita firmei faţă de: fizionomia, exigenţele şi tendinţele
pieţei.
17

Deciziile strategice adoptate trebuie să asigure fructificarea la maximum a potenţialului firmei
(material, uman, financiar) şi a oportunităţilor pieţei.
O strategie jalonează coordonatele generale pe o perioadă mai lungă.
Tactica de marketing – instrumentul de traducere în practică a strategiei de marketing;
– planul complet şi detaliat de acţiuni pentru fiecare domeniu al activităţii de
conducere (pentru produs, pentru promovare etc.).
În cadrul unei strategii există mai multe tactici. Strategia nu se modifică o perioadă îndelungată;
tacticile sunt într‐o continuă mişcare.
Ex. de tactici: – pentru produs – schimbarea culorii ambalajului pentru a‐l diferenţia de produsele
concurenţei;
– pentru preţ
– acordarea de facilităţi de preţ (ex. vânzarea în rate) ş.a.
Punerea în aplicare a tacticilor de marketing se face, în mod planificat, pe baza programelor de
marketing.
Marketing – mix = componentă importantă a politicii de marketing.
Mix – prescurtare de la „mixture” (engleză),
– are sensul de ●amestec, ●combinare, ●îmbinare.
Părintele marketingului mix – Neil Borden de la Universitatea Harvard – vorbea de un
„melanjeur” (responsabil de marketing) care trebuie să stabilească combinarea diverselor elemente şi
procedee ale unei politici de marketing pentru a exploata cu profit produsele companiei.
Deci, marketingul mix implică alegerea, combinarea şi antrenarea resurselor întreprinderii,
proporţiile, dozajul în care acestea urmează a intra în efortul global pentru a se ajunge la efectele dorite
cu minimum de eforturi.
Conceptul de marketing mix sintetizează coerent şi unitar politicile de produs (P), preţ (P),
plasament (distribuţie) – P, promovare (P)  PPPP.
! Nu este suficient a doza şi manipula politici de PPPP ci şi de a alege cel mai bun program şi cea
mai bună combinaţie dintr‐un număr mare de variante disponibile.
Criteriile de alegere sunt strâns legate de obiectivele strategice pe care firma le urmăreşte la
momentul analizei.
Program de marketing = document ce cuprinde, în succesiunea lor, activităţi specifice de marketing,
de mobilizare a resurselor umane, materiale şi financiare ale unei organizaţii, în vederea realizării, în
condiţii performante, a unui obiectiv al planificării de marketing.
II. Sistemul strategic al întreprinderii
În procesul elaborării strategiei globale de marketing se parcurg următoarele etape:
1. analiza‐diagnostic a situaţiei existente;
2. formularea obiectivului strategic;
3. alegerea strategiei marketingului mix.
Strategia de marketing a întreprinderii nu este un scop în sine. Ea este urmată de :
 un program de acţiune (program de marketing);
 operaţionalizarea acestuia (acţiuni angajate);
 evaluarea şi controlul eficacităţii implementării acestui program.
Schematic, sistemul strategic al întreprinderii se prezintă astfel:
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III. Elaborarea strategiei de piaţă
Orice întreprindere, pentru a‐şi stabili obiectivul strategic, strategia de piaţă şi marketingul
mix (politicile de PPPP), trebuie să cunoască în profunzime realităţile interne şi piaţa pe care va interveni.
Analiza – diagnostic a mediului intern va permite identificarea punctelor tari (puncte forte,
atuuri) şi a punctelor slabe (slăbiciuni).
Întreprinderea trebuie să‐şi identifice forţele şi mijloacele proprii pe care le poate mobiliza
pentru a acţiona eficient asupra pieţei.
Factorii din interior (endogeni) alcătuiesc sinergia întreprinderii.
Analiza diagnostic a mediului extern implică, în primul rând, cunoaşterea factorilor economici şi
psihologici ai pieţei. În formularea şi adoptarea unei strategii, aceşti factori reprezintă forţele pieţei.
Forţele pieţei pot fi grupate în centre de influenţă. Cele mai importante centre de influenţă sunt:
 clienţii actuali şi potenţiali;
 concurenţii;
 structura şi caracteristicile distribuţiei;
 factorii sociali, economici şi juridici (componente ale mediului socio‐economic şi
instituţional).
Evaluarea situaţiei existente în mediul extern va permite identificarea oportunităţilor (ocaziilor,
şanselor) şi a riscurilor (ameninţărilor).
Analiza SWOT (Strenghts = puncte tari; Weakness = puncte slabe; Oportunities = oportunităţi;
Threatments = ameninţări) sintetizează rezultatele obţinute în urma cercetării mediului intern şi a celui
extern. Decidenţilor le va reveni sarcina de a exploata eficient atuurile şi oportunităţile existente.
19

Pornind de la  interesele şi posibilităţile firmei,
 situaţia pieţei,
 acţiunile concurenţei,
 nevoile clienţilor‐ţintă,
 finalitatea ţintită,
întreprinderea va formula OBIECTIVE GENERALE şi OBIECTIVE SPECIFICE (pentru fiecare variabilă a mix‐
ului de marketing – PPPP).
Obiectivele au rolul de a explicita strategia, decodificând‐o în scopuri de atins. Ele sunt variate şi
complexe. O frecvenţă mare au următoarele obiective:
 creşterea cotei de piaţă/menţinerea acesteia;
 maximizarea profitului pe termen scurt/lung;
 pătrunderea pe pieţele existente/dezvoltarea unor pieţe noi;
 dezvoltarea unui produs pe piaţă;
 îmbunătăţirea imaginii firmei ş.a.
Obiectivele trebuie să fie SMART (specifice, măsurabile, posibil de atins, relevante, temporale).
Deoarece nu toate obiectivele sunt presante pentru firmă, ele se ierarhizează, acordându‐li‐se o
anumită ordine de prioritate.
Tipologia strategiilor de piața
Varietatea și multitudinea stărilor mediului cu care întreprinderea urmează a se confrunta,
conduc la o extrem de largă diversitate a strategiilor de piață adoptate. Analiza tipologică a strategiilor
de piață ale întreprinderii se face după următoarele criterii:
a.
după poziția adoptată față de dinamica pieței:
‐
strategia creșterii presupune dezvoltarea activității de piață a întreprinderii și creșterea cifrei
de afaceri. Este cea mai atractivă alternativă și este caracteristică firmelor aflate în expansiune, cu o
situație financiară foarte bună, capabile să aloce fonduri suplimentare necesare finanțării capacităților de
producție, a stocurilor de materii prime și a celor de produse finite din rețeaua de distribuție. Pentru
implementarea acestei strategii este nevoie să se identifice noi furnizori și clienți care să asigure plusurile
necesare activității;
‐
strategia menținerii activității de piață vizează menținerea cifrei de afaceri și poate fi
utilizată în condițiile în care piața este saturată sau potențialul întreprinderii este limitat. Este cea mai
comodă alternativă, deoarece nu presupune schimbări importante în activitatea întreprinderii sau în
relațiile cu furnizorii sau clienții. Complementară acesteia este strategia de consolidare. O astfel de
strategie este adoptată de firmă atunci când aceasta s‐a dezvoltat pâna la un punct pe care‐l consideră
suficient pentru scopurile sale, consolidarea având loc prin recurgerea la întregul arsenal de activități de
marketing;
‐
strategia restrângerii activității de piață poate fi aplicată pe o piață în regres evident ca
urmare a noutăților induse de progresul tehnic sau a mutațiilor social‐economice înregistrate ori poate fi
utilizată de o firmă care intenționează reorientarea profilului de activitate.
b. după poziția întreprinderii față de structurile pieței există următoarele alternative strategice:
‐
strategie nediferențiată este aplicată atunci când întreprinderea se adresează pieței în mod
global cu un produs standard sau cu o gamă restrânsă de produse sau servicii ce prezintă elemente
minime de diferențiere și de adaptare la dorințele ori preferințele consumatorilor. Principalul avantaj al
adoptării acestei strategii o reprezintă posibilitatea adaptării fluxurilor tehnologice și de aprovizionare‐
vânzare care conduce la minimizarea costurilor de producție și implicit a prețului de vânzare,
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‐
strategia diferențiată presupune adaptarea gamei de produse și servicii, prețuri, modalități
de distribuție și de comunicare la particularitățile diferitelor segmente de consumatori. Aceasta poate
viza atât aspectele tehnice cât și aspectele comerciale ale ofertei.
‐
Strategia concentrată presupune ca întreprinderea să se adreseze unui singur segment sau
unui număr restrâns de segmente de consumatori cu produse și servicii puternic personalizate. Este o
strategie de poziționare clară prin care firmele își concentrează atenția asupra acelor zone ale pieței, în
care au șanse maxime de fructificare a potențialului deosebit pe care îl dețin.
c.
în funcție de atitudinea față de schimbările la nivelul pieței:
‐
strategia activă (inovatoare) are ca obiectiv crearea noutății în domeniul în care activează și
impunerea acestuia pe piață. Aceasta nu se limitează doar la studierea și anticiparea elementelor de
noutate ce caracterizează schimbările pieței, ci acționează efectiv pentru modelarea pieței, a
comportamentului consumatorilor, pentru încadrarea evoluției pieței pe o traiectorie care sa răspundă
propriilor interese;
‐
strategia adaptivă presupune adaptarea ofertei, cu o viteză mai ridicată sau mai scăzuta, la
noile tendințe care se manifestă pe piață. Este aplicată de firmele care prevăd din timp modificările
mediului în care acționează, iar prin măsuri adecvate reușesc să se adapteze la noile condiții. Asumarea
unei astfel de strategii necesită o situație financiară solidă, și existența unui compartiment de cercetare
dezvoltare cu experiență ridicată în domeniul respectiv;
‐
Strategia pasivă este specifică firmelor cu potențial redus care din diferite motive dispun de
resurse limitate, insuficiente pentru realizarea adaptării.
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Capitolul 2. PIAȚA IMOBILIARĂ

2.1. Cadrul conceptual al pieţei imobiliare
I. Definiţia şi caracteristicile pieţei imobiliare

Termenul de imobiliar (engl. „real estate”) este un termen legal care se referă la teren şi la orice
este fixat permanent pe un teren, cum ar fi de exemplu clădirile. Adeseori acest termen este considerat
sinonim cu termenul de proprietate imobiliară (engl. „real property” sau „realty”). Totuşi, din motive
tehnice, în prezent se face distincţia între imobiliar, care se referă la pământ şi la ceea ce este fixat pe el,
şi proprietatea imobiliară, care se referă la drepturile de proprietate asupra imobilului. Pe măsura
dezvoltării proprietăţii imobiliare private, domeniul imobiliar a devenit extrem de atractiv pentru afaceri.
Cumpărarea unui imobil necesită o investiţie semnificativă, fiecare porţiune de teren are caracteristici
unice, iar ca urmare, domeniul imobiliar a devenit în prezent o adevărată industrie, aflată într‐o continuă
evoluţie.
Specialiştii în domeniu disting în prezent următoarele tipuri de afaceri imobiliare:
‐
‐ evaluare imobiliară – servicii profesionale de evaluare;
‐ brokeraj – asistarea cumpărătorilor şi vânzătorilor în tranzacţii;
‐ dezvoltare – îmbunătăţirea terenului pentru utilizare, prin adăugare sau înlocuire de clădiri;
‐ managementul proprietăţii – managementul unei proprietăţi pentru proprietarul său;
‐ servicii de închiriere.
În cadrul fiecărui domeniu enunţat mai sus, afacerile se pot specializa pe tipuri diferite, ca de
exemplu imobil rezidenţial, comercial sau industrial. În plus, aproape orice afacere din domeniul
construcţiilor are conexiuni cu piaţa imobiliară.
În acest context se impun câteva delimitări conceptuale referitoare la piaţa imobiliară. În sens
general, piaţa imobiliară exprimă ansamblul tranzacţiilor imobiliare dintre persoane fizice sau juridice, ce
se desfăşoară într‐un anumit spaţiu, în cadrul căruia se confruntă cererea cu oferta imobiliară, se
formează preţurile, au loc negocieri şi acte de vânzare‐cumpărare, în condiţii de concurenţă. Transferul
de proprietate se presupune a fi un transfer permanent sau temporar de la una dintre părţi la cealaltă în
schimbul unei compensaţii, cel mai adesea exprimată în bani.
Specialiştii au inventariat o serie de factori ce influențează funcționarea pieţei imobiliare, dintre
care putem aminti:
 mediul cultural, politic şi socio‐economic;
 cadrul legal;
 mediul guvernamental şi administrativ;
 sistemul financiar‐bancar;
 sectorul privat al serviciilor .
De regulă, guvernele nu intervin pe piaţa imobiliară în economiile de piaţă dar construiesc
„scena” şi infrastructura „actorilor”, de fapt asigură acele servicii de care are nevoie sectorul privat
pentru a se dezvolta.
Principalele colectivități ale pieţei imobiliare sunt:
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‐ Proprietarii/Utilizatorii – cumpără casele ca investiţie şi, de asemenea, locuiesc în ele.
Proprietarul – este investitorul pur. Nu consumă bunul imobiliar pe care îl cumpără. În general, închiriază
proprietatea altei persoane;
‐ Chiriașii – consumatori puri;
‐ Dezvoltatorii (engl.„developer”) de proiecte imobiliare ‐ achiziționează un teren, construiesc
imobile și apoi le valorifică, de regulă prin vânzare, dar și, eventual, prin închiriere. Un astfel de business
generează un profit cuprins între 30‐35%, termenul pentru „închiderea” unui proiect fiind în medie de
doi‐trei ani;
‐ Renovatori – furnizează pieţei clădiri renovate;
‐ Intermediari – bănci, brokeri imobiliari, avocaţi etc. care facilitează cumpărarea şi vânzarea
unei proprietăţi imobiliare.
Proprietarul/Utilizatorul, Proprietarul şi Chiriașul sunt exponenţi ai cererii imobiliare, în timp ce
Dezvoltatorul şi Renovatorul reprezintă oferta imobiliară. Înainte de a aplica însă pieţei imobiliare analiza
cererii şi a ofertei, se impun, datorită specificului acestei pieţe, anumite modificări ale ipotezelor şi
procedurilor microeconomice standard.
Principalele caracteristici ale bunurilor imobiliare, care trebuie avute în vedere, sunt
următoarele:
• Durabilitatea. Imobilul, prin definiţie, este durabil. O clădire poate exista timp de decenii sau
chiar secole, iar pământul este indestructibil prin esenţa sa. Din acest motiv pieţele imobiliare sunt de tip
„stock/flow”(stoc/flux). Aproximativ 98% din ofertă constă în stocul imobilelor existente, în timp ce
numai 2% reprezintă fluxul noilor dezvoltări. Stocul ofertei imobiliare în orice perioadă este determinat
de stocul existent în perioada anterioară, rata deteriorării stocului existent, rata renovării stocului
existent, şi fluxul noilor dezvoltări în perioada curentă. Efectul ajustărilor pieţei imobiliare tinde să fie
diminuat de către stocul relativ mare de clădiri existente.
• Eterogenitatea. Fiecare bun imobiliar este unic, atât în termeni de localizare, de specific al
clădirii, cât şi în termeni de finanţare. Această caracteristică face dificilă stabilirea preţului, creează
asimetrie de informaţii şi restricţii de substituibilitate. Pentru a putea depăşi această problemă
economiştii (începând cu Muth în 1960) definesc oferta în termeni de unităţi de servicii imobiliare, adică,
orice unitate fizică care poate fi divizată în serviciile pe care le furnizează. Olsen (1969) descrie aceste
unităţi de servicii imobiliare drept constructe teoretice neobservabile. Stocul imobiliar se depreciază,
având astfel o calitate diferită în raport cu o nouă clădire. Din acest motiv procesul de echilibrare a pieţei
operează cu nivele de calitate diferite [3].
Astfel, piaţa imobiliară poate fi divizată în segmente – rezidenţial, comercial şi industrial. De
asemenea, mai poate fi divizată în subcategorii, ca de exemplu – imobile destinate recreerii, imobile
generatoare de venituri, zone istorice, zone protejate etc.
• Costuri de tranzacţie ridicate. Cumpărarea şi/sau mutarea într‐o casă costă mult mai mult
decât majoritatea altor tipuri de tranzacţii. Aceste costuri includ costurile de căutare, taxele imobiliare,
costurile de mutare, taxele legale, taxele de transfer, şi taxele de înregistrare a contractului. De regulă,
costurile de tranzacţie pentru reprezintă 8 – 10% din preţul de cumpărare.
• Mari decalaje de timp. Procesul de ajustare a pieţii poate fi subiectul unor întârzieri, datorită
duratei de timp necesară atât finanţării, design‐ului şi construirii noii oferte, cât şi datorită ratei scăzute
de modificare a cererii. Datorită acestor decalaje de timp există o mare probabilitate de dezechilibrare a
pieţei pe termen scurt. Astfel, mecanismele de ajustare pe piaţa imobiliară tind să fie încete relativ la alte
pieţe mai fluide.
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• Bunul imobiliar este atât un bun de investiţie, cât şi un bun de consum. Un bun imobiliar
poate fi cumpărat cu scopul obţinerii unui venit (bun de investiție), cu intenţia de a‐l utiliza în folos
propriu (bun de consum), sau chiar cu ambele intenţii. Aceste funcţii ale bunului imobiliar pot fi separate
(participanţii pe piaţă se concentrează asupra unei singure funcţii) sau pot fi combinate (de exemplu, în
situaţia persoanelor care locuiesc în casă, dar care o şi închiriază parţial în acelaşi timp). Această natură
duală a bunului imobiliar conduce la fenomenul de supra – investiţie (engl. „over – invest”) în bunul
imobiliar, adică, de a investi mai mulţi bani într‐un activ decât valorează pe piaţa liberă.
• Imobilitatea. Pe piaţa imobiliară, consumatorii sunt cei care vin la produs, iar din această cauză
nu putem vorbi de un spaţiu fizic pentru piaţă. De exemplu, dacă există preferinţa de a locui în suburbii,
oamenii sunt cei care trebuie să se mute în zonele suburbane, evident, fiind imposibil sa‐şi mute casa
acolo.
Un impact pozitiv asupra funcţionării eficiente a sistemului pieţei imobiliare în România l‐a avut
decizia de înfiinţare a unei noi entităţi legale în 2004 ‐ Agenţia Naţională pentru Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. A fost înfiinţată prin Ordinul Guvernului nr. 41/27.05.2004 şi H.G. nr. 1210/09.08.2004, are
statut de instituţie publică cu autoritate juridică, şi funcţionează prin auto‐finanţare. Prin crearea acestei
agenţii, s‐a unit activitatea de cadastru cu activitatea de înregistrare a terenurilor, prin reorganizarea
activităţilor de cadastru dezvoltate de fostul Oficiu Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi
preluarea înregistrării terenurilor de la Ministerul Justiţiei. Noul sistem pune bazele garantării reale a
proprietăţii în România, conform Constituţiei (vezi http://www.ancpi.ro/ pentru o prezentare detaliată a
structurii, funcţiilor şi atribuţiilor ANCPI). Prin CADASTRU se înţelege sistemul unitar şi obligatoriu de
evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea
pe hărți şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg
teritoriul ţării, indiferent de destinația lor şi de proprietar. Entităţile de bază ale acestui sistem sunt
parcela, construcţia şi proprietarul[4].

II. Particularităţile cererii şi ale ofertei imobiliare
A. Cererea imobiliară
Principalii determinanţi ai cererii imobiliare sunt următorii:
1. Preţul bunului imobiliar.
Elasticitatea cererii în funcție de preț măsoară gradul în care cererea răspunde la o modificare a
prețului acelui bun. Atunci când locuința este privită ca o necesitate și când există puține variante de
substituire, cererea va fi inelastică. Acest lucru poate conduce la creșterea prețului. Elasticitatea în
funcție de preț depinde de disponibilitatea substituenților ‐ de exemplu oferta de locuințe spre
închiriere.
Locuințele de lux au de regulă o elasticitate scăzută a cererii în funcție de preț, deoarece
veniturile potențialilor cumpărători sunt ridicate, iar aceștia își doresc o anumită proprietate, doresc să
locuiască într‐o anumită zonă, cu anumite facilități, etc.
2. Veniturile medii. Măsurările empirice arată că elasticitatea cererii în funcţie de venit în
America de Nord ia valori cuprinse între 0.5 şi 0.9 (De Leeuw, F. 1971). În cazul în care se utilizează în
măsurare venitul permanent, valorile sunt mai ridicate (Kain şi Quigley 1975). De menţionat că
majoritatea economiştilor utilizează în analize venitul permanent, şi nu venitul anual, datorită preţului de
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cumpărare ridicat al unui bun imobiliar. De regulă, pentru cei mai mulţi oameni, bunul imobiliar este cel
mai costisitor bun pe care îl cumpără în viaţă.
Elasticitatea în funcție de venit este diferită în funcție de diferitele tipuri de proprietăți.
Locuințele de lux au cea mai mare elasticitate în funcție de venit.
3. Factorii demografici. Variabilele demografice cheie sunt mărimea populaţiei şi creşterea
populaţiei, între acestea şi cererea imobiliară existând o relaţie directă, pozitivă: cu cât creşte numărul
populaţiei într‐o economie, cu atât creşte şi cererea pe piaţa imobiliară. Ar fi însă o simplificare artificială
dacă am considera numai aceşti factori. Trebuie luate în considerare şi o serie de alte variabile – mărimea
familiei, vârsta medie a familiei, numărul copiilor, migraţia netă (calculată ca diferenţă între numărul
imigranţilor şi numărul emigranţilor), formarea gospodăriilor non‐familiale, numărul familiilor duble care
locuiesc într‐o gospodărie, rata mortalităţii, rata divorţurilor, rata căsătoriilor. Trebuie subliniat faptul că
în economia imobiliară, unitatea elementară de analiză în cererea pentru locuinţe nu este individul, ci
gospodăria (engl. „householding”). Gospodăriile sunt actorii principali ai cererii de locuinţe – de regulă,
se consideră că gospodăria are nevoie de o casă.
4. Alţi factori – costul şi disponibilitatea creditului, preferinţele consumatorilor, așteptările
optimiste sau pesimiste ale consumatorilor și investitorilor, preferinţele investitorilor, preţurile bunurilor
substituibile şi complementare etc.[5].
B. Oferta imobiliară rezultă din utilizarea terenului, forţei de muncă şi a altor input‐uri variate, cum ar fi
de exemplu rețelele de electricitate şi materialele de construcţie.
Principalii determinanţi ai ofertei imobiliare sunt: costul input‐urilor, stocul imobiliar existent şi
tehnologia de producţie.
Se poate construi o funcţie de producţie de tipul Q=f(L,N,M), unde Q este cantitatea de case
produse, N este forţa de muncă utilizată, L este terenul utilizat, iar M este cantitatea materialelor
utilizate. Această funcţie de producţie trebuie totuşi ajustată, prin luarea în calcul în unele situaţii a
remobilării şi extinderii clădirilor existente. Se construieşte astfel o a doua funcţie de producţie care
include stocul imobilelor existente, vechimea lor şi factorii determinanţi. Cele două funcţii de producţie
se însumează, rezultând astfel o funcţie de producţie totală.
În domeniul imobiliar există o substituibilitate semnificativă atât între teren şi materiale, cât şi
între forţa de muncă şi materiale. Astfel, în zone în care preţurile terenurilor sunt foarte ridicate se
construiesc adesea clădiri cu multe etaje pentru a reduce cheltuielile cu terenul. După anii 1950, când
costurile cu forţa de muncă au crescut, au început să fie utilizate noi materiale şi tehnologii intensive în
capital. Totuşi, anumite restricţii pot afecta substituibilitatea. Este cazul lipsei forţei de muncă calificate,
care poate constrânge substituirea capitalului prin muncă. Un alt exemplu de constrângere evidentă este
disponibilitatea terenurilor în anumite zone.
Factori de influență a ofertei de imobile noi:
 Lipsa de forță de muncă calificată și de materiale de construcție. Prețurile în creștere ale
factorilor de producție (terenuri, muncă, echipamente, împrumuturi, materiale) conduc la scăderea
ofertei. Oferta este afectată de mărimea stocului existent de locuințe și de așteptările și aspirațiile
proprietarilor. În plus, factorii economici și demografici afectează disponibilitatea proprietarilor de a‐și
vinde locuințele existente.
 Politici financiare și controlul guvernamental. Mărimea ratei dobânzii de intervenție stabilite de
Banca Națională influențează capacitatea oamenilor de a‐și achiziționa locuințe. În mod ipotetic orice
acțiune guvernamentală are capacitatea de a influența piața imobiliară. De exemplu, reglementările de
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mediu pot spori sau reduce oferta și valoarea terenului pe o piață locală. Impozitarea imobilelor este
una din sursele primare de venituri pentru administrațiile locale. Reduceri de impozite pot atrage
investitori, noi afaceri și industrii.
Pe termen lung elasticitatea ofertei imobiliare în funcţie de preţ este destul de ridicată. George
Fallis estimează că atinge valori în jur de 8.25 [6], dar pe termen scurt oferta tinde să fie foarte inelastică
la preţ. Elasticitatea ofertei imobiliare în funcţie de preţ depinde de elasticitatea substituţiei şi de
restricţiile ofertei.

2.2. Clasificarea pieţei imobiliare
Din punct de vedere al obiectului tranzacţiilor, piaţa imobiliară se împarte în mai multe sub‐piețe
astfel:
1. Piaţa birourilor de afaceri:
a) piaţa birourilor de afaceri tip Clasa A
b) piaţa birourilor de afaceri tip Clasa B
c) piaţa birourilor de afaceri tip Clasa C
d) piaţa birourilor de afaceri situate în cadrul hotelurilor
2. Piaţa spaţiilor comerciale (piaţa de retail):
a)piaţa spaţiilor comerciale Cash&Carry
b) piaţa spaţiilor comerciale Hypermarkets
c) piaţa spaţiilor comerciale Do‐It‐Yourself
d) piaţa centrelor comerciale şi mall‐urilor
e) piaţa spaţiilor comerciale de tipul: articole vestimentare, cosmetice etc.
3. Piaţa spaţiilor industriale şi logistice:
a) piaţa spaţiilor pentru producţie
b) piaţa spaţiilor pentru depozitare, care la rândul ei se clasifică:
b.1 piaţa spaţiilor pentru depozite
b.2 piaţa spaţiilor pentru complexe de depozitare
b.3 piaţa spaţiilor pentru parcuri logistice
4. Piaţa imobiliară rezidenţială:
a) piaţa apartamentelor de bloc:
a.1. piaţa apartamentelor în blocuri nou construite
a.2. piaţa apartamentelor în blocuri vechi
a.3. piaţa renovărilor şi modernizărilor de locuinţe
a) piaţa locuințelor individuale (în ansambluri rezidenţiale)
b) piaţa locuințelor individuale construite în regie proprie
c) piaţa închirierilor rezidenţiale
5. Piaţa hotelieră:
a) piaţa hotelurilor de 1‐2*
b) piaţa hotelurilor de 3‐4*
c) piaţa hotelurilor de 5*
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2.3. Dinamica pieţei imobiliare în România
Piaţa imobiliară din România, caracterizată printr‐un potenţial mare şi o creştere accelerată,
cunoaşte în prezent câteva procese şi evoluţii specifice. În primul rând, este evidentă depăşirea
caracterului de piaţă imobiliară locală bazată în principal pe fonduri autohtone cu diferite origini. Apariția
creditului ipotecar, în 2003, a însemnat nu doar crearea unui mecanism de finanţare suplimentară şi deci
a stimulat achiziţia ci, în mod evident, a conectat piaţa locală la pieţele financiare internaţionale,
introducând principiile de piaţă imobiliară globală. Impactul a fost de o importanţă capitală. Agenţii
pieţei imobiliare au acţionat, din acel moment, pe o piaţă organizată, cu caracter global, cu noi
coordonate şi mecanisme de finanţare. Un alt element definitoriu pentru evoluţia pieţei imobiliare din
România l‐a reprezentat semnarea Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană la data de 25
aprilie 2005, motiv de modificări de preţuri imediate şi fără argument economic, care a afectat în mod
negativ mediul imobiliar.
După o lungă perioadă marcată de un trend descendent pe piața imobiliara (2009‐2013) si o
relativa stagnare in 2014, prima jumătate a anului 2015 anunța o revigorare a pieței imobiliare.
Continuarea unor proiecte începute înainte de criza financiara în special pe piața spațiilor comerciale și
de birouri ca și demararea altora noi reprezintă argumente solide în acest sens. Tendința de expansiune a
pieței imobiliare se resimte atât în capitală, cât și în provincie.
Specialiștii imobiliari au menționat că trendul ascendent al pieței va continua cu un plus de
dinamică pe piețele regionale, în contextul în care piața bucureșteană dă semne de maturizare.
Ca urmare a dezvoltării menționate a ofertei în piața imobiliară, specialiștii se așteaptă la o
creștere a stocului de proprietăți imobiliare pe toate segmentele, cu accent pe spațiile ce oferă facilități
extinse, respectiv spațiile industriale și de birouri clasa A. Multe dintre acestea au fost dezvoltate pornind
de la cerințele clienților și având la bază contracte de pre‐închiriere. Oferta în creștere în condițiile unei
cereri bazate în mare parte pe necesitățile de relocare ale companiilor, a condus la o relativă stabilitate a
nivelului chiriilor pe perioada anului 2015.
Până la sfârșitul anului 2017 se preconizează tranzacții noi anunțate și concomitent intrarea
unor fonduri de investiții noi în piață. România este acum o destinație atractivă pe toate segmentele
(birouri, industrial și comercial) în condițiile în care au fost dezvoltate active de calitate comparabilă, în
unele cazuri chiar superioară, activelor disponibile pe piețele mai dezvoltate. Randamentele sunt mai
atractive în România iar investitorii încep să aprecieze acest lucru, deși există concurența cu percepția
foarte pozitivă de care se bucură piețele din Europa Centrală, în special Polonia și Cehia. Chiar dacă
randamentele sunt mai scăzute în acele piețe, finanțarea este mai ieftină și accesibilă, iar percepția
pozitivă asupra cadrului instituțional crește în continuare, aceste piețe fiind comparate acum cu piețele
mature vest‐europene[7].

2. 4. Piaţa birourilor de afaceri
I. Segmente de piaţă
În general, piaţa spaţiilor de birouri se împarte în următoarele segmente:
1. piaţa spaţiilor de birouri tip clasa A;
2. piaţa spaţiilor de birouri tip clasa B;
3. piaţa spaţiilor de birouri tip clasa C ;
4. piaţa spaţiilor de birouri aflate în cadrul hotelurilor.
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Artur Silvestri, profesor în gestiune imobiliară şi expertiză de patrimoniu la Universite
Francophone Internationale – U.F.I. – Bruxelles, consideră că piaţa de birouri nu cuprinde doar afacerea
(tradusă în centre de afaceri, bloc de birouri etc., considerate ca fiind atractive şi în creştere constantă),
ci şi biroul de prestigiu, de obicei cultivat de companiile mari ce întrebuinţează clădirea cu tradiţie, stil şi
personalitate ca fiind un element de imagine proeminent şi, adeseori, chiar un reper urban[8]. Ogilvy &
Mather, Ing Baring, Shell, Graffitti BBDO, Energy Holdings, sunt argumente ce se ignoră atunci când se
echivalează piaţa de birouri cu blocul care anonimizează.
Spaţiile de birouri clasa A, B, C şi cele din cadrul hotelurilor se disting prin următoarele
caracteristici:
 Spaţiile de birouri de clasa A sunt cotate în funcţie de amplasament, suprafaţa totală a
imobilului ‐ îndeosebi mai mare de 10.000 mp, suprafaţa închiriabilă pe nivel mai mare de 1.000
mp/nivel, raportul dintre suprafaţa net utilă şi cea brută ‐ mai mare de 85%, înălţimea pe nivel
până la plafonul fals ‐ mai mare de 2,70 m, spaţii de parcare ‐ mai mult de un loc de parcare la o
suprafaţă închiriată de 100 mp, BMS (Building Management System) ‐ sistem de administrare
automatizată a clădirii, precum şi calitatea finisajelor şi a serviciilor oferite: recepţie, sistem de
pază şi supraveghere, întreţinere şi curăţenie, cofetărie ‐ restaurant etc.
În general, spaţiile de birouri de clasa A se adresează atât companiilor care au câştigat deja un
renume pe piaţă şi care nu îşi pot permite un spaţiu de o calitate inferioară imaginii pe care au impus‐o
pe piaţă, cât şi celor care tind să urce pe scala valorii imaginii de corporaţii[9].
 Spaţiile de birouri de clasa B se adresează unei game foarte largi de companii, oferind avantajul
unor chirii cu valori medii. Calitatea finisajelor, a sistemului de telecomunicaţii precum şi a
celorlalte elemente de construcţie şi facilităţi ale clădirii este bună.
 Spaţiile de birouri de clasa C se adresează clienţilor care necesită un spaţiu de lucru funcţional,
oferind avantajul unei chirii sub medie.
 Oferta spaţiilor de birouri aflate în cadrul hotelurilor (de ex: Marriott, Sofitel şi Howard Johnson)
este formată din birouri de clasa A, cu finisaje moderne, cu spaţii modulare ‐ deschise sau
compartimentate, ce prezintă avantajul capacităţii mari a parcării, a sălilor de conferinţă şi a
cazării invitaţilor sau a partenerilor companiei. Cererea pentru aceste spaţii de birouri vine din
partea reprezentanțelor companiilor multinaţionale şi din partea firmelor care se află la
începutul activităţii.
II. Evoluţii și previziuni pe piaţa spaţiilor de birouri din România
În prezent piaţa spațiilor de birouri este cel mai activ segment al pieței imobiliare din România,
iar tendinţa se va menţine şi în viitor, deoarece cererea pentru spații de clasa A continuă să fie mare.
Creșterea ponderii pre‐închirierilor reprezintă un semnal pozitiv pentru dezvoltatori și investitori,
arătând încrederea pe care diferiți jucători o au față de economia locală și perspectivele pieței imobiliare
locale.
Tranzacțiile de relocare sunt dominante în piață, chiriașii încercând să își îmbunătățească situația
locativă atât din punct de vedere al calității cât și al costurilor de ocupare. Totuși, structura tranzacțiilor
de închiriere nu mai este aproape în exclusivitate dominată de relocări, ponderea celorlalte tipuri de
închirieri (cereri noi, extinderi de spații) devenind mai mare comparativ cu anii anteriori.
Continuarea creșterii economice la nivelul prognozat creează premisele creșterii numărului de
companii nou intrate pe piață, existând interes din partea unor companii de a închiria birouri. În 2014,
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majoritatea chiriașilor au optat pentru menținerea sau extinderea suprafețelor ocupate, contrastând
puternic cu anul anterior în care suprafețele ocupate de chiriași au înregistrat diminuări evidente.
Principalii susținători ai cererii în perioada 2014‐2016 au fost companiile din telecomunicații, IT,
servicii și industrie. Aceste companii au închiriat suprafețe mari, considerând inclusiv încheierea de
contracte de pre‐închiriere, așa cum sunt tranzacțiile încheiate de Orange Romania (13.700 mp),
Vodafone (16.000 mp) si Telekom Romania (25.000 mp). În cazul acestor chiriași, tranzacțiile s‐au
încheiat în zona de nord a Bucureștiului, deoarece în această zonă s‐au demarat lucrările de construcție
pentru clădiri mari.
Interesul companiilor din sectoarele ITO (IT Outsourcing) și BPO (Business Process Outsourcing),
dar și al centrelor de servicii externalizate către România este în creștere puternică față de anul trecut. O
data la două săptămâni un nume nou sondează piața; chiar mai des de atât agențiile de consultanță
prezintă studii de caz despre Romania, structura și talentul forței de muncă. Se estimează că peste
20.000 mp de birouri vor fi ocupați anul acesta de jucători noi, atât in București cât și în țară. Chiriile sunt
stabile, iar dezvoltarea de clădiri noi, de calitate, se va face in jurul stațiilor de metrou în București, și în
centrele marilor orașe din țară.
Evoluţia chiriilor:
Spaţiile de clasa A în clădiri existente s‐au închiriat cu aproximativ 20 euro/ mp/lună. Spațiile de
clasa B s‐au închiriat cu aproximativ 10‐14 euro/mp/ lună. Spațiul nonconvenţional a fost închiriat pentru
8‐10 euro/mp/lună.
Stocul de spații de birouri a atins 2,8 milioane de mp după ce în ultimii 2 ani livrările de proiecte
noi au fost in jurul a 250.000 mp[10].
Situaţia terenurilor destinate imobilelor de afaceri: Terenurile care permit dezvoltări de imobile
cu destinaţii de birouri sunt extrem de căutate în prezent.
Ele trebuie să îndeplinească două mari condiţii:
1. să aibă o bună vizibilitate şi să fie aproape de mijloacele de transport în comun, şi
2. să permită regimuri de înălţime care să faciliteze construcţii de dimensiuni mari.

2.5. Piaţa spaţiilor comerciale (piaţa de retail)
Piaţa spaţiilor comerciale cuprinde: piaţa cash and carry; piaţa hipermarketurilor; piaţa „do it
yourself”; piaţa centrelor comerciale şi mall‐urilor; piaţa spaţiilor comerciale de tipul: articole
vestimentare, cosmetice etc
Piaţa de retail din România a raportat o efervescenţă tot mai mare în ultimii 2 ani, impulsionată
de contextul economic pozitiv dar si de creşterile salariale (8,4% comparativ cu 2014). Acestea s‐au
reflectat în creşterea consumului (5.7% în comparaţie cu anul anterior) și implicit într‐un nivel mai mare
al vânzărilor operatorilor de retail, majoritatea înregistrând creşteri între 10‐ 20% în comparaţie cu anul
trecut.
În 2016 s‐au livrat noi centre comerciale atât în Bucureşti, cât şi în orașele mari din ţară. Stocul
de centre comerciale din România va crește cu 500,000 mp până în 2020, numeroase proiecte fiind deja
în construcţie sau anunţate spre livrare în următorii ani. Dintre oraşele mari, Timişoara este unul dintre
cele mai active ca urmare a rezultatelor bune pe care retailerii deja prezenţi pe piaţă le‐au înregistrat,
astfel că la sfârșitul lunii martie se aşteaptă livrarea celei de‐a doua faze a proiectului Timişoara Shopping
City (NEPI) cu o suprafaţă închiriabilă de 45,000 mp. Alte două proiecte sunt anunțate spre livrare în
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următorii doi ani, iar din analiza Colliers, dacă toate aceste proiecte vor fi livrate anul viitor, Timişoara se
va confrunta cu un surplus de 50,000 mp non‐food retail pe care va trebui să îl absoarbă în următorii ani.
O altă tendinţă vizibilă este diversificarea tot mai mare a conceptelor cu care retailerii vin în
întâmpinarea consumatorilor în dorinţa lor de a atrage tot mai mulţi vizitatori în magazine şi de a
îmbunătăţi în permanenţă experienţa lor de cumpărare[11].
Chiriile in centrele comerciale considerate premium in București au rămas constante in ultimii 2 –
3 ani in jurul a 60 – 70 €/mp/luna datorita livrărilor limitate de astfel de proiecte noi.
Odată cu livrarea Mega Mall în mai 2015, stocul de centre comerciale a depășit 1 milion de mp în
București. Ca proiecte viitoare, în capitală sunt anunțate aproximativ 140,000 mp (Pipera Plaza, ParkLake
Plaza si Veranda ca proiecte noi și extinderile Colosseum Retail Park și Promenada Mall în 2016).
Creșterea economică sustenabilă bazată în special pe creșterea vânzărilor cu amănuntul a
încurajat retailerii să își reconsidere planurile de expansiune destul de precaute până acum. După ce în
2014, mărci precum Jumbo, Maxi Toys au deschis primele lor unități în Romania, în prima parte a anului,
nume noi de la branduri de lux, precum Marc Cain, Roche Babois, până la branduri populare, precum
Pepco, Decimas, Debenhams, Claire’s și‐au asigurat primele locații in București. Mai mult, după o pauză
de 2 ani în care au lipsit din țară, Debenhams și‐a redeschis magazinul din București Mall și plănuiesc să
se extindă și în alte centre comerciale.
„Recent am anunțat că România s‐a plasat pe locul 22 în cadrul unui top al atractivității
comerciale globale, înaintea unor țări precum Rusia, Slovacia, Ungaria sau Turcia. Aproximativ 9% dintre
comercianții chestionați consideră că vor deschide magazine noi în 2015 în România”, au adăugat oficialii
CBRE[12]. Pentru viitor, exista un număr ridicat de retaileri internaționali care și‐au manifestat interesul
de a intra pe piața locală atât direct cât și prin franciză. Majoritatea numelor ce încă analizează România
sunt retaileri de articole pentru copii, retaileri de sport, retaileri de fashion sau francizele unor
restaurante și cafenele de renume.

2.6. Piaţa spaţiilor industriale şi logistice
I. Segmente de piaţă
Piaţa spaţiilor industriale şi logistice cuprinde:
a) piaţa spaţiilor pentru producţie şi
b) piaţa spaţiilor pentru depozitare, care la rândul ei se clasifică în:
b.1 piaţa spaţiilor pentru depozite;
b.2 piaţa spaţiilor pentru complexe de depozitare;
b.3 piaţa spaţiilor pentru parcuri logistice.
Specialiştii Eurisko identifică patru categorii de spaţii de depozitare pe piaţa imobiliară a
Bucureştiului:
1. Spaţii de depozitare clasa A: construcţii noi care oferă spaţii de depozitare cu podele
antistatice, facilităţi de încărcare/descărcare, sisteme de detectare şi stingere a incendiului, trape pentru
evacuarea fumului, rafturi de depozitare, curent electric trifazat, suprafeţe largi de beton pentru
parcarea şi manevra camioanelor, temperatură controlată în depozite şi spaţii de birouri clasa A.
2. Spaţii de depozitare clasa B: clădiri mai vechi, reamenajate şi recondiţionate, situate în oraş
sau în zonele limitrofe care oferă spaţii de depozitare şi de birouri similare celor de clasa A, sau clădiri noi
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construite pe sol fără facilităţi de încărcare/descărcare, sisteme complexe de siguranţă sau combatere a
incendiului.
3. Spaţii de depozitare clasa C: structuri deja existente fără îmbunătăţiri. Singurele facilităţi sunt
gazele, apa, canalizarea şi curentul electric trifazat.
4. Spaţii de depozitare clasa D: situate pe drumurile naţionale sau în zone din vecinătatea
capitalei, cu un grad ridicat de uzură, fără îmbunătăţiri sau facilităţi. Spaţiile oferă o structură acceptabilă
de beton şi sunt disponibile pentru vânzare.
II. Tendinţe pe piaţa românească a spaţiilor industriale şi logistice
Piaţa de industrial a continuat ciclul de creştere anticipat încă din anii precedenţi, fiind dublată şi
de modificări ale stocului existent. În Bucureşti, pentru prima oară în ultimii ani, a început dezvoltarea
unor proiecte noi ce urmează a se finaliza anul acesta, însumând mai mult de 100,000 mp ce se vor
adăuga celor 941,000 mp raportaţi la finalul anului precedent. Consolidarea sectorului de industrial se
extinde tot mai mult în afara capitalei, iar vestul ţării este următoarea concentraţie de proiecte de tip
industrial, oraşe precum Timişoara, Cluj Napoca sau locaţii secundare, respectiv Chişineu‐Cris, Ineu şi
Caransebeş, acaparând tot mai mult din cererea nouă. Multe companii străine doresc să‐şi desfăşoare
activităţile aproape de graniţa cu Uniunea Europeană, pentru a beneficia de infrastructura Uniunii, dar şi
pentru a avea personal românesc, care este bine pregatit. „IT‐ul, componentele de maşini, electronica şi
materialele de construcţii – acestea sunt domeniile în care activează firmele care caută să închirieze
spatii“, afirmă oficialii companiei Colliers.
Chiriile au fost constante în ultimele 12 luni, cuprinse pentru spații logistice prime între 3,4 și 4
euro/mp/lună (variind în funcție de tipul de spațiu, locație și termeni contractuali) dar se poate remarca
o ușoara creștere, ținând cont că rata medie de neocupare a scăzut semnificativ în ultimul an iar noile
proiecte vor fi livrate abia către sfârșitul anului, începutul anului viitor.
Spaţiul de depozitare este vital pentru orice distribuitor de bunuri de consum. Capitala deţine
cea mai mare concentrare de spații industriale, însă un procent însemnat îl reprezintă spaţii industriale
vechi, care nu satisfac decât în parte cerinţele chiriaşilor. Ultima tendinţă ce se poate observa pe piaţă
este dorinţa firmelor de a‐şi muta sau construi depozite în zona de vest a Capitalei, după şoseaua de
centură. Astfel, de‐a lungul a 15‐20 de kilometri ai autostrăzii spre Piteşti încep să fie construite spaţii de
depozitare la nivel european. Reprezentanții marilor companii de distribuţie susţin că toată marfa ce vine
din Europa de Vest intră în Capitală pe această autostradă.
În ultimul timp tot mai multe companii au preferat să construiască depozite noi decât să le
folosească pe cele existente. Explicaţia este foarte simplă, multe depozite necesită investiţii importante,
au o infrastructură care de multe ori nu corespunde noilor cerinţe în ceea ce priveşte depozitarea ori
încărcarea‐descărcarea mărfurilor. Halele de pe fostele platforme industriale au rampe de încărcare, însă
fie înălţimile spaţiilor interioare nu sunt destul de mari, sistemele de electricitate, apă şi încălzire sunt
foarte vechi, parţial funcţionale, sistemele de avertizare contra incendiilor şi de evacuare a fumului nu
există, şi, de asemenea, spaţiile de birouri în incinta depozitelor nu există. În plus, sunt situate în zone
care în timp s‐au transformat, s‐a construit mult, iar manevrele marilor vehicule de transport sunt foarte
mult îngreunate. O altă barieră o reprezintă noile reglementări legislative care interzic circulaţia
transportatorilor de marfă prin oraş în timpul zilei. Prin urmare este mai convenabil să se ridice de la zero
un depozit care satisface toate cerințele clienţilor – şi care are acces direct la o autostradă potenţial
importantă.
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Cererea şi oferta.
Firmele de transport şi distribuţie, marile lanţuri de magazine, precum şi companiile de logistică
vor să închirieze spaţii mari de peste 2.000 mp pentru depozitarea produselor. Piaţa depozitelor gata
amenajate pentru închiriere este în creștere. Majoritatea companiilor caută depozite în București sau în
câteva orașe din vest: Cluj, Timișoara, Oradea.
Analiştii Colliers consideră că în acest moment există trei paliere de cerere: Firmele mici de
transport şi distribuţie doresc spaţii cuprinse între 2.000‐6.000 mp; Lanțurile de retail, precum Carrefour,
Cora, Metro, Bila etc., caută suprafeţe de depozitare între 5.000‐20.000 mp; Marii operatorii logistici au
nevoie de peste 10.000 mp.
Pe piață există şi oferte mixte, conform cărora se poate închiria atât construcţia, cât si terenul.
Una dintre acestea este la Otopeni, construcţia se întinde pe o suprafață de 2.000 metri pătrați, având o
chirie totală de 11.000 de dolari pe lună, iar terenul de 10.000 metri pătrați se închiriază cu 5,5 dolari pe
lună.
III. Parcurile industriale
Locul fostelor terenuri virane, uzine şi fabrici de la periferia oraşelor este luat de parcuri
industriale moderne, unde își desfăşoară activitatea companii de top. Pentru a atrage cât mai mulți
investitori în astfel de locaţii, autoritățile locale oferă numeroase facilităţi de ordin fiscal şi logistic. Spre
exemplu, atât firma care administrează parcul, cât şi investitorii beneficiază, printre altele, de reduceri de
impozite pentru bunurile imobile şi terenurile transmise în folosinţă parcului industrial.
Companiile care își desfășoară activitatea in parcurile industriale beneficiază de: spaţii pentru
desfășurarea activităţilor industriale (în parcurile industriale operaționale dezvoltate pe foste platforme
industriale); spații de depozitare; suprafețe libere destinate construcțiilor civile, industriale, sau de altă
natură; iluminat public, drumuri de incintă, alei pietonale, parcări; stații de captare şi tratare a apelor
brute etc.
Studiu de caz: Cefin Logistic Park – Un pas în direcţia satisfacerii cererii de spaţii industriale şi de
logistică de pe piaţa românească este construcţia Cefin Logistic Park, proiect in valoare de 75 de milioane
de euro. Cefin Logistic Park, un proiect aflat pe machetele grupului Cefin, unul dintre cei mai mari dealeri
Iveco din Europa Centrala si de Est, a atras pe pista chiriașilor grupul olandez Centrum, unul dintre cei
mai importanți jucători de pe piața logisticii. La realizarea acestui proiect, cel mai mare din ţară, sunt
implicaţi fondul de investiții imobiliare Europolis ca investitor, Cefin Real Estate Romania ca developer,
DTZ drept consilier de afaceri imobiliare si HVB Bank. Proiectul dispune de 150.000 de metri pătrați de
spatii pentru depozite. Referitor la situaţia prezentă şi perspectivele pieţei spaţiilor industriale şi
logistice, putem concluziona: parcurile logistice reprezintă o nişă care va exploda în următorii ani, mai
ales pe măsură ce va creşte cererea pentru servicii logistice odată cu dezvoltare afacerilor[5].

2.7. Piaţa rezidenţială
I. Particularităţile pieţei rezidenţiale. Segmente de piaţă.
Piaţa apartamentelor de bloc cuprinde următoarele segmente:
a) piaţa apartamentelor în blocuri vechi;
b) piaţa apartamentelor în blocuri nou construite, care, la rândul ei se poate împărţi în:
b.1 piaţa apartamentelor în blocuri ANL
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b.2 piaţa apartamentelor în complexuri rezidenţiale (analizată detaliat în capitolul 5)
c) piaţa renovărilor şi modernizărilor apartamentelor din blocurile vechi.
Piaţa rezidenţială s‐a dezvoltat la fel de mult ca oricare alt segment al pieţei imobiliare. S‐a
remarcat ca o piaţă activă şi din punct al diversificării ofertei din ultimii ani, fenomen de pe urma căruia
consumatorii au avut şi au de câştigat.
Piaţa rezidenţială este o piaţă care depinde fundamental posibilitatea finanţării prin credite
ipotecare, în prezent aproximativ 80% dintre cumpărători achiziţionând proprietatea prin credite
ipotecare. Piaţa rezidenţială cuprinde următoarele segmente: piaţa ansamblurilor (complexurilor)
rezidenţiale, piaţa locuințelor construite în regie proprie, piaţa închirierilor rezidenţiale.
Piața rezidențială își continuă creșterea accentuată atât cu proiecte destinate programului
“prima casă” cât și cu proiecte adresate clasei medii și clasei premium, având în vedere că o parte a
clienților potențiali va considera să extindă spațiul de locuit sau/și îmbunătățească situația locativă. În
rezidențial este așteptată o diversificare a cererii, care va include și apartamentele mai mari, localizate în
zone secundare, precum și in zone consacrate.
Tendințe pe piața rezidențială
 majoritatea creditelor sunt acordate pentru apartamente cu două și trei camere
La nivel național, 45% dintre creditele acordate pentru achiziționarea unei locuințe au fost folosite
pentru cumpărarea apartamentelor cu 2 camere, 27% pentru cele cu 3 camere iar 10% pentru
garsoniere. Peste 13% din credite au fost folosite pentru achiziționarea unei vile/case.

sursa:Hotnews.ro



crește numărul persoanelor care își cumpără o a doua proprietate
Dacă în urmă cu 3‐4 ani doar unul din 10 romani își achiziționa o a doua proprietate, în 2014,
ponderea a urcat la peste 3 români din 10, în ușoară creștere față de 2013.
Acest lucru este cauzat de noi necesități (părinți care le cumpăra copiilor o garsoniera in centrele in care
aceștia studiază), fenomenul divorțialității (in care daca un cuplu se desparte, unul din parteneri poate
recurge la o achiziție imobiliara in care sa‐si continue viața sau pur si simplu plasamente ale companiilor
pentru
angajați:
locuințe
de
serviciu,
în
cazul
multinaționalelor)
La nivel național, in 2014, unul din 3 romani își cumpăra apartament/garsoniera la parter sau la
ultimul etaj; dintre aceștia, 19.4% au preferat sa achiziționeze o locuința situata la ultimul etaj.
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Printre factorii care au influențat decizia cumpărătorilor de a achiziționa o locuința situata la
ultimul etaj s‐au identificat: structura fondului locativ existent, oferte interesante pentru clienți in
proiecte rezidențiale noi, dorința de a avea intimitate si priveliște plăcuta, dar si prețul atractiv in multe
din cazuri.
 Preturile sunt in ușoara creștere, dar aceasta tendința este o medie, neputându‐se aplica la
toate segmentele in toate zonele geografice. Produsele standard le bat pe cele din gama
"Prima Casa"
Prețul depinde de veniturile clienților, de mărimea ofertei, de pretențiile cumpărătorului, dar si
de rapiditatea cu care poate avea loc tranzacția. Daca intr‐un oraș din tara o familie de tineri decide sa
emigreze si vor sa vândă urgent o unitate locativa, ei vor cobori prețul pentru a obține suma de care au
nevoie.
Preturile apartamentelor vechi vor fi mai mari decât cele ale apartamentelor noi din cauza ce
cele vechi sunt ridicate de regula in zona metropolitana, cu acces la transportul in comun, la facilitați
vizând comerțul sau educația (au in preajma magazine, scoli, grădinițe șamd) fata de cele aflate la
periferie,
unde
aceste
facilitați
sunt
de
regula
încă
in
construcție.
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Piața imobiliara va avea in acest an o dinamica cuprinsa intre 5‐15%. Rata de creștere depinde
de puterea de cumpărare a oamenilor, in funcție de județ, de evoluția economiei si de cea a
puterii de cumpărare.
Romanii sunt interesați mai degrabă de credite in lei decât in valuta, după experiența cu
francul elvețian. Soldul împrumuturilor la bănci pe care romanii le‐au contractat la bănci in 2006‐
2008 se mută din valută pe lei, astfel încât băncile locale încearcă sa își adapteze produsele la
ceea ce le transmit clienții.
2014 a fost un an dinamic pentru piața imobiliara din Romania, remarcându‐se o creștere

importanta a construcțiilor pe segmentul rezidențial de lux, dar si unități locative care targheteaza
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programul Prima Casa. Lipsa unui asemenea program, în acest moment, ar putea avea efecte
semnificative pentru întreaga economie.
Anul 2016 s‐a caracterizat printr‐un ritm susţinut de construcţii pe segmentul mediu‐superior şi
de lux, cu suprafețe mai mari și finisaje mai scumpe.
Zona cu cele mai scumpe locuinţe este Bucureştiul şi comunele limitrofe. Preţul celor mai
scumpe locuințe din România porneşte de la 100.000 de euro sau 200.000 euro şi depăşeşte un milion de
euro.
Principalele elemente care diferenţiază piaţa rezidenţială de lux de restul pieţei de profil sunt:
amplasamentul (inclusiv vecinătăţile), calitatea finisajelor, partiţionarea şi suprafeţele.
Din punct de vedere al importanţei, după locaţie, următorul criteriu este suprafaţa. În cazul unui
apartament de lux aceasta este dublă faţă de cea a unui apartament obişnuit. Astfel, putem identifica
următoarele suprafeţe caracteristice imobilelor de lux: un apartament de lux de 2 camere are o suprafaţă
între 70‐100 mp, un apartament de lux de 3 camere are între 90‐150/ 200 mp, un apartament de lux de 4
camere porneşte de la circa 120 mp şi poate depăși 300 mp. Preţul unui apartament de lux porneşte de
la 1,000 Euro+TVA/ mp şi ajunge până la 2,000‐2,500 Euro+TVA, aşadar valoarea unei locuinţe începe de
la aproape 100.000 euro şi ajunge până la 900,000 euro.
O altă tendința pe piața imobiliara, o reprezintă preferința constructorilor de a ridica blocuri sau
ansambluri rezidențiale de mici dimensiuni, atât pentru segmentul de lux, cât și pentru cei care își
permit sa locuiască doar la periferie. Potrivit unor studii recente, in București, de pilda, oferta de astfel
de locuințe s‐a triplat in 2014, iar un sfert sunt deja vândute. Pentru apartamentele de lux, prețul pe
metrul pătrat depășește 3.300 de euro.
Pentru cei care doresc sa locuiască in zona centrala a Capitalei, dar nu își permit sa cumpere o
casa si nici nu vor sa stea intr‐un bloc cu sute de apartamente, există varianta alegerii de astfel de
ansambluri rezidențiale. De exemplu, un bloc are numai 4 etaje si 16 apartamente. Aici, constructorul
cere 1.200 de euro pe metru pătrat, iar un apartament de doua camere costa in jur de 97 mii de euro.
Astfel, in zonele exclusiviste din București, axa Primăverii‐ Dorobanti‐Aviatorilor‐Kiseleff se
construiesc in prezent aproximativ 20 de imobile noi care însumează aproximativ 200 de apartamente de
lux, in tendințe cu cererea actuala: apartamente mult mai compacte, funcționale, atent
compartimentate, cu finisaje foarte bune. Cum stocul de apartamente de lux existent anterior crizei s‐a
epuizat sau nu mai corespunde condițiilor actuale de piața, era necesară o dezvoltare mai importantă
care sa acopere cererea prezenta. Prețul mediu pentru locuințele noi aflate in acest perimetru este de
2500 Euro/mp util, achizițiile fiind dominate de cumpărători romani, in proporție de peste 80%.
Întrucât băncile promovează deja dobânzi negative la depozite, achiziția de proprietăți bune, cu
randament ridicat, devine mult mai tentanta pentru investitorii strategici.
Se remarcă o dezvoltare mult mai calculată și concentrată pe zone cheie, cu potențial imediat si
risc minim, decât aventurări in zone neexplorate, cu infrastructura precara, fără potențial de dezvoltare
pe termen mediu si lung. Există totuși dezvoltări rezidențiale si la periferiile marilor orașe care
targheteaza in mod special programul Prima Casa si care câștiga din ce in ce mai mult teren, ca si
alternativa la apartamentele din imobile vechi, apartamente noi ce au preturi sub 1000 Euro/ mp util.
În privinţa preţului, specialiştii imobiliari le recomandă celor care doresc o locuinţă să o
construiască, nu să o cumpere. Din punct de vedere financiar, pentru aceeaşi casă, este mai avantajos să
o construieşti decât să o cumperi, pentru că, în cazul achiziţiei de la un terţ intervine marja de profit a
acestuia, care creşte preţul de vânzare al casei. În general, pentru cumpărătorii unor astfel de case
problema nu sunt banii, ci timpul. În general, cei care doresc locuinţe de lux preferă să cumpere decât să
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construiască, deoarece varianta din urmă presupune foarte mult timp şi efort alocat supervizării
lucrărilor de construcţii, pe care aceştia nu îl deţin, fiind oameni de afaceri activi. Specialiştii imobiliari
recomandă apelarea la o firmă de construcţii. Pe lângă răspunderea care revine firmei de construcţii în
cazul unor situaţii negative neprevăzute (de exemplu întârzieri, avize şi aprobări greu de obţinut etc),
contractarea în faza de proiect mai are şi alte avantaje importante ‐ preţ mai mic, posibilitatea de a
modifica unele compartimentări conform propriilor nevoi, posibilitatea de a alege finisajele dorite.

2.8. Piaţa hotelieră
2.8.1 Segmente de piaţă. Criterii de clasificare.
În România hotelurile sunt clasificate în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.
1328/2001 şi cu cele ale Ordinului Ministrului nr.510/2002. Pentru acordarea clasificării se ţine seama de
criteriile şi condiţiile stabilite prin aceste acte normative şi de punctajul obţinut ca urmare a îndeplinirii
acestor criterii. Hotelurile se clasifică pe stele în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi
calitatea serviciilor pe care le oferă. Clasificarea are ca scop prioritar protecţia turiștilor, constituind o
formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii. Clasificarea se face
de către Ministerul Turismului care, potrivit prevederilor Ordonanţei de Guvern nr 58/1998, aprobată
prin Legea nr. 755/27.12.2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, este
singura instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului. Conform
prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire cu
funcţiuni de cazare turistică, clasificate astfel:
1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
2. hoteluri‐apartament de 5, 4, 3, 2 stele;
3. moteluri de 3, 2, 1 stele;
4. hoteluri pentru tineret de 3, 2, 1 stele;
5. hosteluri de 3, 2, 1 stele;
6. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
7. bungalowuri de 3, 2, 1 stele;
8. cabane turistice, cabane de vânătoare, cabane de pescuit de 3, 2, 1 stele;
9. sate de vacanţă de 3, 2 stele;
10. campinguri de 4, 3, 2, 1 stele;
11. spaţii de campare organizate in gospodăriile populației de 3, 2, 1 stele;
12. popasuri turistice de 2, 1 stele;
13. pensiuni turistice urbane de 5,4, 3, 2, 1, stele;
14. pensiuni turistice rurale de 5,4,3, 2, 1 flori (margarete).
15. apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale sau în clădiri cu altă destinaţie de 3,
2, 1 stele;
16. structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe nave fluviale şi maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele.
În cadrul tipurilor sus‐menționate poate exista următoarea structură a spaţiilor de cazare:
‐ camera cu pat individual, reprezentând spaţiul destinat folosirii de către o singură persoana. Lăţimea
paturilor individuale este de minimum 90 cm;
‐ camera cu pat matrimonial, reprezentând spaţiul destinat folosirii de către una sau două persoane.
Lățimea patului matrimonial va fi de minimum 140 cm;
36

‐ camera cu pat dublu, reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane. Lățimea patului
dublu este de minimum 160 cm;
‐ cameră cu două paturi individuale, reprezentând spaţiul destinat folosirii de către două persoane;
‐ camera cu trei paturi individuale;
‐ camera cu patru paturi individuale;
‐ camere comune – cu mai mult de patru paturi individuale. Lungimea patului va fi de minimum 200 cm
in cazul hotelurilor de 3, 4, şi 5 stele şi de minimum 190 cm la hotelurile de 1 si 2 stele.
‐ garsonieră, reprezentând spaţiul compus din: dormitor pentru două persoane, salon, vestibul şi grup
sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărţit de salon şi printr‐un glasvand sau alte soluţii care permit o
delimitare estetică;
‐ apartament, reprezentând spaţiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare),
sufragerie, vestibul, echipare sanitară proprie. La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru
fiecare două locuri, iar la categoria 4 stele, precum şi la restul categoriilor, minimum un grup sanitar la 4
locuri. Un alt actor important pe piaţa hotelieră a României, pe lângă ministerul de resort, îl constituie
Federaţia Industriei Hoteliere din Romania ‐ F.I.H.R., membră a IH&RA‐ International Hotel& Restaurant
Association şi HOTREC ‐ Confederaţia Asociaţiilor Naţionale de Hoteluri si Restaurante din Uniunea
Europeană.

2.9. Situaţia renovărilor şi modernizărilor de locuinţe. Previziuni
Piaţa renovărilor şi modernizărilor de locuinţe a înregistrat o creştere constantă in ultimii ani, dar
este încă la un nivel scăzut, de numai 3% din piaţa totală a locuințelor. Unul dintre factorii care au
impulsionat creşterea este accesul sporit la sursele de finanţare. Piaţa renovărilor şi modernizărilor se
caracterizează printr‐un potenţial ridicat. Aproape jumătate din locuinţele existente, 40% din total, sunt
intr‐o stare critică şi trebuie renovate sau modernizate. Un număr de circa 2,5 milioane de locuinţe au
nevoie urgentă de reparaţii sau de lucrări de întreținere. Apartamentele, care reprezintă 70% din totalul
clădirilor din mediu urban care intră in spațiul locativ, au cele mai mari nevoi imediate de îmbunătățiri. În
plus, in următorii 20 de ani, aproape 80% din clădirile de locuinţe existente își vor încheia ciclul de viaţă,
potrivit cercetărilor menționate.
Sectorul renovărilor este o zonă în care cererea există şi, ţinând cont de vechimea destul de
mare a stocului de locuinţe, nevoia de renovare va continua să existe. În plus, acest sector nu este atât
de puternic influenţat de situaţia politică şi economică, aşa cum este segmentul lucrărilor noi.

2.10. Posibilități de finanțare pentru achizițiile imobiliare
I. Credite bancare. Delimitări conceptuale
Creditul imobiliar este un produs de creditare destinat achiziţionării oricărui bun imobil, ale cărui
condiţii sunt reglementate de fiecare bancă in parte in conformitate cu normele bancare şi politica
proprie. Astfel, în cazul creditului imobiliar, principala caracteristica este faptul că băncile iau în
considerare pentru ipotecă doar bunurile imobile existente. Important de reţinut este însă faptul că
obiectul ipotecii poate fi şi alt imobil decât cel ce face obiectul investiţiei imobiliare. Garanţiile sunt
reglementate prin Codul Civil.
Un dezavantaj ar fi faptul că, în cazul creditului imobiliar, dobânda poate fi modificată oricând în
funcţie de condiţiile existente pe piaţă financiar‐monetară. Acest lucru înseamnă că dobânda nu este
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obligatoriu legată de un indice de referinţă, iar băncile pot să folosească deja bine cunoscuta sintagmă:
„dobânda va putea fi modificată în funcţie de condiţiile existente pe piaţa financiar–monetară”.
În momentul în care clientul de credit imobiliar nu îşi mai plăteşte ratele, fiecare bancă are
puterea de decizie asupra a ce i se va întâmpla acestuia. Contractul de credit nu se reziliază de drept, iar
banca are drepturi depline asupra stabilirii termenului după care se declară scadenţa şi a modului în care
se impută întârzierile.
Creditul ipotecar este un produs de creditare destinat achiziţionării unui imobil cu destinaţie
locativă, comercială sau industrială garantat cu ipoteca pe imobilul in cauză in limita unei rate maxime.
Precizăm că noţiunea de ipotecă desemnează o garanţie reală, care serveşte la garantarea obligaţiilor
unui debitor faţă de creditorul său, printr‐un bun imobil din propriul său patrimoniu, anume desemnat
pe cale legală in acest scop (ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil).
Creditul ipotecar este strict reglementat de Legea creditului ipotecar 190/1999 în care sunt
reglementate în mod explicit, atât condiţiile privind acordarea creditului cât şi cele referitoare la
constituirea garanţiilor. Principala caracteristica a creditului ipotecar stă în modul de implementare a
ipotecii. Astfel, ipoteca se aplică asupra unui bun viitor. Astfel, clienţii pot să ipotecheze casa pe care
urmează să o construiască, cu condiţia să fi obţinut deja autorizaţia de construire. Ipoteca, în acest caz,
se aplică atât asupra terenului cât şi a casei ce urmează să fie construită. Tocmai din cauza legislaţiei
căreia se supune creditul ipotecar, dobânda nu mai variază cu atâta uşurinţă precum o face la creditul
imobiliar. Pentru creditul ipotecar, dobânda poate varia doar între marjele percepute în contract şi strict
legat de fluctuaţiile unui indice de referinţă menţionat de asemenea în contract. În orice caz, modificarea
ratei dobânzii trebuie comunicată împrumutatului cel mai târziu la data aplicării noii rate.
Indiferent ca este vorba de un credit imobiliar sau de un credit ipotecar, garanția creditului o va
reprezenta întotdeauna o ipoteca asupra unui imobil (de cele mai multe ori, la nivel de limbaj bancar,
când facem referire la credit ipotecar solicitantul aduce in garanție chiar imobilul pe care‐l achiziționează
prin credit, iar când facem referire la creditul imobiliar solicitantul vine in garanție cu un alt imobil decât
cel achiziționat prin credit). În practica, umbrela creditelor ipotecare este puțin mai larga decât cea a
creditelor
imobiliare,
permițând
venirea
in
garanție cu un bun viitor.
În contextul creșterii susținute din ultimul timp a cererii de credite ipotecare de pe piața
româneasca, si a competiției din ce in ce mai acerbe intre ofertanții acestor credite, a apărut necesitatea
reglementarii unor surse alternative de finanțare a activităților de creditare. Astfel, a fost reglementata
de curând posibilitatea emiterii de către instituțiile bancare a unor obligațiuni ipotecare, modalitate de
finanțare foarte des întâlnita pe piețele mai dezvoltate din Europa Centrala si de Vest. Principalul act
normativ care reglementează regimul emisiunii de obligațiuni ipotecare este Legea 32/2006. Au fost
emise de curând si reglementari pentru aplicarea acestei legi de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) si Banca Naționala a României (BNR).
Principalii participanți la operațiunile cu obligațiuni ipotecare sunt: (i) emitenții de obligațiuni
ipotecare, respectiv băncile sau băncile de credit ipotecar, persoane juridice romane care au acordat sau
au preluat prin cesiune credite ipotecare si care emit obligațiuni ipotecare; (ii) deținătorii de obligațiuni
ipotecare; si (iii) agentul: persoana juridica sau organizație fără personalitate juridica care reprezintă
interesele deținătorilor de obligațiuni ipotecare aparținând aceleiași emisiuni.
Titlurile ipotecare şi obligaţiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise in formă dematerializată
pe pieţele de capital şi sunt supuse reglementărilor ASF privind emisiunea, plasamentul, transferul,
depozitarea şi evidenţa valorilor mobiliare.
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II. Leasingul imobiliar – o alternativă la creditul ipotecar şi imobiliar
Leasingul imobiliar este reglementat în România prin Ordonanţa de Guvern nr. 51/1997 privind
operaţiunile de leasing, ulterior modificată şi completată prin Legea nr. 90/1998 şi Legea nr. 99/1999.
Conform legislaţiei în vigoare operaţiunile de leasing care au ca obiect bunuri imobile, presupun că o
parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă a unui
bun a cărui proprietar este, celeilalte părţi denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi
periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing, locatorul/finanţatorul se obligă
să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing,
ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de
sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile
prevăzute în contract.
Operaţiuni bine reprezentate în leasingul imobiliar sunt următoarele:
 Operaţiuni cross‐border: operaţiuni derulate de societăţi de leasing nerezidentă în ţara
respectivă. România reprezintă o piaţă cu potenţial pentru astfel de operaţiuni, companiile de
leasing beneficiind de resurse financiare mai ieftine, de know‐how şi mecanisme care şi‐au
demonstrat viabilitatea în alte ţări est‐europene, în plus, pe piaţa românească existând o cerere
de finanţări imobiliare ridicată.
 Operaţiuni sales and leaseback: operaţiuni care constau în vânzarea de către o societate a unui
bun şi luarea simultană a acestuia în leasing. Acest tip de operaţiuni sunt foarte utilizate în
Uniunea Europeană, având marele avantaj că firma îşi poate extinde activitatea fără să fie
constrânsă de caracterul limitat al resurselor financiare. Acest tip de operaţiuni se adresează în
primul rând companiilor ai căror bani sunt imobilizaţi în clădiri de valoare mare. Leasingul
reprezintă o modalitate de finanţare cu anumite particularităţi, distinctă de credit.
Oportunitatea apelării la leasing sau credit depinde de o serie de factori, între care enumerăm:
 Destinaţia imobilului sau domeniul de activitate al beneficiarului. În general se consideră că
leasingul se adresează celor care doresc un imobil pentru folosinţă proprie, ca de exemplu un
sediu de companie sau un apartament, în timp ce creditul este destinat întreprinzătorilor care
urmăresc dezvoltarea unui proiect comercial de anvergură.
 Modul de calcul al împrumutului. Societatea de leasing calculează împrumutul în funcţie de
costul imobilului (loan to cost), în timp ce banca va ţine cont de valoarea afacerii dezvoltate de
antreprenor (loan to value).
 Cuantumul sumei finanţate. În cazul leasingului suma finanţată poate ajunge până la aproape
100% din valoarea imobilului, în timp ce Leasingul imobiliar, o piaţă cu potenţial, Anuarul
Financiar, 2004, p.92 ‐ 95 cuantumul sumei împrumutate în cazul finanţării bancare este de
aproximativ 70%.
 Alte avantaje ale leasingului: deductibilitatea fiscală, administrarea mai simplă şi flexibilitatea
companiilor de leasing. Chiar dacă leasingul imobiliar este o modalitate de finanţare cu avantaje
evidente, în prezent în România deţine o pondere foarte mică în comparaţie cu media
europeană. Statistic, la nivelul Leaseurope (Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Leasing), în
anul 2002, din totalul de 199,042 mld. de euro al pieţei leasingului, 38,946 mld. euro (19,56%) au
reprezentat leasing imobiliar.
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Capitolul 3. STRATEGII IMOBILIARE DE PIAȚĂ

3.1. Dezvoltarea imobiliară
Dezvoltarea imobiliară (sau dezvoltarea unui bun imobiliar), este un tip de afacere ce cuprinde
activități care pleacă de la renovarea unor clădiri existente și până la achiziția de teren și vânzarea
acestuia într‐o formă dezvoltată (cu utilități, infrastructură, parcelat). Dezvoltatorii imobiliari sunt
indivizii și companiile care coordonează toate aceste activități, transformând idei din faza de proiect
până la proprietăți imobiliare.
Dezvoltatori sunt cei care achiziționează suprafețe de teren, construiesc sau încheie contracte cu
firmele de construcții, creează și controlează procesul de dezvoltare de la început până la final.
Dezvoltatorii de obicei își asumă cel mai mare risc în crearea sau renovarea bunurilor imobiliare ‐ și
primesc cele mai mari recompense. De obicei, dezvoltatorii achiziționează o parcelă de teren, realizează
activitatea de marketing, dezvoltă proiectul și programul construcției, obțin documentele necesare de la
autorități și finanțarea necesară, eventual se ocupă și de activitatea de construire, iar apoi închiriază
,administrează sau vând bunul imobiliar.
În unele cazuri dezvoltatorii vor întreprinde doar unele din activitățile ce fac parte din procesul
de dezvoltare. De exemplu, unii dezvoltatori achiziționează o teren sau un imobil deja existent și obțin
proiectele și avizele necesare înainte de a vinde imobilul către un constructor la un preț premium. De
asemenea, un dezvoltator care este și constructor poate achiziționa un imobil cu proiectul și avizele
obținute astfel încât elimină riscul de a nu obține aprobările necesare și poate începe activitatea de
construire imediat.
Dezvoltatorii colaborează cu diferiți specialiști de‐a lungul fiecărei etape a procesului de
dezvoltare, cum ar fi arhitecți, ingineri, avocați, finanțatori etc.
În general, dezvoltarea unei suprafețe de teren este cea mai riscantă dar și cea mai profitabilă
strategie deoarece depinde foarte mult de sectorul public pentru aprobări și pentru infrastructură și
deoarece implică trecerea unei perioade de timp destul de lungi fără un flux de lichidități pozitiv.

3.2. Conceptul de marketing imobiliar
Marketingul imobiliar implică anticiparea, gestionarea și satisfacerea cererii prin intermediul
procesului de schimb între cumpărătorul și vânzătorul unei proprietăți imobiliare. În felul acesta,
marketingul cuprinde toate fațetele relației dintre cumpărătorul și vânzătorul de proprietăți imobiliare.
Activitățile specifice de marketing includ analiza strategică, activitatea de segmentare și țintire a pieței,
planificarea dezvoltării unor proprietăți imobiliare și selecția amplasamentului, stabilirea prețului
proprietății și planificarea activității de comunicare.
Multe firme cu abordare învechită practică activitatea de marketing prin focalizarea pe
conceptul de vânzare. De exemplu, o firmă de dezvoltare imobiliară dezvoltă pe o parcelă de teren un
complex rezidențial ce implică 30 de locuințe familiale. Odată ce unitățile sunt disponibile pentru
vânzare, personalul de marketing devine implicat în publicitate și promovarea acestor unități către
cumpărătorii potențiali. Cu alte cuvinte, funcția de marketing este în esență o funcție de vânzări‐nimic
mai mult, nimic mai puțin.
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b. Analiza clienților
Acest tip de analiză se referă la clienții actuali ‐ clienți care au cumpărat un imobil de la firme de
dezvoltare în ultimii ani. Cercetătorii de marketing de obicei realizează anchete de stabilire a satisfacției
clienților. Scopul este de a surprinde gradul de satisfacție a clienților cu privire la patru arii majore :
 produsul (compartimentarea locuinței, localizarea, conservarea energiei, utilități etc.);
 amplasamentul (cartierul, vecinătatea, caracteristicile comunității);
 prețul (accesibilitatea prețului, percepția valorii primite pentru suma plătită, procesul de
negociere pentru preț);
 promovarea (comunicarea) ‐ calitatea și cantitatea informațiilor furnizate clienților pentru a‐i
ajuta în luarea deciziei de cumpărare.
Anchetă de studiere a satisfacției clienților

Satisfacția
clienților
cu
privire la produs

Satisfacția
clienților cu privire
la preț

Satisfacția clienților cu privire
la plasament(localizare)

Satisfacția clienților cu
privire
la
aspectele
comunicării

Acest tip de analiză strategică este de importanță vitală pentru managerul de marketing deoarece
permite acestuia să identifice ariile cu probleme și să găsească oportunități de afaceri, prin conceperea
unui mix de marketing care să corecteze motivele de insatisfacție.

c. Analiza pieței potențiale
Analiza pieței se referă la colectarea și analizarea datelor despre aspecte legate direct de
activitatea de țintire, strategia de produs, strategia de plasament, de preț și de promovare (comunicare).
Analiza pieței referitoare la activitatea de segmentare și țintire a pieței se concentrează asupra
colectării datelor despre criteriile cele mai pertinente de segmentare a pieței imobiliare și apoi
identificarea segmentelor, pentru a le evalua potențialul de piață și măsura în care firma va intenționa să
țintească aceste segmente de piață. De exemplu, să presupunem că un dezvoltator imobiliar are
abilitatea de a dezvolta 5 tipuri de comunități rezidențiale și identifică cinci segmente de piață:
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1. comunități pentru studenți (complexuri de apartamente potrivite pentru studenți);
2. ansambluri destinate familiilor mici (prima locuință);
3. ansambluri închise destinate familiilor cu venituri mari (locuințe de lux);
4. ansambluri destinate celor recent pensionați.
Pentru a evalua potențialul de piață al comunităților de studenți, dezvoltatorul se va concentra
asupra acelor orașe în care există instituții de învățământ superior, va aduna apoi date din surse
secundare legate de creșterea populației de studenți în aceste universități.
Analiza pieței legată de strategia de produs implică colectarea și analizarea datelor cu privire la
preferințele clienților potențiali legate de suprafață, compartimentare, arhitectură, stil arhitectonic,
funcții de conservare a energiei ale imobilelor ce urmează a fi dezvoltate și la serviciile ce pot fi oferite în
cadrul unui complex.
Analiza pieței legată de strategia de amplasament este la fel de importantă ca și celelalte tipuri
de analize. Concentrarea aici cade asupra colectării datelor despre terenurile disponibile și comunitățile
aflate în proximitate pentru a ajuta la luarea deciziei cu privire la locul în care se va construi. Localizarea
trebuie să îndeplinească preferințele și necesitățile segmentului de piață țintit. Ar trebui colectate date
despre caracteristicile fizice, sociale și economice ale vecinătății. Exemple de date cu privire la
caracteristicile fizice includ localizarea vis a vis de facilitățile de shopping, angajare și infrastructură
rutieră, modul în care este întreținut peisajul și locuințele aflate în vecinătate și prezența numitor
pericole naturale. Exemple de date asupra caracteristicilor sociale includ statistici asupra ratei
criminalității, profilul socio‐demografic al rezidenților din vecinătate. Exemple de date cu privire la
caracteristicile economice includ rata de ocupare a locuințelor din împrejurime și valoarea de piață a
locuințelor.
Analiza de piață legată de strategia de preț implică colectarea și analizarea datelor cu privire la
prețurile și costurile de întreținere ale locuințelor de același tip. De exemplu, dacă dezvoltatorul are
intenția de a construi ansambluri de apartamente pentru cazarea în afara campusului a studenților,
colectarea datelor despre tarifele de închiriere a diferitelor tipuri de apartamente (studio, apartament cu
o cameră, cu 2 sau camere) ar putea fi de mare ajutor în stabilirea unei politici de stabilire a tarifelor de
închiriere odată ce unitățile vor fi disponibile pentru închiriere. Dacă dezvoltatorul vinde aceste unități, în
loc să le închirieze, atunci colectarea de date cu privire la vânzări recente ale unor unități similare ar
trebui să ajute la determinarea unui preț în momentul în care unitățile sunt disponibile pentru vânzare.
Analiza pieței referitoare la strategia de promovare implică colectarea datelor referitoare la
obiceiurile legate de media ale segmentului de piață țintă. De exemplu, dacă piața țintă ar fi formată din
studenți, informația necesară este cea legată de mijloacele media pe care aceștia le utilizează mai des
(radio, social media, canale TV, ca și programele urmărite mai des de aceștia, panourile stradale pe care
le privesc mai des etc.). Informațiile legate de obiceiurile media asistă dezvoltarea unei planificări media,
care reprezintă un element important al planificării promovării. Un aspect de asemenea important în
planificarea promovării îl reprezintă identificarea beneficiilor locuinței pe care piața țintă le consideră ca
fiind foarte importante în decizia lor de a adopta oferta de piață (de exemplu, design‐ul locuinței, prețul,
caracteristicile localizării pe care studenții le consideră cele mai importante în decizia lor de a închiria un
apartament în afara campusului‐ număr de dormitoare, suprafața dormitoarelor, accesul la internet de
mare viteză, preț, distanța complexului de apartamente față de campus, accesul la transportul public
etc.). Dezvoltatorii imobiliari nu pot prezenta toate beneficiile într‐un singur mesaj promoțional, ci
trebuie să‐și îndrepte atenția asupra celor mai importante beneficii și să le utilizeze doar pe acestea în
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mesajele de comunicare. Parte a acestui proces o reprezintă generarea unui slogan care să surprindă un
beneficiu cheie.

d. Analiza competitivă
În mod similar cu analiza de piață, analiza competitivă implică colectarea datelor care pot asista
directorul de marketing în stabilirea strategiilor de țintire, de produs, de preț, de plasament și de
promovare.
Analiza competitivă

Analiza competitivă
legată de strategia
de prospectare

Analiza competitivă
legată de strategia
de produs

Analiza competitivă
legată de strategia
de plasament

Analiza competitivă
legată de strategia
de preț

Analiza competitivă
legată de strategia
de promovare

Analiza competitivă legată de activitatea de țintire a pieței implică adunarea de informații despre
concurenții cheie în încercarea de a le identifica segmentele țintă. Asemenea informații sunt colectate
din materialele promoționale ale concurenților (reclame în presa scrisă, reclame TV, radio, broșuri
promoționale, mesaje publicate pe web‐site‐urile acestora). Stabilirea piețelor țintă ale concurenților
poate fi utilă în ajutarea dezvoltatorului imobiliar să ia o decizie legată de adresarea către același
segment (adică angajarea într‐o competiție dură) sau să caute o nișă în care concurenții sunt absenți
(evitarea concurenței). Desigur, răspunsul la această importantă întrebare este dacă există creștere
suficientă pe segmentele de piață vizate de concurenți pentru a permite dezvoltatorului să pătrundă pe
aceeași piață și totuși să obțină profituri. Cu alte cuvinte, poate acesta supraviețui în ciuda concurenței
acerbe? Astfel, sunt necesare informații suplimentare despre rata de creștere a pieței țintă pentru a
răspunde pe deplin acestei întrebări. Pentru a evita concurența, rata de creștere a pieței țintă care este
neatinsă de către concurență de asemenea trebuie să fie evaluată pentru a‐i determina potențialul. Cu
alte cuvinte, dezvoltatorul ar putea decide să țintească un segment de piață care încă nu este țintit de
către concurență, dacă datele arată că acest segment are dimensiuni suficient de mari și este suficient de
profitabil și are potențial de creștere în viitorul apropiat.
Analiza competitivă legată de strategiile de produs, preț, plasament și promovare implică
colectarea datelor din patru arii de interes:
 linia de produse a concurenților (informații legate de tipurile de proprietăți ale competitorilor
cheie ce vizează un anumit segment de piață, cum ar fi studenții, cu privire la compartimentare,
amplasamentul rezidențial, conservarea energiei);
 amplasamentul ofertei concurenților (localizarea și caracteristicile vecinătății legate de
preferințele respectivului segment de piață);
 strategiile de preț ale concurenței;
 materialele promoționale ale concurenței (mesajele direcționate către piața țintă și vehiculele
media care conduc mesajul).
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3.3. Strategia de segmentare și țintire
Strategia de segmentare implică o decizie strategică extrem de importantă. Este vorba despre
selectarea pieței țintă. Înarmat cu informații obținute în urma analizei strategice, managerul de
marketing este apoi capabil să ia o decizie de țintire a pieței ‐ care segment de piață va fi țintit prin
programul de marketing al firmei.
Țintirea pieței implică identificarea tuturor segmentelor posibile de piață pentru firma de
dezvoltare imobiliară și apoi luarea unei decizii de a oferta anumite segmente. Pentru acest lucru,
directorul de marketing trebuie să segmenteze piața utilizând anumite criterii de segmentare și să
analizeze viabilitatea fiecărui segment. Selecția pieței este astfel o decizie bazată pe prioritizarea
segmentelor de piață identificate și țintirea celor mai viabile[14].
I Segmentarea pieței
Macrosegmentarea este cea care identifica produse‐piața în activitatea unei companii. Un
de piața, omogen sub trei aspecte:
produs‐piața
este un segment
strategic
a)
cel
al
tehnologiilor
de
fabricație
(al
industriei
de
origine);
b) cel al funcțiilor, avantajelor pe care le oferă produsul‐necesitățile pe care le acoperă ;
c) cel al caracteristicilor specifice grupului de clienți cărora le este destinat.
Microsegmentarea sau segmentarea propriu‐zisă este aceea prin care, in interiorul unei piețe
(mai precis, in interiorul unui produs‐piața), sunt identificate grupuri distincte de consumatori sau
utilizatori, omogene sub aspectul principalelor caracteristici de consum sau utilizare si care cer produse si
servicii adaptate propriilor caracteristici.
Piața țintă (nișa sau crenelul) va deveni grupul de clienți spre care se orienta producătorul sau
distribuitorul.
Un model tipic de segmentare a pieței implică tehnologii, necesități ale clienților și grupuri de
clienți. Tehnologiile se referă la anumite produse care pot fi definite și se disting de alte produse prin
caracteristici tehnologice. De exemplu, un dezvoltator imobiliar ar dori să dezvolte case lângă un lac. O
astfel de locuință poate fi construită cu sau fără diferite caracteristici tehnologice, cum ar fi un doc.
Necesitățile sunt funcțiile sau obiectivele pe care le îndeplinește un produs (de exemplu o casă lângă lac)
pentru un potențial client. Casele lângă lac ar putea de exemplu servi la îndeplinirea a trei funcții: 1.
locuință permanentă 2. casă de vacanță.3. casă de week‐end.
Grupurile reprezintă seturi omogene de cumpărători potențiali‐segmente. Un grup de clienți
poate fi văzut ca un grup identificabil de prospecți care au aceeași nevoie generică care acoperită printr‐
o tehnologie specifică.
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II. Selectaarea pieței țintă
ț
Managerii de marketin
ng selecteazăă segmentelee de piață uttilizând un seet de criterii:
 mărimea fiecăărui segment;
 creeșterea anticcipată a fiecăărui segmentt;
 ideentificabilitaatea și posibilitatea de a aborda
a
fiecare segment;
 responsivitatea fiecărui segment;
ne aceste criterii de se
electare a pieței,
p
să lee aplicăm laa exemplul
Pentru a înțeleege mai bin
orului imobiliar al cărui scop este de a constrrui case lân
ngă un lac d
din apropierre. Au fost
dezvoltato
identificate 4 segmentte de piață:
1.cu
upluri pensio
onate care prractică sporturi pe apă și preferă casaa cu doc, ca llocuință perm
manentă;
2. profesioniști
p
cu venituri mari
m care praactică sportu
uri pe apă șii preferă o casă cu doc, ca locuință
de vacanțăă;
3. cu
upluri pensio
onate care su
unt sedentarre și preferă o locuință permanentă ffără doc;
4. Profesioniști
P
cu venituri înalte care do
oresc o locuiință de vacan
nță fără doc..
Săă considerăm
m primul criteeriu: mărimeea fiecărui seegment.
Înttrebarea estte: se poatee realiza un studiu de piață
p
pentru
u a determin
na mărimeaa acestor 4
segmente?? O anchetăă regională în
î cadrul gospodăriilor din
d regiuneaa unde se afflă lacul ar fi
f potrivită.
Rezidenții ar urma să
s fie contaactați și întrebați cu privire
p
la veeniturile lor,, statutul profesional,
p
porturi pe ap
pă (ski nauticc, înot, naviggație etc.), preferința
p
peentru liniște în mijlocul
preferințele pentru sp
ui. Pe baza
naturii fărră practicareea unor sporrturi și interesul în achizziționarea unei case pe malul laculu
rezultatelo
or anchetei, se poate estima mărimea celor 4 seggmente.
Ap
plicând acestt criteriu de selecție a pieței, să presupunem căă dezvoltatorrul a conduss o anchetă
pentru a estima
e
mărim
mea celor 4 segmente
s
și le‐a notat așșa cum este prezentat în
n tabel. Pe baaza acestor
note, segm
mentul care pare
p
a fi cel mai
m viabil peentru selecție
e este segmeentul 2, urmaat de segmen
ntul 3, apoi
segmentelle 1 și 4.
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Creșterea anticipată a segmentului
Segmentele de piață pentru care se anticipează o creștere sunt de obicei considerate mai
atractive decât cele pentru care se prognozează o scădere sau stabilitate. Acest lucru este datorat
faptului că dezvoltarea imobiliară are un orizont de timp specific. Dacă un dezvoltator planifică
dezvoltarea unei comunități lângă lac, atunci orizontul de timp este de cel puțin 5 ani. Cu alte cuvinte,
directorul de marketing trebuie să anticipeze mărimea fiecărui segment pentru un interval de 5 ani.
Estimarea creșterii anticipate a segmentelor de piață se realizează de obicei prin tehnici
cantitative de prognoză cum ar fi analiza de trend. Această tehnică urmărește mișcările de creștere sau
de scădere într‐o serie de timp ca rezultat al evoluțiilor de bază demografice și economice. De exemplu,
pentru a prevedea modificările în venitul gospodăriilor, managerul de marketing realizează un grafic al
modificărilor venitului mediu în regiune(2‐3 ore de condus din zona lacului) timp de ultimii 20 ani și
examinează tendința. Este tendința stabilă în timp? evoluează pozitiv sau negativ?
În absența datelor cantitative, directorii de marketing se bazează pe date calitative. O metodă
uzuală este metoda consultării. Această metodă se bazează pe opiniile experților cu privire la tendința
unei anumite variabile (de exemplu, venitul gospodăriilor în zona geografică din jurul lacului). Articolele
apărute în presa economică despre dezvoltarea economică curentă și viitoare în regiune pot fi de folos.
Asemenea informații pot oferi directorului de marketing indicații cu privire la evoluția venitului: creștere,
descreștere sau stabilitate în decursul a aprox. 5 ani.
Segment 1
Mărimea
3
segmentului
Creșterea anticipată
3
a segmentului
Identificabilitatea și
5
disponibilitatea
segmentului
Responsivitatea
4
segmentului
scala de notare: 5‐ foarte bine; 1‐foarte slab

Segment 2

Segment 3

Segment 4

5

4

3

5

3

5

5

5

5

4

4

4

Identificabilitatea și posibilitatea de abordare a segmentelor
Cel de‐al doilea criteriu îl reprezintă identificabilitatea (gradul în care segmentul este descris clar
în termeni demografici, geografici, și /sau psihografici).
Observăm că cele 4 segmente sunt identificabile în mod clar termeni demografici și psihografici,
dar nu sunt identificate în termeni geografici. Totuși, toate cele 4 segmente sunt identificate în mod clar,
ceea ce le face subiect al activității de selecției a pieței‐țintă.
Disponibilitatea este un criteriu care se referă la măsura în care segmentul poate fi contactat
pentru anchetă și pentru obiective legate de activitatea de promovare. Dacă decizia este de a selecta un
anumit segment (de exemplu cupluri pensionate care practică sporturi pe apă și care preferă o casă cu
doc ca locuință permanentă) atunci poate fi contactat un eșantion din aceste persoane pentru a le afla
preferințele legate de design‐ul casei, orientarea amplasamentului, caracteristici energetice, vecinătate,
preț și accesibilitate? În ce mod iau legătura directorii de marketing potențialii clienți pentru a culege
informații?De regulă anchetele de piață se desfășoară prin următoarele metode:
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telefonic
e‐mail
poștă
față în față
focus grup
Poate fi același segment abordat pentru scopuri promoționale? dacă un segment este considerat
dificil de abordat pentru desfășurarea unei anchete sau pentru a transmite mesaje de promovare,atunci
acel segment nu ar trebui țintit.
Responsivitatea segmentului
Poate fi un segment de piață influențat de o bună campanie de marketing? Ce estimări are
directorul de marketing cu privire la eficacitatea campaniei de marketing? De exemplu, dacă piața țintă
ar fi segmentul de pensionari care practică sporturi pe apă (segment 1) poate directorul de marketing să
ghideze dezvoltatorul pentru a proiecta locuințe lângă lac potrivite pentru locuit permanent care au
docuri suficient de atractive pentru acești clienți potențiali? Se poate stabili un preț pe care potențialii
clienți să își permită să îl plătească? Se pot plasa acele locuințe într‐un loc atractiv cu vedere la lac și
acces la doc? Se poate promova oferta eficace către potențialii clienți ce locuiesc pe o rază de 2‐3 ore de
condus distanță? Dacă răspunsul la toate aceste întrebări este DA, atunci directorul de marketing va nota
responsivitatea acestui segment ca fiind înaltă.
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Capitolul 4. STRATEGII IMOBILIARE DE PRODUS ȘI DE AMPLASAMENT

Strategiile de produs se referă la stabilirea caracteristicilor produselor imobiliare, adică la
deciziile legate de proiectarea locuinței (în domeniul rezidențial) și a proprietăților corporative.
Proiectarea locuinței se concentrează asupra unor aspecte cum ar fi planul locuinței (amprenta la sol),
amplasarea reședinței, eficiență energetică. În cazul dezvoltării imobiliare corporative, este vorba de
proiectarea structurii comerciale imobiliare pentru a servi misiunii cheie a afacerii.
Strategia de amplasament se referă la selectarea amplasamentului dezvoltării cât și la alți
factori pe care dezvoltatorii îi utilizează pentru a ghida deciziile legate de selecția optimă a locului ‐ atât
pentru segmentul rezidențial cât și pentru cel comercial.
Deși aceste teme par a fi de domeniul profesioniștilor în construcții, directorii de marketing din
firmele de dezvoltare imobiliară ar trebui să aibă cunoștințe generale asupra aspectelor legate de produs
și amplasament pentru a ghida constructorii astfel încât oferta să corespundă necesităților și
preferințelor clienților proprietăților. De asemenea, agenții imobiliari trebuie să cunoască strategia de
produs și de amplasament pentru a ghida cumpărătorii și vânzătorii în realizarea unor tranzacții utile.

4.1.Politica de produs‐abordare generală

DEFINIŢIE: Politica de produs = componentă importantă a mixului de marketing. Ea reuneşte deciziile
strategice
şi
tactice
pe
care
întreprinderea
producătoare/comercială le adoptă cu privire la dimensiunile,
structura şi evoluţia gamei de bunuri materiale şi servicii ce fac
obiectul propriei activităţi.
Obiectul de acţiune al politicii de produs este PRODUSUL.
I. Conceptul de produs în viziunea marketingului
Asimilarea marketingului impune renunţarea la concepţia clasică privind produsul, formulată
de Stanton, respectiv: „o sumă de atribute şi caracteristici tangibile fizice şi chimice, reunite într‐o formă
identificabilă”.
Este necesară înlocuirea acestei definiţii cu o alta, rezultată din perspectiva aşteptărilor
consumatorilor/utilizatorilor.
În noua accepţiune, produsul reprezintă ansamblul elementelor ce declanşează cererea,
ansamblu ce înglobează alături de substanţa sa materială, întreaga ambianţă ce‐l înconjoară, formată
dintr‐o gamă largă de elemente acorporale.
Valoarea caracteristicilor ce definesc produsul variază în funcţie de modul în care
consumatorul/utilizatorul apreciază că acel produs corespunde dorinţelor sale în momentul cumpărării
şi, respectiv, al consumului. Astfel, realitatea produsului devine mobilă, variind de la un cumpărător la
altul şi chiar pentru acelaşi cumpărător, de la o perioadă la alta.
În viziunea marketingului, componentele ce definesc un produs sunt grupate în:
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1.
componente corporale – cuprind caracteristicile merceologice ale produsului şi
ambalajului său, determinate de substanţa materială a acestora precum şi de utilitatea lor funcţională;
2.
componente acorporale – includ elementele ce nu au suport material. În această grupă
se includ: numele şi marca; preţul; instrucţiunile de folosinţă; protecţia legală prin brevet, licenţă;
serviciile complementare (montare, punere în funcţiune, service‐ul, termenul de garanţie etc.);
3.
comunicaţii privitoare la produs – cuprind ansamblul mesajelor transmise
cumpărătorului potenţial de către producător şi/sau distribuitor (prin diverse instrumente de comunicare
promoţională);
4.
imaginea produsului – sinteza reprezentărilor mentale despre produsul respectiv (ce
gândesc consumatorii/utilizatorii despre produs).
Conceptul produsul total (PT) = combinaţie de elemente dispuse pe trei paliere:
1) produsul miez – se află în centrul produsului total (reprezintă nivelul fundamental), răspunzând
la întrebările:
● Ce‐şi procură de fapt cumpărătorul prin această achiziţie?
● Ce beneficii (avantaje) aşteaptă el să obţină în urma consumului?
2) produsul tangibil – dispune de 5 caracteristici: calitate, trăsături, stil, nume de marcă,
ambalaj;
3) produsul dezvoltat cuprinde serviciile adiţionale oferite clienţilor înaintea, în timpul şi după
vânzare, în scopul unei mai bune satisfaceri a nevoilor clienţilor.
Astfel, legat de cele 3 nivele ale produsului, primul nivel (produsul de bază) se adresează
rezolvării nevoilor fundamentale ale clienţilor, respectiv nevoilor de bază ale acestora (de
exemplu:transport, înmagazinare şi stocare de date sau bunuri, plăceri personale, etc.). De exemplu,
pentru un hotel, funcția de bază este ”adăpost și odihnă”.
Al doilea nivel (produsul propriu‐zis) se adresează rezolvării unor necesităţi specifice (are
trăsături personalizate legate de stil, imagine, caracteristici performante, mod de ambalare). Pentru
hotel, ar însemna o clădire cu camere de închiriat, pat curat, apă caldă, liniște.
Al 3‐lea nivel în constituie "produsul adăugat" care "măreşte" sau "depăşeşte" produsul propriu‐
zis prin includerea unor servicii şi beneficii adiţionale la produs (cum ar fi: garanţia ridicată,livrarea şi
instalarea gratuită, perioada de mentenanţă şi post garanţie).De exemplu, hotelul poate avea un
calculator conectat la Internet, un circuit video propriu, un bar în cameră sau o piscină.
II. Poziţionarea produsului = concept apărut în literatura de specialitate în anii ’70,
= plasarea produsului într‐un model de piaţă multidimensional cu
scopul de a‐i asigura un loc determinat în psihicul consumatorului.
Formal, poziţionarea reprezintă o ordonare de obiecte într‐un spaţiu multidimensional, vectorii
luaţi în considerare permiţând evaluarea/măsurarea caracteristicilor acelor obiecte şi reprezentarea lor
figurativă, unele faţă de altele.
Se apelează la scale de tip interval. Caracteristicile obiectelor poziţionate pot fi de natură
obiectivă (mărime, putere, preţ, greutate etc.) sau de ordin subiectiv (percepţii, preferinţe, opinii etc.).
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Caracteristici

Matrice pentru poziţionarea unor produse (notele obţinute)
Produse cercetate
....................

P1

P2

P3

c1

e11

e12

e13

e1n

c2

e21

e22

e23

e2n

ci

ei1

ei2

ei3

ein

Pn

Legendă:
P1, P2, P3, ................. Pn – produsele (mărcile) cercetate
c1, c2, ........................ ci – atributele (caracteristicile) produselor cercetate
ei1, ei2, ........................ein notele obţinute de produse (mărci)

4.2. Strategii de produs imobiliar
Specialistul în marketing imobiliar trebuie să cunoască bine punctele tari și punctele slabe ale
unui produs imobiliar, indiferent că este un centru de shopping, clădire de birouri, complex de
apartamente, locuințe individuale sau stațiune montană. Specialistul în marketing trebuie să devină
familiar cu caracteristicile fizice, tehnologice, economice, psihologice, sociale și culturale ale proprietății
respective. Aceste cunoștințe ar trebui să contribuie la ghidarea dezvoltatorului în proiectarea
respectivei proprietăți. Dacă specialistul în marketing este un agent de vânzări sau un broker, aceste
cunoștințe vor conduce la prestarea de servicii de succes pentru clienți, indiferent că aceștia sunt
vânzători sau cumpărători.
În stabilirea calității produsului imobiliar, trebuie făcută mai întâi o distincție clară între
construcțiile comerciale și cele rezidențiale. Aspectele legate de calitate în imobiliarele comerciale sunt
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foarte complexe. Structurile imobiliare sunt construite pentru a susține funcțiile cheie ale afacerii. De
exemplu, un mall comercial este proiectat pentru a spori experiența completă de shopping a clienților
mall‐ului ca și productivitatea magazinelor și a angajaților din aceste magazine. O clădire de birouri
trebuie proiectată astfel încât să sporească productivitatea angajaților. Un restaurant este proiectat
astfel încât să îmbunătățească experiența de a lua masa a clienților și să sprijine angajații în prepararea
hranei și în servirea clienților.
Standardele de calitate sunt stabilite pentru fiecare tip de proiect imobiliar comercial.
Produsele imobiliare rezidențiale sunt categoric diferite de cele comerciale. Standardele de
calitate sunt bine definite dar diferă semnificativ de‐a lungul diferitelor tipuri de imobile (locuințe
individuale‐pentru o singură familie, complexe de apartamente, case pe plajă, case lângă lac, cabane în
stațiuni montane, case de lux și conace). În discutarea calității ne vom concentra supra celor mai comune
și larg utilizate exemple de unități destinate unei singure familii. Studenții trebuie să fie conștienți că
acestea sunt doar exemple pentru a ilustra principalele concepte. Studii mai aprofundate sunt necesare
pentru a stăpâni aspectele calității produsului ca funcție directă a unui anumit tip de produs imobiliar. Ca
atare, în abordarea calității ne vom concentra supra locuințelor individuale destinate familiilor, analiza
fiind împărțită în 5 componente:
1. planul parterului casei;
2. arhitectura;
3. localizarea;
4. conservarea energiei;
5. caracteristici ale vecinătății.

 Planul parterului
Cea mai importantă decizie în proiectarea locuinței este legată de proiectarea planului
parterului. Acesta reflectă capacitatea structurii rezidențiale de a îndeplini 3 funcții principale: 1. aria de
zi (living, sufragerie, camera de familie, biroul, camera de recreere, terasele închise etc.), 2. aria de
dormit (dormitorare, băi, dressing‐uri etc.), 3. aria de servicii (bucătărie, spălătorie, camera de depozitare
etc.).
Un plan tipic este redat în figura de mai jos.
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 Standarde de calitate în proiectarea ariei de zi
Aceste standarde implică:
1. cerințe de spațiu.2. dispunerea.3.localizare
În privința cerințelor de spațiu, un living pentru o casă cu 3 dormitoare ar trebui să aibă o
suprafață de minim 3.6mx5,5m. Camerele de zi sunt de regulă spațioase pentru că cei ce locuiesc acolo
petrec mult timp în această cameră urmărind programele TV și socializând.
Dispunerea camerei de zi este de regulă rectangulară, nu pătrată. Amplasarea mobilei în camere
pătrate pare problematică. Un perete este dedicat de regulă șemineului, rafturilor încastrate în pereți
sau dulapurilor. Perete mai lung este dedicat canapelelor.
Unde este localizată camera de zi în casă? Ar trebui să fie amplasată alături de sufragerie sau de
spațiul de recreere exterior, cum ar fi o terasă închisă, curte interioară.
 Standarde de calitate în proiectarea ariei de dormit
Standardele obișnuite includ: 1. cerințele minime de spațiu. 2. spațiul de depozitare. 3. băile.4.
izolare fonică.
De exemplu, în SUA, cerințele minime de suprafață pentru un pat single sunt 2,5m X 3m,
3mX3,5m pentru un pat dublu, și 3,5 m x 3,65m pentru 2 paturi.
Dulapurile (spațiul de depozitare) ar trebui să aibă o suprafață minimă de 0,6m x 0,9 m. Casele
moderne au un spațiu mult mai generos de depozitare.
În privința băilor, în casele cu preț mediu (de exemplu, cu 3 dormitoare) 2 băi pare a reprezenta
standardul minim. O baie ar trebui să deservească dormitorul cel mai mare, iar alta celelalte două
dormitoare și să fie accesibilă din hol și din zona dormitoarelor. Casele de lux necesită o baie pentru
fiecare dormitor suplimentar plus altă baie care deservește zona de zi.
În privința nivelului de zgomot, amplasarea băilor și a dulapurilor ar trebui să ofere izolare fonică
între dormitoare. Dormitoarele ar trebui de asemenea să fie separate de living și zonele de servicii
pentru a limita nivelul de zgomot. În mod ideal, dormitoarele ar trebui să fie cele mai liniștite camere din
casă.
 Standarde de calitate în proiectarea ariei de servicii
Standardele uzuale includ: 1. suprafața bucătăriei, 2. localizarea bucătăriei.3. dispunerea.4.
facilități de spălare.
Spațiul alocat bucătăriei ar trebui să fie egal cu cel puțin 10% din suprafața întregii case,
deoarece costul tipic al bucătăriei pentru o casă cu 3 dormitoare este 10%.
Amplasamentul bucătăriei trebuie să permită accesul direct în sufragerie. Curtea interioară sau
zona de luat masa din exterior trebuie de asemenea să fie în apropierea bucătăriei. De asemenea,
bucătăria trebuie să fie amplasată în apropierea garajului sau a locului de parcare a mașinii astfel încât
aducerea cumpărăturilor să fie facilă. Deși bucătăria trebuie plasată strategic lângă garaj, sufragerie și
aria de zi, nu ar trebui să fie o rută de trafic principal pentru restul casei. Dispunerea bucătăriei poate fi în
formă de L,U, coridor.
În mod obișnuit, facilitățile de spălătorie sunt localizate lângă bucătărie, lângă garaj sau la subsol.
Camera ar putea avea baie proprie, spațiu de depozitare, posibil spațiu pentru călcarea hainelor.
 Evaluarea arhitecturii
Specialistul în marketing imobiliar ar trebui să cunoască avantajele și dezavantajele fiecărui tip
de structură (casă cu un etaj, un etaj și mansardă, 2 etaje, 2 etaje compartimentate.
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Casa cu un etaj are ca avantaj faptul că locatarii nu trebuie să urce și să coboare scări. Aceste
case sunt preferate de persoane în vârstă mai puțin mobile, familii cu copii mici (care se tem de faptul că
aceștia ar putea cădea pe scări) și familii cu membri cu handicap locomotor. Aceste case sunt mai ușor de
reparat și activitatea de mentenanță este mai simplă. Sunt adaptabile pentru adăugarea de camere, curți
interioare, șemineuri, garaje. Dezavantajele provin din relativa lipsă de intimitate dintre ariile de dormit
și de zi și din faptul că aceste tipuri de structuri arhitectonice presupun costuri mai ridicate pe metru
pătrat.

Casele cu etaj și mansardă au ca avantaje faptul că spațiul adițional este câștigat la un cost
relativ mic înălțând acoperișul și adaptând construcția la cel de‐al doilea etaj. Costurile de încălzire pe
metru pătrat sunt mai mici datorită perimetrului mai mic al zonei de zi. Costurile de construire pe metru
pătrat sunt mai mici decât cele ale casei cu un etaj. Dezavantajele includ faptul că înălțimea redusă a
camerelor de la al doilea etaj afectează plasarea mobilei. Spațiul ferestrelor tinde să fie limitat, iar dacă
casa nu este bine izolată termic, camerele de la al doilea etaj pot suferi de extreme mai mari ale
temperaturilor (cald vara și rece iarna). De asemenea, camerele de la al doilea etaj pot avea acces limitat
la facilități electrice și la instalații sanitare.

Casele cu două etaje au ca avantaje faptul că asemenea structură oferă mai multă intimitate
deoarece dormitoarele sunt amplasate de obicei la etaj. Costurile sunt mai mici pe metru pătrat, iar
structura este mai adaptabilă unei parcele mici de teren. Dezavantajele includ faptul că există multe scări
de urcat și coborât, ceea ce prezintă o problemă pentru cei mai puțin mobili (de exemplu persoanele în
vârstă). De asemenea, zona de dormit are acces redus la spațiul exterior.
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Casa cu două nivele divizate se pretează mai bine parcelelor în pantă decât celelalte tipuri
arhitectonice. Ariile funcționale sunt clar separate, zonele de dormit sunt delimitate la nivelurile
superioare sau inferioare, ariile de zi și de servicii sunt situate la nivelul solului. Există un dezavantaj
major al acestui tip de casă: scările ocupă mult spațiu.

 Amplasamentul rezidențial
Pentru a construi o structură utilă rezidențială, marketerul trebuie să ghideze constructorul
pentru a localiza structura astfel încât să întâlnească necesitățile clienților. În mod similar, agentul
cumpărătorului trebuie să cunoască cât mai bine amplasamentul rezidențial pentru a selecta casele care
răspund necesităților și preferințelor clienților lor. Amplasamentul rezidențial se referă la 3 lucruri: 1.
topografia 2. orientarea 3. peisajul înconjurător.


Topografia

Elemente importante în topografie sunt temperatura, altitudinea, condițiile de vânt, înclinația
locului către soare sau în direcția opusă soarelui. Altitudinea afectează temperatura resimțită de locatari.
Totuși, și un site rezidențial situat în zone cu altitudine scăzută (o vale) poate resimți temperatură rece
din cauza fluxurilor de aer descendente, în special noaptea, comparativ cu altitudini înalte. Casele
construite pe pante cu fața la soare în climatele mai reci au avantajul de a încălzi locul, comparativ cu
casele construite pe teren plan.


Evaluarea calității orientării
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Orientarea are un efect direct asupra confortului locuinței. Casele construite cu fața spre sud
beneficiază de mai multă căldură iarna și de răcoare vara. Casele orientate către sud‐est și sud‐vest sunt
mai răcoroase în lunile de iarnă și mai călduroase în lunile de vară decât casele orientate în alte direcții
(expunerea către est și vest tinde să fie mai călduroasă vara și mai rece iarna). O casă ar trebui să
orientată astfel încât să se profite de avantajele de variațiile sezoniere ale temperaturii aerului și ale
luminii solare.


Evaluarea calității peisajului

O casă cu vegetație deja existentă este de obicei considerată mai atractivă decât una fără acest
peisaj. Un bun peisaj are următoarele avantaje:
 arborii existenți au efecte benefice asupra sistemului de încălzire și de aer condiționat;
 în lunile de iarnă, coniferele servesc la scăderea vitezei vântului, reduc pierderile de căldură și
dunele de zăpadă;
 vara, iarba și frunzele absorb radiația solară, răcorind aerul prin evaporare;
 arborii plantați lângă casă pot oferi umbră în lunile de vară;
Calitatea peisajului poate fi evaluată prin mai mulți factori, dintre care amintim:
 sistemele de scurgere a apei trebuie să fie departe de casă
 casa trebuie proiectată astfel încât cantitățile mari de apă adunate după ploile torențiale
să poată fi evacuate ușor;
 în zonele cu climat cald, exteriorul casei trebuie vopsit în culori foarte deschise.
 Conservarea energiei și clădirile ecologice
În prezent, pe piața imobiliară, dezvoltatorii și constructorii sunt mai informați asupra conservării
energiei decât în trecut. Marketerii din firmele de dezvoltare imobiliară, agenții imobiliari și brokerii
trebuie să cunoască informații despre știința conservării energiei pentru a evalua calitatea unei clădiri. O
casă evaluată ca având performanță în conservarea energiei trebuie să aibă o bună izolației termică ‐ sub
podea, între pereți și deasupra tavanelor. Pentru a putea evalua izolația, profesionistul în marketing
imobiliar trebuie să fie familiarizat cu indicatorul de măsurare a izolației: valoarea R. R se referă la gradul
de rezistență la pierderile de căldură iarna și câștigul de căldură vara. valorile lui R sunt de obicei marcate
pe materialul de izolație folosit în casă. Aceste valori variază între 11 și 38‐cu cât e mai mare valoarea, cu
atât e mai bună izolația.
O casă mai veche este bine izolată dacă îndeplinește următoarele criterii:
 izolația mansardei este realizată cu un material ce are o valoare înaltă a lui R;
 conductele de încălzire și de răcire sunt izolate dacă trec prin spații neîncălzite.
Știința izolării pentru case noi este foarte complexă și nu poate fi acoperită adecvat în acest
capitol. Este suficient de menționat că specialiștii în construcții dispun de un set foarte sofisticat de
instrucțiuni pentru a asigura izolarea bună a unei locuințe.
 Caracteristici ale vecinătății
Profesioniștii din imobiliare evaluează vecinătățile pe baza a 3 dimensiuni: 1. caracteristici
fizice.2. economice.3. sociale.
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Vecinătățile considerate a fi de înaltă calitate au următoarele caracteristici fizice:
cheltuieli mici de întreținere;
condiții de construire a unor structuri solide;
omogenitate a tipurilor de locuințe;
peisaj bine întreținut;
localizare convenabilă față de facilitățile de shopping, angajare, și infrastructură rutieră;
nu există pericole de mediu cum ar fi substanțe chimice de curățare, solvenți și vopseluri, țevi de
plumb, chimicale pentru grădină sau gazon, pesticide, acoperiș de azbest.
În privința caracteristicilor economice, vecinătățile de calitate au 4 mari trăsături:
o rată ridicată de ocupare de către proprietari;
valoare mare de revânzare a imobilului;
termeni de finanțare favorabili,
sentimente de optimism și încredere în legătură cu viitorul cartierului.
În legătură cu caracteristicile sociale, cartierele de calitate sunt de regulă caracterizate prin:
rezidenți cu venituri medii spre ridicate; cu educație sau calificare superioară;
oferă un sentiment de siguranță.

4.3. Strategia de amplasament

Strategia de amplasament descrie selecția locului pentru dezvoltarea imobiliară. Factorii
următori trebuie luați în considerare: 1. preferințele de amplasament ale clienților (ale segmentului de
piață țintit); 2. preferințele clienților legate de structura imobilului; 3. preferințele de mediu ale clienților;
4. limitările de finanțare ale clienților; 5. aspecte cu privire la zonare; 6. cerințe ale legislației în domeniul
construcțiilor; 8. alte restricții impuse prin contracte private; 9. autorizația de mediu.
 Preferințe de amplasament ale clienților
De exemplu, un cuplu cu cariere individuale, având joburi în locuri diferite ar putea necesita o
casă localizată strategic între cele două locuri de muncă. Similar, un dezvoltator imobiliar ia în
considerare necesitățile de localizare ale unor anumite segmente de piață. De exemplu, un dezvoltator
ce încearcă să localizeze o parcelă optimă pentru a construi un azil de bătrâni va lua în considerare
distanța dintre aceasta și cel mai apropiat spital, ținând cont de faptul că mulți vârstnici necesită servicii
medicale de urgență.
În mod similar, un dezvoltator pentru segmentul comercial va considera necesitățile de localizare
ale populației de clienți ai afacerii de bază. De exemplu, în selectarea unei localizări optime pentru
construirea unui mall, dezvoltatorul imobiliar va trebui să ia în considerare distanța dintre zonele unde
locuiesc cumpărătorii țintă și localizarea mall‐ului.
 Preferințe legate de structura imobilului
De exemplu, pentru dezvoltarea unui centru comercial sunt necesare următoarele caracteristici
de structură:
Centrele comerciale de comunitate reflectă un concept de mărfuri generale/convenience și de
obicei cuprind 10,000 până la 35,000 metri pătrați suprafața utila totala (GLA), incluzând magazinele
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ancora (anchors), pe o suprafața de teren de 5 pana la 15 hectare. Un magazin ancoră (anchor store) este
un magazin mare, precum un supermarket bine localizat in centrul comercial si care se așteaptă ca va
atrage consumatorii de care vor beneficia si celelalte magazine, mai mici, din shopping center. Un centru
comercial de comunitate va avea de regula doua sau trei magazine ancora, (magazin tip discount,
supermarket, produse de farmacie, bricolaj/home improvement, mari magazine de discount specializate)
cu 40 pana la 60% rata magazinelor ancora/anchor ratio (procentul din totalul suprafeței centrului
comercial care este atribuit ancorelor sale) si o raza de vânzări principala/ primary trade area (zona
geografica din care rezulta 60 pana la 80% din vânzările centrului comercial) de 5 pana la 10 kilometri.
 Preferințe de mediu ale clienților
Dezvoltatorii imobiliari iau în considerare și necesitățile de mediu ale clienților lor. De exemplu,
sunt multe persoane ce conștientizează nevoia de a conserva mediul natural. Aceștia vor prefera o
locuință situată într‐un cartier cu spațiu verde extins.
În cazul segmentului de business, multe sedii ale companiilor sunt situate lângă lacuri cu alei
pentru ciclism și plimbare într‐o zonă împădurită. Asemenea locuri îndeplinesc opțiunile directorilor
executivi care apreciază efectul de relaxare al unor astfel de zone.
 Limitări financiare ale clienților
În selectarea unui amplasament, constructorii și dezvoltatorii sunt ghidați și de considerații
financiare. În dezvoltarea imobiliară rezidențială, dezvoltatorul selectează o parcelă de teren care
îndeplinește cerințele financiare ale clienților. De exemplu un cumpărător nu este dispus să cheltuie mai
mult decât 100000 euro pentru a‐și construi casa la care visează. Constructorul estimează, pe baza
proiectului arhitectonic pe care l‐au selectat cumpărătorii, un cost al construcției în jur de 80000euro.
Acest lucru înseamnă că 20000 reprezintă limita maximă pentru cumpărarea parcelei necesare. Desigur,
parcelele diferă ca preț în funcție de mărime, localizare, cererea pieței, etc. Ca atare, gama de opțiuni din
care se va alege ar fi limitată de suma de bani pe care clienții ar fi dispuși să o plătească.
Un alt considerent care intră în categoria necesităților financiare o reprezintă impozitele pe
proprietățile imobiliare. Unii cumpărători sunt conștienți de diferențele între impozite în diferite
localități și zone. Mulți cumpărători caută locuințe în suburbiile marilor orașe (și chiar în zonele rurale)
pentru a evita impozitele mari.
În mod similar, dezvoltatorii de imobiliare comerciale sunt ghidați de astfel de considerente
financiare. Un exemplu ar fi cel al unui dealer auto care a contestat impozitele stabilite de către primărie.
impozitele erau evaluate în funcție de numărul de vehicule avute pe stoc la un moment dat. Dealerul a
considerat acest nivel nejustificat, așa că și‐a mutat afacerea într‐un oraș din apropiere.
 Aspecte ce țin de zonare(PUZ)
Constructorul sau dezvoltatorul trebuie să caute parcele disponibile pentru vânzare în arii potrivit
zonate. Cu alte cuvinte, un constructor de locuințe va căuta loturi în zone rezidențiale; un dezvoltator al
unei fabrici va căuta o parcelă în arii destinate dezvoltării industriale etc. În multe cazuri, un dezvoltator
poate fi interesat de o anume parcelă care nu este în zona destinată dezvoltării (adică un dezvoltator
dorește să construiască un complex de apartamente într‐o arie destinată agriculturii). Ca atare,
dezvoltatorul apelează la comisia de urbanism a municipalității pentru a schimba destinația ariei
respective astfel încât să servească obiectivelor de dezvoltare. Acesta reprezintă desigur un proces lung,
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extins, care necesită studiu al documentației de către comisie, o audiere publică pentru a permite celor
afectați de posibila re‐zonare să‐și exprime îngrijorările și o recomandare a comisie de urbanism către
consiliul local, care în schimb votează această petiție.
 Reglementări cu privire la sub‐diviziuni
Înainte de a vinde un lot, dezvoltatorul imobiliar trebuie să respecte reglementările
guvernamentale cu privire la construirea străzilor sau aleilor, bordurilor, trotuarelor, iluminat stradal,
hidranți, canalizare, alimentarea cu utilități, mărimea minimă a parcelei șamd.
În plus, dezvoltatorului i se poate cere să pună la dispoziție un teren pentru școli și parcuri sau să
furnizeze sume de bani astfel încât să poată fi achiziționat teren în acest scop în apropiere. Acestea sunt
deseori denumite cerințe de cartografiere.
 Restricții contractuale private
Deși proprietarii tind să considere restricțiile de utilizare a terenului ca rezultat al controlului
autorităților, este posibil să existe restricții private, stipulate în contracte. De exemplu, un dezvoltator
poate vinde parcele care fac parte dintr‐un lot ce este supus unor restricții stipulate în fiecare contract:
terenul nu poate fi utilizat decât pentru locuințe unifamiliale.
 Bilanțuri de mediu
Scopul acestui document este să adune într‐un document informații despre efectele unui proiect
propus asupra mediului ce înconjoară structurile planificate.
De exemplu, o comisie de urbanism a unui oraș ce studiază o cerere de schimbare a încadrării
zonei poate solicita un bilanț care va arăta impactul așteptat al modificării asupra unor variabile cum ar fi
densitatea populației, zgomot, calitatea aerului, facilități de canalizare și alimentare cu apă, rigole,
consum de energie, înscrieri la școli, angajare, sănătate publică, facilități recreative, animale sălbatice,
vegetației.
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Capitolul 5. STRATEGII IMOBILIARE DE PREȚ ȘI DE PROMOVARE

Acest capitol acoperă teme legate de strategiile de preț și de promovare în dezvoltarea imobiliară.
Strategiile de preț se referă la metodele utilizate pentru evaluarea proprietăților imobiliare, atât
rezidențiale cât și comerciale.
Strategiile de promovare se referă la deciziile legate de mesajele și de mediile de transmitere a
lor ‐ se stabilește ce tip de mesaj va fi transmis și ce canal de comunicare va fi folosit. Acest capitol are ca
obiectiv să ajute studenții să învețe:
 factorii care influențează prețul proprietăților imobiliare
 modul în care evaluatorii imobiliari apreciază valoarea de piață a proprietăților
 decizii legate de mesajele cheie în promovarea imobiliară
 modul în care marketerii imobiliari utilizează poziționarea în funcție de caracteristicile clienților
 modul în care marketerii imobiliari utilizează poziționarea în funcție de caracteristicile produsului
 modul în care marketerii imobiliari utilizează poziționarea în funcție de caracteristicile firmei
 decizii cheie legate de media în promovarea imobiliară
 modul în care se dezvoltă un plan de promovare imobiliară
 modul în care se iau deciziile de selectare a audienței în contextul planului de promovare
 identificarea obiectivelor planului de promovare
 identificarea mesajului cheie și a sloganului campaniei promoționale
 selectarea mijloacelor de comunicare
 dezvoltarea unui plan media încadrat în planul de promovare
 selectarea măsurilor de evaluare a eficacității campaniei de promovare și modul de utilizare a
acestor măsuri pentru a stabili obiective concrete pentru campania de promovare

5.1. Strategii de preț
I. Perspectiva generală
 Politica de preţ = ansamblul deciziilor strategice şi tactice adoptate de către
întreprinderea pentru fixarea, menţinerea şi modificarea preţurilor produselor oferite pieţei.
 Preţul
= variabilă particulară a mixului de marketing deoarece nu este nici o
variabilă pur endogenă, dar nici pur exogenă.
= o armă concurenţială importantă.
– deciziile de preţ au aplicare cu efect imediat.
 Modalităţi de calcul al preţurilor
De regulă, organizaţiile îşi stabilesc preţurile utilizând o metodă generală de determinare a
acestora, care ia în considerare cel puţin unul din următorii trei factori: costurile, percepţiile
cumpărătorilor şi preţurile concurenţilor.
Corespunzător acestor cazuri, se disting următoarele trei categorii de metode de calcul al
preţurilor:
1. Metode bazate pe costuri;
2. Metode bazate pe valoarea percepută de cumpărător;
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3. Metode bazate pe comparaţia cu concurenţa.
II. Perspectiva pieței imobiliare
În această secțiune vom discuta 2 mari subiecte: 1. factorii de influență în stabilirea prețului
proprietății imobiliare.2. modul în care evaluatorii apreciază valoarea de piață a proprietăților.

 Factorii de influență în stabilirea prețului proprietății imobiliare
Cercetarea a stabilit două tipuri de factori: 1. factori de proximitate (vecinătate); 2. factori
structurali.
 Factori de proximitate
Aceștia se referă la factorii legați de entitățile aflate în vecinătatea locuinței și modul în care
aceste entități sporesc sau scad valoarea de piață a acesteia. factorii de proximitate pot fi împărțiți în 2
categorii majore: pozitivi și negativi.
Exemple de factori pozitivi sunt:
 biserici, centre comerciale, școli, transport public(stații de autobuz, gări, distanța rezonabilă față
de aeroport), parcuri.
Exemple de factori de proximitate negativi includ:
 cimitire, linii ferate, vecinătăți rău famate (cartiere cu rate înalte ale infracționalității), fabrici,
clădiri abandonate sau în ruină;
 locuințe sociale;
 întreținere de slabă calitate, prezența deșeurilor, graffitti;
 pericole de mediu;
 construcții vechi neîntreținute.


Factori structurali

Acești factori reprezintă aspecte fizice inerente ale proprietății imobiliare. Exemple includ mărimea
casei și a curții, numărul de dormitoare, mărimea living room‐ului, vechimea proprietății, prezența unui
subsol amenajat, finisarea exterioară, numărul de băi, starea sistemelor de aer condiționat și de încălzire.
Factori structurali pozitivi includ:
 casa este spațioasă, cu o curte mare;
 are suficient de multe dormitoare raportat la suprafața totală;
 are suficiente băi;
 are o arie de zi spațioasă;
 este construită recent;
 are un subsol amenajat (poate fi ușor utilizat în multe scopuri fără o construire suplimentară);
 finisajul exterior este de calitate (exteriorul casei este tencuit și văruit cu materiale de calitate și
acoperișul este în bună stare);
 garajul este spațios, închis și alăturat casei;
 casa este dotată cu instalații moderne de aer condiționat și încălzire.
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Factori structurali negativi includ:
 casa este mică sau are o curte prea mică;
 are 1‐2 dormitoare;
 living prea mic;
 construcția este veche;
 parcarea se face dificil.

 Abordări în stabilirea prețului


Abordarea de piață

Abordarea de piață este utilizată de regulă în imobiliarele rezidențiale, în special în legătură cu
cumpărarea și vânzarea de locuințe pentru o familie. Evaluatorii imobiliari și agenții imobiliari utilizează
Analiza Comparativă de Piață. Această metodă de stabilire a prețului ghidează profesionistul în marketing
imobiliar să determine prețul unei proprietăți ca funcție directă a prețului unor proprietăți comparabile
vândute în aproximativ ultimele 6 luni. Cu alte cuvinte, evaluatorul identifică proprietăți care sunt
apropiate sau identice cu casa evaluată în același cartier (sau cartiere comparabile în același oraș) care au
fost vândute recent. De exemplu, dacă casa evaluată are 3 dormitoare cu o curte de 1000m2, evaluatorul
va căuta case vândute în ultimele 6 luni similare în același cartier ca și casa evaluată. Odată identificate
aceste proprietăți comparabile, evaluatorul obține informații despre acestea din registrul de vânzări(data
vânzării, preț, termeni de finanțare, localizarea proprietății, și o descriere a caracteristicilor sale fizice și a
facilităților). De obicei numărul acestor proprietăți este limitat la 3. Odată informațiile adunate,
evaluatorul face ajustări.

Componentă
Preț vânzare

Casa A

Casa B

Casa C

141500

136000

140000

Ajustare de timp

Vândută
acum
luni,+2%=+2830

Suprafața casei

6

Vândută acum 3 luni,
+1%=+1360

Vândută recent=0

Cu 12mp mai mare=‐
9600

Cu 2 mp mai mică=+1200

Aceeași suprafață=0

Garaj/platformă parcare

Garaj 2 mașini=+4000

Fără garaj=‐2000

Platformă=0

Alte elemente

terasă=‐900

Fără Terasă=+1800

Supraf.depozitare
mare=‐2000

Vechime,întreținere,
calitate generală

superioară=‐2000

inferioară=+1200

Egală=0

Peisaj

inferior=+2000

Egal=0

superior=‐700
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mai

Amplasament

superior=‐3890

inferior=+900

Egal=0

Termeni și condiții de
vânzare

Egale=0

Finanțare specială=‐1500

Egale=0

Ajustări totale

‐5360

+960

‐2700

Preț de piață ajustat

133940

138960

137300



Abordarea prin costuri

Aceasta se concentrează pe costurile efective generate de construirea unei proprietăți evaluate.
Această metodă este folosită de obicei de către constructorii în imobiliarele rezidențiale și comerciale. Să
folosim un exemplu pentru a ilustra această metodă. Să presupunem că dorim să evaluăm o casă care va
fi ridicată pe o parcelă în valoare de 20000 euro. Cumpărătorul cere constructorului să ridice o casă de
250m2. Constructorul solicită în mod normal 400 euro pe mp. astfel, prețul structurii ar fi 100000 euro,
la care se adaugă prețul terenului, ceea ce face ca prețul total să se ridice la 120000.
O altă metodă legată de costuri poate fi utilizată pe baza costurilor trecute ale construirii unor
proprietăți similare. De exemplu, atunci când se încearcă estimarea prețului pentru o casă cu trei
dormitoare care are 150 mp. Am identificat o casă similară construită cu doi ani în urmă și ne‐am convins
că clientul a plătit 90000 euro constructorului. Trebuie ajustată această valoare prin depreciere. Vom
scade o anumită sumă de bani deoarece prețul casei se depreciază odată cu vechimea casei. În acest caz,
deprecierea este pentru doi ani (1% depreciere pe an, adică 900 euro, sau 1800 pentru 2 ani). Astfel,
prețul ajustat devine 88200 euro. Apoi vom ajusta valoarea cu rata inflației.



Abordarea prin venituri

Această abordare utilizează potențialul de generare a veniturilor de către proprietățile destinate
închirierii. Această metodă este utilizată de către companiile de management al proprietăților (firme
imobiliare care închiriază sau vând în leasing apartamente, spații de birouri, etc.). Dacă analizăm
exemplul unui mic complex de apartamente (de 10 unități), evaluatorul va estima venitul net generat de
acesta pe an și va împărți această valoare cu rata profitului. Rata profitului se determină raportând
venitul net al unui proiect similar vândut recent la prețul de vânzare. De exemplu: un complex de
apartamente generează un venit net de 40000euro pe an. Împărțind această sumă la rata profitului ‐ de
exemplu 9%‐ vom stabili 444444euro ca valoare de piață evaluată a acestui complex de apartamente.
Modul de calcul al venitului net: presupunem că un complex de apartamente aduce un venit
anual estimat de 36000 euro (10 unități X 3600 euro venit anual generat de fiecare apartament, sau 300
euro pe lună). Managerul trebuie să ia în calcul și posibilele perioade de neocupare. acestea ar fi
estimate la 1800 euro anual. Astfel. venitul brut al complexului de apartamente se ridică la 34200. Pentru
a obține valoarea profitului, managerul trebuie să scadă din valoarea brută costurile operaționale
(impozite pe proprietate, asigurări, costuri de administrare, servicii de curățenie,utilități, reparații și
mentenanță, rezerve pentru înlocuirea de mobilă și instalații etc.). Aceste costuri operaționale sunt
estimate, în exemplul nostru, la 5000 euro. Astfel, venitul net rezultă a fi de 29200 euro.
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5.2. Politica de comunicație promoțională
I. Clarificări conceptuale
II. Campania de comunicaţie promoţională
I. Clarificări conceptuale
 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;
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/comunicaţie: 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 contr 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 (feedback‐ul) şi zgomotul (figura 5.1).
Comunicarea de marketing contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în planurile de
marketing ale organizaţiei.
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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Emiţător

Codificare

Mesaj

Decodificare

Receptor

Zgomot

Conexiune
inversă

Răspuns

Fig. 5.1 – Componentele procesului de comunicare
Sursa: Ph. Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997[15]

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.
 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.
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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 5.2 sunt prezentate diverse modele care surprind răspunsuri posibile (aşteptate) la
mesajul transmis de emiţător.
Modele
Niveluri
de răspuns

Modelul
AIDA

Modelul Ierarhiei
efectelor

Modelul
Inovaţie ‐
adoptare

Conştientizare
Nivelul
cognitiv

Atenţie

Cunoaştere

Modelul
Comunicaţiilor
Expunere

Conştientizare

Receptare
Răspuns cognitiv

Interes
Nivelul
afectiv

Plăcere

Interes
Atitudine

Dorinţă

Preferinţă

Evaluare
Intenţie

Convingere
Încercare
Nivelul
conativ

Acţiune
(cumpărare)

Achiziţionare

Adoptare

Comportament

Fig.5. 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.
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 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.
 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 vânzare‐cumpărare.
 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.
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 5.3).
Convenţional, mixul promoţional poate fi redat prin relaţia:
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 un mix al comunicaţiilor
de marketing (figura 5.3).
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.
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Tabelul 5.1

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

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

Panouri
Afişarea de sigle
Afişe expuse în
punctele de
vânzare
Materiale audio‐
vizuale
Simboluri şi sigle

Finanţare cu dobândă
redusă
Distracţii
Posibilitatea
schimbării unui obiect
vechi cu unul nou
Timbre comerciale

Evenimente
speciale

Vânzări grupate
Sursa: Ph. Kotler[15]
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Târguri şi expoziţii
comerciale

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

ORGANIZAŢIA

OBIECTIVUL
STRATEGIC

STRATEGIA
PROMOŢIONALĂ/DE
COMUNICAŢIE

STRATEGIA DE
Decodificare
MARKETING

• Clienţi
‐ actuali
‐ potenţiali

MIXUL DE MARKETING
PRODUS

• Concurenţa

PREŢ

• Calitate
• Design
• Marcă
• Ambalaj
• Service

• Preţ de
introducere
• Preţuri
promoţionale

DISTRIBUŢIE
(PLASAMENT)
• Canale de
distribuţie
• Forme de
comercializare
atractive

m

PROMOVARE
MIXUL PROMOŢIONAL

• Alte componente
ale mediului extern
INSTRUMENTE
PROMOŢIONALE

• Personal
propriu

• Publicitate (Pb)
Vânzare personală
• Promovarea
(Vp)
vânzărilor (Prv)
Relaţii publice (Rp)
• Publicitate directă (Pbd)

Fig.5.3. Comunicaţia promoţională – comunicaţii de marketing
Sursa: G. Medrihan, Mariana Bucur‐Sabo, Rodica Boier[16]

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.
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).
Campaniile de comunicaţie promoţională pot viza imaginea comercială a organizaţiei sau
imaginea corporativă, conturându‐se:
 campanii de comunicaţie comercială;
 campanii de comunicaţie corporativă.
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În ceea ce priveşte compania de comunicaţie comercială, identificăm – în funcţie de obiectul
comunicaţiei – următoarele variante:
a) cu obiect unic;
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 5.4).
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.
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.
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
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.
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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

Fig.5.4. Faze, etape şi paşi ai campaniei promoționale
Sursa: Mariana Bucur‐Sabo, Campanie promoţională, în: C. Florescu, P. Mâlcomete, N.Al. Pop – coordonatori,
Marketing. Dictionar explicativ, Editura Economică, 2003[17]

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;
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poziţionarea simbolică, construită pe elemente simbolice care definesc personalitatea
organizaţiei, demersul comunicaţional fiind de natură emoţională.
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.

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:
 prezentarea caracteristicilor unui produs;
 anunţarea apariţiei unui nou produs sau mărci pe piaţă;
 atragerea atenţiei consumatorilor etc.
 la nivel afectiv, comunicarea are în vedere atitudinea publicului ţintă faţă de produs sau faţă de
marcă:
 întărirea imaginii unui produs sau a unei mărci;
 construirea imaginii unui produs/unei mărci ş.a.
 la nivel conativ, comunicarea urmăreşte influenţarea comportamentului publicului ţintă.
 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, obiectivul 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:
 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.
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;
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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 ca o deplasare a acestei curbe spre dreapta
– trecerea din starea C1 în C2 – semnificând creşterea cererii (figura 5.5.).

Fig.5.5.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 5.6).
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Fig. 5.6. 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:
 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.
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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 2 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.
Tabelul 2

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

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 cumpărătorii finali. 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.
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Activități de
promovare

Dezvoltator

Intermediari
Cerere

Cumpărători
Cerere

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” produselor spre cumpărători.
Activități de
promovare

Cerere
Dezvoltator

Intermediari

Cumpărători

Cerere

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).
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;
 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
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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.

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

5.3. Strategii imobiliare de comunicație promoțională
I. Decizii legate de conținutul mesajelor promoționale (poziționare)
Când marketerii se referă la strategia de mesaj utilizează termenul poziționare. Poziționarea
reprezintă asocierile mentale cheie ale consumatorilor cu produsul. Cu alte cuvinte, marketerul trebuie
să stabilească conceptele cheie cu care va asocia o proprietate. În multe cazuri, poziționarea este
reflectată de sloganul tuturor mesajelor promoționale.
Există trei tipuri de poziționare des utilizate în promovarea imobiliară: 1. poziționarea în funcție
de o caracteristică a clienților potențiali; 2. poziționarea în funcție de o caracteristică a produsului; 3.
poziționarea după o caracteristică a firmei.
 Poziționarea în funcție de o caracteristică a clienților potențiali
Dacă luăm în considerare exemplul unui dezvoltator imobiliar al unei facilități pentru locuit
asistat, piața țintă o reprezintă persoane în vârstă cu probleme de mobilitate. O campanie de promovare
este lansată pentru a comunica acest lucru către clienții potențiali. Marketerul imobiliar stabilește un
slogan: ”suntem aici să vă ajutăm zi de zi”. Acest slogan captează beneficiile majore ale facilității de
locuire asistată în abordarea necesităților de locuire ale persoanelor în vârstă. Sloganul apare clar pe
website‐ul companiei, pe toate broșurile promoționale și comunicațiile poștale, reclame TV, anunțuri în
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ziare, afișe stradale etc. În esență, specialistul în marketing a poziționat acea facilitate în percepțiile
clienților potențiali prin asocierea facilității cu beneficiul cheie: ajutarea persoanelor în vârstă care au
probleme de mobilitate zi de zi. Mai jos sunt prezentate alte exemple de poziționare prin caracteristici
ale clienților ce formează piața țintă:
 abordarea cumpărătorilor potențiali printr‐o anumită caracteristică demografică sau psihografică
(studenți, profesioniști tineri/single, persoane cu venituri mari, jucători de golf);
 abordarea cumpărătorilor speculatori prin prezentarea unor avantaje ce decurg din oportunități
de cumpărare a unei noi case (de exemplu, scădere a ratei dobânzii la creditele ipotecare,
disponibilitatea mai multor case noi, crearea unei piețe a cumpărătorului);
 abordarea proprietarilor care se pot gândi la cumpărarea unei noi case ca soluție viabilă la o casă
deteriorată, în loc de a opta pentru renovare;
 abordarea unor persoane care trec de o anumită etapă a vieții pentru a‐i convinge să ia în
considerare cumpărarea unei noi case ca soluție viabilă la noile circumstanțe ( absolvirea unei facultăți,
căsătoria, mărirea familiei, copiii care părăsesc locuința pentru a merge la studii, pensionare).
 Poziționarea prin intermediul unei caracteristici a produsului
Mesajul în acest caz este legat de tipul de proprietate sau de un aspect inerent în caracteristicile
fizice sau tangibile ale sale. Se pot da câteva exemple:
 comunicarea către clienții potențiali a faptului că o locuință are un preț convenabil ‐ un ”chilipir”;
 comunicarea către clienții potențiali prin sublinierea anumitor caracteristici de design al casei
(stil arhitectonic, plan al paterului, construcție de calitate, spațiu);
 comunicare către clienți a unor caracteristici de conservare a energiei (bine izolată, consumă
puțină energie electrică, sunt instalate dispozitive de conservare a apei);
 comunicare a prin sublinierea unor caracteristici ale cartierului (apropiere de centrele
comerciale, facilități de joacă pentru copii, siguranță, valoarea locuințelor în cartier);
 comunicarea de caracteristici sociale (calitatea școlilor publice, rata criminalității, oportunități de
angajare, programe de recreere).
 Poziționarea în funcție de o caracteristică a firmei
În acest caz, poziționarea în funcție de o caracteristică a firmei implică o abordare a clienților
potențiali bazată pe un aspect pozitiv a firmei, cum ar fi longevitatea reputației sau serviciile aduse timp
de o perioadă îndelungată comunității. Se pot da câteva exemple:
 comunicarea către clienți prin sublinierea longevității organizației în serviciul comunității: ”am
ajutat membrii acestei comunități să își cumpere și să își construiască casele visate în ultimii 30 ani”;
 comunicarea prin sublinierea rezultatelor: ”în ultimii cinci ani, am fost capabili să ajutăm 1000
familii să își găsească casele visate”; ”durata medie până la vânzarea unei case a fost de 30 zile în ultimii
5 ani”;
 comunicarea prin recunoașterea acordată anumitor agenți imobiliari care au obținut niveluri
ridicate ale vânzărilor (nume și fotografii ale celor care au primit premiul de platină în ultimul trimestru,
ca și al celor cu premiul de aur, argint, bronz etc.);
 comunicarea prin sublinierea anumitor servicii (”vă ajutăm cu finanțarea ipotecară”, ” vă
cumpărăm casa dacă nu reușiți să o vindeți 30 zile”, ” vă furnizăm servicii de relocare”);
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 comunicarea prin punerea în evidență a misiunii firmei de aservi anumite categorii de populație
(vârstnici, persoane cu venituri scăzute, studenți, clienți sofisticați, cu venituri mari, fermieri etc.).
II. Decizii legate de mediile de comunicare
Odată ce mesajul a fost formulat, acesta trebuie comunicat audienței țintă prin medii de
comunicare. Acestea se împart în 2 mari categorii: interpersonale și mass media. Formele de comunicare
interpersonale implică vânzarea personală. Formele de comunicare de tip mass media în marketingul
imobiliar implică publicitatea și relațiile publice.
 Formele de comunicare interpersonală de marketing
Formele interpersonale de comunicare apar sub forma vânzării personale, care reprezintă cea
mai puternică formă de comunicare de marketing în dezvoltarea imobiliară. Aceasta se referă la
promovarea realizată de către un agent de marketing, cum ar fi un agent imobiliar, ce utilizează întâlniri
față în față cu clienții potențiali pentru a le prezenta un proiect de casă, apartament, birou etc., a
răspunde la întrebări din partea acestora și a le furniza informații despre produs în termeni persuasivi.
Comunicarea interpersonală în dezvoltarea imobiliară poate avea gradul cel mai ridicat de
eficacitate atunci când agentul de vânzări posedă următoarele caracteristici: 1. putere de referință; 2.
putere de expertiză; 3. putere de legitimitate; 4. putere de recompensare.
 Puterea de referință înseamnă puterea dată de identificare. Dacă agentul aparține unui grup de
referință cu care clientul potențial se identifică, agentul poate deveni foarte convingător datorită
legăturii sociale.
 Agentul de asemenea poate avea putere de convingere dacă are expertiză sau cunoștințe
speciale cu privire la tipul de proprietate ce trebuie vândut. De exemplu, agentul prezintă un proiect de
clinică medicală pentru un medic potențial client. Acesta are multă experiență în construirea unor
facilități medicale. Asemenea expertiză poate fi ușor exploatată pentru o comunicare interpersonală
eficace. Agenții de vânzări care își impresionează clienții potențiali cu expertiza pe care o au sunt în
poziția de a răspunde mai bine eficace la întrebările detaliate ale clientului și îi fac să se simtă confortabil.
 Puterea de legitimitate este de asemenea o dimensiune importantă a comunicării eficace
interpersonală, în special în dezvoltarea de imobile comerciale. De exemplu, agentul de vânzări le
prezintă un proiect corporativ unor directori executivi ai unei firme ce este potențial client. În această
situație ar avea o influență pozitivă dacă agentul de vânzări ar ocupa la rândul său o poziție executivă a
firmei de dezvoltare imobiliară, nu este doar un agent entry level. Puterea socială în acest caz derivă din
deținerea unei poziții de autoritate ‐ o poziție de nivel înalt în firma dezvoltatoare. Acest tip de putere
inspiră influență și convingere.
 Puterea de recompensare derivă din acele situații în care agentul poate oferi stimulente
clientului potențial pentru a‐l determina să cumpere. De exemplu, un agent poate oferi o prezentare
detaliată despre ”produs” la cina într‐un restaurant.
 Formele de comunicare de marketing prin mass media
Formele de comunicare de marketing prin mass media includ publicitatea și relațiile publice.
Publicitatea în activitatea imobiliară tinde să se concretizeze în publicitate difuzată (la televiziune, radio),
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publicitate scrisă (în ziare, publicații imobiliare locale, publicitate prin poștă, cataloage cum ar fi Pagini
aurii, reviste de comerț locale sau regionale), publicitate exterioară (panouri, aeroport, afișe, iluminatul
clădirilor), publicitate specială (calendare, tricouri, pixuri, brelocuri), publicitate digitală (website,
reclame pe site‐uri partenere, mesaje e‐mail, video marketing), mică publicitate online (imobiliare.ro,
olx.ro sau în cotidiane naționale), publicitate mobilă (anunțuri afișate prin aplicațiile pentru telefoanele
mobile), și social media (Facebook, Twitter, LinkedIn).
Cercetări recente au arătat popularitatea campaniilor prin e‐mail și social media în rândul
specialiștilor în marketing imobiliar.
III. Planificarea promovării
Dezvoltatorul imobiliar realizează un plan de promovare adunând toate piesele (conținutul
mesajului și deciziile legate de mediul de comunicare). Planul implică selectarea audienței, selectarea
obiectivelor, selectarea mesajului, planificarea media, evaluarea performanței.



Stabilirea obiectivului campaniei

Aceasta se referă la rezultatele dorite ale campaniei media. Unele campanii pot avea obiectivul
de a crește nivelul de notorietate al unei dezvoltări (recunoașterea numelui este importantă în acest
caz); unele campanii sunt proiectate pentru a genera opinii și imagine pozitivă a proiectului de
dezvoltare; alte campanii se concentrează pe inducerea unei acțiuni din partea audienței țintă (cum ar fi
oferirea unui discount special celor care semnează un contract înainte de un termen limită). Obiectivele
campaniilor variază în funcție de obiectivele de marketing propuse într‐un anumit orizont de timp. De
exemplu, o campanie direcționată către studenți în ultima parte a verii care are ca obiectiv semna
contracte de închiriere înainte de începutul anului universitar va folosi tehnici care conduc la acțiune
(care oferă studenților un stimulent pentru a se decide cât mai curând.) O campanie lansată în timpul
anului s‐ar putea concentra pe notorietatea numelui și imagine pozitivă, nu pe acțiune.


Selectarea mesajului

Acesta reprezintă următorul pas în planificarea promovării. Specialistul în marketing va trebui să
aleagă un mesaj cheie pentru a poziționa produsul în mintea persoanelor ce constituie audiența țintă.
Prima decizie este legată de tipul de poziționare: prin caracteristicile clienților, ale produsului sau ale
firmei.
Apoi va trebui stabilit sloganul care transmite mesajul cheie sau poziționarea. Sloganul va trebui
să apară în toate formele de promovare. Această decizie va fi luată considerând obiectivele selectate. De
exemplu, dacă scopul campaniei este de a induce acțiunea, mesajul nu ar trebui focalizat asupra firmei
sau a produsului, ci asupra clienților. Mesajele care se concentrează pe caracteristicile clientului au o
probabilitate mai mare să fie eficace în inducerea acțiunii decât mesajele care se concentrează pe produs
sau pe firmă. Acest fapt se datorează nivelului de implicare a ego‐ului pe care mesajele de tip client le au
asupra audienței în comparație cu mesajele de tip produs sau firmă.
Să considerăm exemplul unui mesaj promoțional publicat într‐un ziar local cu 2 săptămâni
înainte de începerea anului universitar: ”apartamente pentru închiriat proiectate special pentru studenți.
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Cei care încheie contracte înainte de 1 septembrie vor primi o reducere de 30% din tariful de închiriere”.
Un astfel de mesaj va genera probabil multă implicare personală și va motiva clienții potențiali să
acționeze. Comparați acest mesaj cu unul de tip firmă: ”închiriați un apartament prin firma........, o firmă
cu 20 ani experiență în asigurarea de locuințe pentru studenți”. Acest mesaj poate induce recunoașterea
numelui și o atitudine pozitivă față de firmă, dar probabil nu va stimula potențialii clienți către acțiune.
Un alt exemplu de mesaj orientat spre produs: ”Trend estate este un complex de apartamente situat la
distanță mică de campus. Beneficiază de piscină și un club care permite studenților să organizeze
petreceri”.


Selectarea mijloacelor de comunicare

În mod obișnuit, comunicarea prin mass‐media este utilizată pentru prima fază a campaniei de
comunicare pentru a genera conștientizare și a crea o atitudine pozitivă asupra produsului. Comunicarea
interpersonală urmează odată ce clientul potențial își exprimă interesul și ia contact cu firma de
dezvoltare imobiliară.
În alegerea categoriilor de media pentru publicitate, marketerul ia în considerare o varietate de
factori cum ar fi scopurile comunicării de marketing, concentrarea pieței, tipul și cantitatea de informații
din anunț, frecvența de difuzare a mesajului și costul. Dacă obiectivul comunicației este de a crea
conștientizare și imagine pozitivă, atunci publicitatea prin televiziune, radio și outdoor este eficace
pentru atingerea sa. Publicitatea exterioară și prin ziare este cea mai eficace dacă firma de dezvoltare
imobiliară încearcă să atingă o audiență locală (o audiență concentrată geografic). Televiziunea, radioul și
revistele regionale sunt eficace dacă audiența este dispersată geografic. Dacă anunțul necesită informații
detaliate, revistele și ziarele reprezintă mediile cele mai eficace.
În privința frecvenței publicității, mediile potrivite pentru frecvență mare sunt televiziunea,
radioul, panourile stradale. Publicitatea tipărită (ziare și reviste regionale) nu sunt adecvate pentru o
frecvență ridicată. Costurile reprezintă de asemenea un considerent. Publicitatea prin televiziune este
cea mai costisitoare, urmată de publicitatea outdoor și cea radio.
Cercetări în comunicații de marketing și în marketingul imobiliar au arătat că promovarea unor
caracteristici ale proprietăților imobiliare printr‐un mix al diferitelor tipuri de media este mai eficace
decât promovarea prin intermediul unui singur mijloc. Cu alte cuvinte, bazarea doar pe vânzarea
personală exclusiv nu este neapărat un lucru bun. Eficacitatea vânzării personale este sporită atunci când
aceasta este însoțită de toate formele de publicitate utilizând o varietate de mijloace media. Clienții
potențiali expuși la un mesaj promoțional despre o proprietate, de exemplu, probabil îl vor observa și îl
vor procesa complet atunci când același mesaj este contextualizat într‐o varietate de media. De exemplu,
datele arată că locuințele pentru vânzare care sunt promovate atât în format tipărit cât și online sunt cu
20% mai eficace (s‐au vândut mai rapid și cu discount‐uri mai mici) decât locuințele promovate printr‐un
singur mijloc de comunicare.


Planul media

Odată ce categoriile de media (ca și vehiculele media) sunt stabilite, dezvoltatorul imobiliar
adună toate aceste elemente într‐un program media. Acesta reprezintă un document care arată ce mesaj
este difuzat prin ce tip de media, când va fi anunțul publicat sau difuzat și la ce cost. Cu alte cuvinte,
publicitatea este programată să fie difuzată sau publicată în anumite zile, la numite ore. În stabilirea unui
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plan media,marketerul ia în calcul procentul de audiență atinsă de fiecare media, nivelul optim de
frecvență în cadrul fiecărui media selectat și costul publicității în fiecare medium.
Specialistul în marketing va dezvolta planuri media alternative și va evalua eficacitatea acestor
opțiuni utilizând cel puțin 3 criterii: atingerea, frecvența (sau oportunități de expunere) și costuri.
Atingerea est un indicator de performanță care surprinde măsura în care vehiculele media
selectate ”ating” audiența țintă (prezintă o oportunitate pentru ca audiența țintă să fie expusă la anunțul
inclus în vehiculul media).
Marketerul va alege dintre vehiculele media astfel încât să maximizeze raportul
atingere/frecvență și să minimizeze costul. Așa că va asambla configurații alternative ale acestor media și
le va compara în funcție de aceste trei criterii. Va alege cea mai bună ”configurație”.
Planificatorii media utilizează un indicator specific pentru a‐i ajuta să compare eficacitatea
atingere/frecvență a diverselor configurații: punctele de rating. Apoi se va alege cea mai bună
configurație care are cel mai bun rating la cel mai mic cost.


Evaluarea performanței

Aceasta reprezintă ultima etapă în planificarea promovării. Specialistul în marketing planifică o
anchetă prin sondaj în rândul segmentului de piață țintit, întrebând dacă clienții recunosc produsul
(notorietatea brandului), dacă au o opinie favorabilă asupra produsului (atitudinea față de brand), și
măsura în care aceștia au intenții clare de cumpărare a produsului (convingerea față de brand).
Rezultatele sunt comparate cu datele pre‐test și cu obiectivele formulate ale campaniei de promovare.
Dacă rezultatele nu corespund așteptărilor, ar trebui să urmeze acțiuni corective. Dacă rezultatele
corespund celor planificate, specialistul de marketing este mulțumit că deciziile sale (selectarea
audienței, a obiectivelor, a mesajelor, a media și planul de media) au fost corecte și optime.
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Capitolul 6. ALTE STRATEGII DE INVESTIȚII IMOBILIARE
6.1. Buy & Hold (Cumpără și păstrează)
Probabil cea mai des întâlnită formă de investiție, strategia ”cumpără și păstrează” implică
achiziția unei proprietăți și închirierea ei pentru o perioadă extinsă de timp. Este probabil cea mai simplă
formă de investiție pe această piață. În esență, un investitor de acest tip are ca obiectiv obținerea de
venituri prin închirierea proprietății și colectarea lunară a unor sume sau pur și simplu păstrarea
proprietății până în momentul în care aceasta va putea fi vândută cu un preț mai mare în viitor. Printre
avantajele unei astfel de strategii este și faptul că în perioada în care proprietatea este deținută și
închiriată, ipoteca este plătită lunar, scăzând cheltuielile lunare și crescând profitabilitatea proprietății.
Unul dintre cele mai importante lucruri de care trebuie să se țină seama în cazul în care se va
alege o strategie de acest tip este înțelegerea modului de evaluare a oportunităților. Cea mai des
întâlnită greșeală pe care o fac noii investitori este cumpărarea unor proprietăți nepotrivite deoarece ei
nu înțeleg conceptul de evaluare a proprietăților. Alte probleme comune sunt subestimarea cheltuielilor,
luarea unor decizii greșite în selectarea chiriașilor, sau eșecul de a administra proprietatea. Aceste greșeli
pot fi evitate prin cunoașterea bună a domeniului; alegerea unei astfel de investiții fără o pregătire
prealabilă poate fi extrem de costisitoarea financiar și uneori, din punct de vedere legal.
Pentru a pune în aplicare această strategie, un investitor ar trebui să învețe să identifice
perioadele de declin și de abundență ale pieței în cadrul căreia se tranzacționează o proprietate. Atunci
când ei percep piața și proprietățile de care sunt interesați ca fiind la cel mai scăzut preț și cel mai mare
nivel al stocului, investitorul caută să achiziționeze proprietăți. Atunci când piața se supra‐încălzește, un
investitor experimentat se va opri din cumpărat. Pe parcursul acestor perioade, investitorii pot vinde sau
păstra proprietățile. Unii dintre acești investitori nu vând niciodată o proprietate, alegând să plătească
ipoteca și să încaseze venituri din chirie.
Cumpărarea unei astfel de proprietăți necesită studierea pieței, a vecinătății imobilului, și a
cheltuielilor de întreținere a imobilului. Cash‐flow‐ul pozitiv este foarte important în cazul acestor
investiții deoarece sume de bani sunt altfel pierdute lunar. Angajarea unui manager sau aadministrator
de proprietate poate fi de asemenea o opțiune, dar aceasta adaugă sume la cheltuielile estimate.
Graficul de mai jos ilustrează o imagine simplificată a ciclului pieței imobiliare:
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Punctul critic:prețurile încep să scadă,
compensând creșterea exagerată a
numărului construcțiilor și prețurile prea
ridicate. Imobilele sunt date în plată
băncilor,deoarece proprietarii nu pot vinde
din cauză că datorează mai mult decât
valoarea casei lor

Declinul:prețurile
continuă să scadă, vânzările
inundă piața. Oamenii se
tem săcumpere, ceea ce
cauzează scăderea
prețurilor și nevânzarea
imobilelor aflate pe stoc

Vârful:prețurile
sunt la nivelul lor
maxim, oferte
multiple sunt
disponibile

Creșterea:

Punctul de minim:prețurile
ajung la un nivel minim, ceea ce îi
face pe investitori să înceapă să
cumpere imobilele aflate pe stoc.Se
încheie multe tranzacții iar fluxul de
cash este la un nivel înalt.

Încrederea cumpărătorilor
pe piața imobiliară crește,
conducând la creșterea
vânzărilor, scăderea
stocurilor și prețuri mai
mari

Variantă: Investiții în proprietăți Airbnb
Acestea sunt de asemenea proprietăți de tip ”cumpără și păstrează” dar sunt închiriate pe
perioada vacanțelor sau pe termen scurt. Acest tip de investiții necesită luarea în considerare a anumitor
aspecte, ca de exemplu ratele de ocupare în zona respectivă, reglementările legale în domeniu.

6.2. Strategia ”profit rapid” (fix and flip)
Una dintre cele mai populare tactici pentru a obține profit în afacerile imobiliare,
datorită numeroaselor programe TV care o promovează, este renovarea caselor. Acestea sunt
achiziționate la un preț redus, renovate sau dezvoltate și apoi vândute cu un profit. Acest model
este similar cu regula ”cumpără ieftin, vinde scump”, din majoritatea afacerilor de comerț cu
amănuntul.
Cel mai popular tip de proprietate pentru această strategie este casa individuală.
Urmând o regulă orientativă cunoscută drept regula 70%, un investitor experimentat va
cumpăra o casă cu un preț de 70% din valoarea sa curentă din care se scad costurile de
renovare. De exemplu: casa A ar fi valorat 100000$ dacă ar fi fost în stare bună, dar necesită
renovare în valoare de 20000$. Un investitor va achiziționa casa pentru suma de
50000$(100000$*70% ‐20000$) și va încerca să o vândă pentru suma de 100000$ atunci când va
fi finalizată. Cifrele însă trebuie verificate și ajustate pentru a asigura o tranzacție profitabilă.
Unul dintre aspectele cheie pentru reușita acestei strategii este viteza. Un astfel de
investitor va încerca să cumpere, reabiliteze și vândă o proprietate cât mai repede posibil pentru
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a‐și asigura maximum de profit și a evita trecerea multor luni de cheltuieli semnificative. Astfel
de cheltuieli pot fi reprezentate de dobânzi, impozite pe proprietate, utilități și alte cheltuieli de
mentenanță.
Această strategie nu este o activitate ”pasivă”, ci este similară cu un job activ zilnic.
Atunci când un investitor încetează renovarea, el încetează de a mai încasa sume de bani până
când reîncepe activitatea. Mulți investitori aleg să utilizeze această strategie pentru a‐și acoperi
cheltuielile de zi cu zi, ca și pentru a oferi suport financiar pentru alte investiții mai pasive.
Trading cu bunuri imobiliare
Aceasta este latura ‘’sălbatica’’ a investițiilor imobiliare. La fel ca si traderii de zi, care au
un comportament diferit de cel al investitorilor de tip buy‐and‐hold, traderii imobiliari sunt o
categorie cu totul diferită de proprietarii care cumpăra si închiriază. Ei cumpăra proprietăți
subevaluate sau aflate într‐o piață ‘’fiebinte’’(cu creștere rapidă a valorii proprietăților) , cu
intenția de a le revinde după trei sau patru luni pentru profit. Metoda de ‘’flipping property’’, se
bazează pe valoarea intrinseca a proprietăților, fără a le aduce modificări calitative.
Dezavantajul este ca investitorii nu își vor putea plăti ratele pe termen lung daca nu reușesc sa
plaseze proprietatea in timp util din cauza unei piețe nefavorabile.

6.3. Investiții pasive
Investițiile pasive înseamnă neimplicarea directă a proprietarului capitalului și cedarea
banilor către altă entitate pentru a investi efectiv.
a. O cale de a realiza acest lucru este prin intermediul unei companii de investiții imobiliare
(Real Estate Investment Trust), care cumpără sau dezvoltă mari bunuri imobiliare (mall‐uri,
clădiri de birouri sau cartiere de case individuale). Fiecare investitor primește dividende, fără a
se implica direct, astfel diminuându‐și riscurile. Acțiunile aceste fonduri sunt tranzacționate pe
principalele burse (în România BVB), exact ca oricare alte acțiuni. Dividendele constituie venituri
regulate pentru deținătorii de acțiuni, câștigurile putând proveni și din aprecierea cursului
bursier al acțiunilor‐în cazul în care aceste acțiuni sunt cotate la bursă. Aceste companii oferă
oportunitatea pentru persoane fizice care nu dețin capitaluri foarte consistente să investească în
proprietăți ne‐rezidențiale cum ar fi mall‐urile, (aproximativ un sfert din aceste companii sunt
specializate pe astfel de investiții), facilități medicale, clădiri de birouri. În comparație cu alte
tipuri de investiții imobiliare, acțiunile acestor companii oferă o foarte bună lichiditate.
b. O altă modalitate de a investi pasiv este prin împrumutarea unei sume de bani unui investitor
de tip ”profit rapid”, care nu poate apela la un împrumut bancar, deoarece băncile nu acordă
ușor credite pentru o proprietate nelocuită ce are nevoie de renovare. Veniturile sunt
reprezentate de dobânda obținută iar creditul este garantat de activul imobiliar.
c. Fonduri mutuale de investiții imobiliare
Fondurile mutuale sunt entități fără personalitate juridică, care au ca scop unic atragerea
de resurse bănești și efectuarea de plasamente în instrumente financiare lichide. Potrivit legii,
fondurile sunt gestionate de societăți special înființate in acest scop, denumite societăți de
administrare a investițiilor (pe scurt, S.A.I.). Acestea decid cum trebuie investiți banii fondului și
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gestionează în același timp relația dintre fond și investitori. Mai precis, societatea de
administrare menține registrul deținătorilor de unități de fond, încasează veniturile, emite și
răscumpără titlurile de participare. Pentru aceste servicii, societatea percepe o serie de
comisioane si tarife, care se încasează din veniturile fondului.
O alta entitate implicata in funcționarea fondurilor mutuale este depozitarul. Aceasta
poate fi doar o instituție de credit (banca sau organizație cooperatista de credit) care are rolul
de a păstra toate activele fondului. În plus, depozitarul are sarcina de a certifica zilnic activul net
al fondului și numărul de unități de fond emise. Cu ajutorul acestor date, se determina valoarea
unității de fond, la care se cumpăra si se răscumpăra in fiecare zi titlurile emise de fond.
A investi cu ajutorul unui fond mutual înseamnă a cumpăra titluri de participare, numite
şi unităţi de investiţii. Aceste unităţi de investiţii se determină zilnic de către administratorul de
fond şi tot de către acesta, sunt făcute public în presă. Dacă la bursa de valori, piaţa este liberă şi
contactul direct cu persoanele interesante, în cazul fondurilor mutuale lucrurile stau puţin
diferit.
Fiind un fond administrativ, societatea administrativă va avea grijă să tranzacţioneze în
numele investitorului. Valoarea unei unităţi de investiţii nu se stabileşte nici ea liber, ci se
stabileşte într‐un mod organizat, ca un raport între activele fondului şi numărul de titluri de
participare existente în circulaţie la un moment dat.
Fondurile mutuale specializate în investiții imobiliare investesc în principal în companii
imobiliare. Acestea oferă posibilitatea de a obține expunere diversificată pe piața imobiliară cu
sume relativ mici. În funcție de strategia și de obiectivele lor de diversificare, acestea oferă
investitorilor o selecție mult mai largă a activelor decât poate fi obținută prin achiziția de acțiuni
ale companiilor imobiliare, împreună cu posibilitatea de a înregistra mai puține costuri de
tranzacționare și comisioane.
Ca și în cazul companiilor de investiții imobiliare, aceste fonduri oferă posibilitatea unei
investiții destul de lichide. Un alt avantaj semnificativ pentru investitori este reprezentat de
informațiile analitice și de cercetare oferite de către fond asupra activelor dobândite și
perspectiva managerilor asupra viabilității și performanței anumitor investiții și tipuri de active.
Investitorii mai speculativi pot investi în mai multe astfel de fonduri, echilibrând anumite tipuri
de proprietăți sau regiuni pentru a maximiza profiturile.
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Capitolul 7. STRATEGII ȘI TACTICI DE NEGOCIERE

7.1. Conceptele de bază ale negocierii


Prețul țintă și prețul de rezervare
De exemplu: vânzătorul sau reprezentatul său negociază cu cumpărătorul să vândă o locuință cu
o valoare evaluată la 200.000$. Agentul vânzătorului anunță prețul de 210000. Cu alte cuvinte, prețul
țintă (adică prețul dorit) al vânzătorului este 210000 ‐ acesta este prețul pe care vânzătorul dorește să îl
primească pentru proprietate. Vânzătorul comunică agentului său un preț de rezervare de 200000 ‐
limită minimă sub care nu este dispus să coboare.
 Zona de acord potențial
Cumpărătorul comunică agentului său că ar dori să cumpere casa pentru 190000 (preț țintă) dar
că este dispus să urce până la 205000(preț de rezervare), dacă va fi nevoit. În acest caz ZAP reprezintă
intervalul de preț în care un acord poate fi atins, adică intervalul dintre prețurile de rezervare ale celor
două părți. În acest caz ZAP este 5000.
 Compromisul
Compromisurile sunt decizii luate de către părțile negociatoare care ajută la stabilirea unui acord
final. Cumpărătorii și vânzătorii de proprietăți imobiliare (și agenții lor) iau în considerare alte costuri și
beneficii în afară de preț în negocierea unei afaceri. Utilizând exemplul precedent al ZAP, ambii agenți
pot realiza compromisuri pentru a încheia afacerea. Vânzătorul ar putea face o ofertă de 200000 cu
facilități suplimentare pe care cumpărătorul să le considere atractive (ex. covoare, draperii,
electrocasnice, set de unelte în garaj). Cumpărătorul ar putea îmbunătăți afacerea oferindu‐se să facă
eforturi pentru a urgenta întocmirea documentelor astfel încât vânzătorul să poată să se mute la timp
pentru a putea începe activitatea într‐un alt oraș. Se poate observa că negocierea nu se concentrează
doar asupra prețului. Ea poate implica preț, moment oportun, și alte facilități. Cumpărătorii și vânzătorii
iau decizii de compromis printre care diferite costuri și beneficii pentru a încheia o tranzacție.
 Alternativa cea mai bună la acordul negociat ‐ este în esență utilizată ca pârghie în negocieri. Cu
alte cuvinte, negociatorii sunt într‐o poziție favorabilă când au alternative pe care se pot baza dacă
negocierea eșuează. Aceasta poate influența rezultatul negocierii. De exemplu, vânzătorul care are ca
alternativă oferta tentantă a unui alt potențial cumpărător. Oferta tentantă este 203000; totuși, există
incertitudine cu privire la ofertă deoarece potențialul cumpărător trebuie să facă anumite pregătiri
pentru a‐și vinde casa înainte să facă o ofertă definitivă. Această alternativă oferă un avantaj
vânzătorului de a negocia cu încredere și a încerca să‐și îndeplinească ținta de preț de 210000.

7. 2. Eficacitatea negocierii
Negocierea eficace este cea integrativă, nu cea distributivă. Negocierea distributivă se bazează
pe presupunerea că există un ”premiu” fix și una dintre părțile care negociază trebuie să facă totul
pentru a obține o ”felie” mai mare (situație cu sumă zero). Spre deosebire de aceasta, negocierea
integrativă se bazează pe presupunerea că ”premiul” poate fi mărit și fiecare parte poate pleca cu un
procent din acesta care este corect și satisfăcător (sumă diferită de zero). Acest lucru arată faptul că un
proces de negociere eficace implică rezolvarea problemelor și luarea deciziilor de compromis. Scopul
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este de a maximiza răsplata atât pentru cumpărători cât și pentru vânzători, nu de a maximiza răsplata
unei părți în dauna celeilalte. Acest lucru înseamnă că atât cumpărătorii cât și vânzătorii încheie
tranzacția cu sentimente pozitive cu privire la :
 rezultatul instrumental (concretizat în substanța tranzacției finale, cum ar fi prețul sau alte
facilități oferite de către cumpărător, vânzător sau de către ambii);
 propria persoană (ambii negociatori rămân cu sentimente pozitive, adică procesul de negociere
nu a afectat percepția valorii de sine ba chiar le‐a crescut ego‐ul);
 procesul (vânzătorul, cumpărătorul și reprezentanții lor se simt bine în privința concesiilor pe
care le‐au făcut, etapelor pe care le‐au parcurs și procedurii pe care au urmat‐o în încheierea
tranzacției);
 relație (ambii se simt bine asupra legăturii sociale care a fost creată între cele două părți în
timpul negocierii și ca rezultat al negocierii).

7.3. Factorii ce influențează eficacitatea negocierii
Oamenii de știință au clasificat în mod tradițional acești factori în 4 grupe:
1. influența socială;
2. contextul structural;
3. predispoziții comportamentale;
4. factori culturali.
I. Factori de influență sociali
a. Mișcările de deschidere
Acestea sunt foarte importante în negocierile imobiliare deoarece semnalizează cooperare
versus competiție. Mișcările de început care semnalează cooperarea ajută la crearea unui sentiment de
încredere, iar încrederea joacă un rol pozitiv în eficacitatea negocierii.
De exemplu, vânzătorul încearcă să vândă o proprietate cu 100000euro. Acesta este prețul țintă.
Casa este evaluată la 100000euro. Agentul vânzătorului deschide negocierile spunând că prețul cerut
este 140000euro. Agentul cumpărătorului, cunoscând foarte bine că acea proprietate are o valoare de
piață de 100000, înțelege că această mișcare de deschidere este nerealist de mare. El simte că
reprezentatul vânzătorului dorește să obțină maximum, dar nu ”jucând” corect. Acest lucru face ca
agentul cumpărător să simtă mai puțină încredere în agentul vânzătorului.
O situație diferită: reprezentantul vânzătorului face o mișcare de deschidere de 110000. Agentul
cumpărătorului percepe această valoare ca fiind rezonabilă și că există loc pentru negociere. Cu alte
cuvinte, prețul cerut de 110000 semnalează cooperarea mai degrabă decât competiția, iar cooperarea îl
face pe cumpărător să considere că vânzătorul va ”juca” corect și va conlucra pentru a ajunge la un
rezultat satisfăcător pentru ambele părți. În concluzie, sfatul oferit de știința negocierii este de a face o
mișcare de deschidere care să semnaleze cooperarea.
Totuși, există cercetări care indică că o mișcare de deschidere, cu cât mai extremă, cu atât este
mai probabil ca ambele părți să ajungă la un rezultat satisfăcător comun deoarece o mișcare de
deschidere extremă permite spațiu pentru concesii. Acest lucru se petrece atunci când cealaltă parte nu
cunoaște ”prețul real” și atunci când extremitatea mișcării de deschidere conduce la concesii
semnificative de către partea care a realizat mișcarea. Revenind la exemplul anterior, în cazul în care
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cumpărătorul nu cunoaște valoarea la care este evaluată casa, ar putea să nu considere că o mișcare de
deschidere de 140000 este prea extremă. Acest lucru este apoi urmat de către agentul vânzătorului care
face concesii, aparent pentru a mulțumi cumpărătorul. Prima concesie este de la 140000 la 130000, o
scădere de 10000 în preț. Reprezentatul cumpărătorului pare că se opune. A doua concesie este o altă
scădere cu 5000. A treia concesie este de 3000 (prețul cerut este 122000). Cumpărătorul simte că
vânzătorul a făcut concesii semnificative, și prețul de 122000 pare o afacere bună pentru clientul său.
Astfel, mișcări de deschidere extreme pot conduce la eficacitatea negocierii sub 2 condiții: 1. atunci când
reprezentatul cumpărătorului are cunoștințe incomplete asupra prețului real și 2. atunci când
reprezentantul vânzătorului face o serie de concesii semnificative de la prețul inițial cerut.
Alte cercetări arată faptul că mișcări de deschidere extreme pot conduce la riposte. O mișcare de
deschidere extremă (140000), în condițiile în care cumpărătorul cunoaște valoarea evaluată de 100000, îl
va face să ”răspundă cu aceeași monedă”(adică să prezinte o contraofertă de asemenea ”extremă”).
Aceasta poate fi 80000. Desigur, în acest caz, reprezentatul vânzătorului va respinge contraoferta
complet. Astfel, extremitatea ofertei compromite eficacitatea negocierii. Un alt factor care compromite
eficacitatea este alternativa cea mai bună. În cazul în care prețul cerut este 140000, iar cumpărătorul
cunoaște valoarea de 100000, dar cunoaște și faptul că vânzătorul nu are oferte sau potențiale oferte de
la alți cumpărători, cumpărătorul va considera valoarea de 140000 ca fiind extremă și ridicolă. El va
respinge oferta complet și va încheia negocierea. Deci, în cazul în care cumpărătorul nu este impresionat
de alternativa vânzătorului, extremitatea mișcării de deschidere compromite eficacitatea negocierii.
În concluzie, recomandarea este ca mișcarea de deschidere să fie mare doar dacă vă așteptați la
o succesiune de concesii și dacă cealaltă parte nu are cunoștințe complete cu privire la valoarea de piață
a proprietății. Nu faceți o mișcare de deschidere înaltă dacă știți că cealaltă parte va face probabil o
contraoferta extremă sau dacă știți că cealaltă parte are o alternativă puternică.
b. Tipare ale mișcărilor și contra‐mișcărilor
Tiparul general al mișcărilor și contra‐mișcărilor semnalează cooperare versus competitivitate,
care în schimb influențează eficacitatea negocierii. Un exemplu: agentul vânzătorului face o mișcare de
deschidere de 230000, iar agentul cumpărătorului face o contraofertă de 200000. Vânzătorul face o
concesie prin reducerea prețului cerut la 220000. Cumpărătorul acționează reciproc crescând oferta sa la
205000. Această mișcare este interpretată de vânzător drept ”cooperantă” în sensul în care vede că
agentul cumpărătorului încearcă să coopereze prin a face o concesie. Așadar, vânzătorul mai face altă
concesie: 225000. Cumpărătorul răspunde prin a face altă concesie semnificativă: 215000. Observați că
acest tipar al mișcărilor și contra mișcărilor semnalează cooperarea ‐ ambii, vânzător și cumpărător,
încearcă să coopereze pentru a ajunge la o înțelegere satisfăcătoare comună. În acest caz, este foarte
probabil că o tranzacție va fi încheiată.
c. promisiuni și amenințări
Promisiunile și amenințările sunt utilizate deseori în negocierile imobiliare. Amenințarea tipică
este terminarea negocierii și plecarea fără a încheia o tranzacție. Promisiunea tipică este de a oferi extra
beneficii (de exemplu agentul vânzătorului poate promite că va încerca să îl convingă pe vânzător să
ofere și mobila pe care cumpărătorul o apreciază mult.)
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Promisiunile și amenințările sunt folosite pentru a trece de anumite obstacole în negociere.
Promisiunile sunt utilizate pentru a ajuta la încheierea afacerii, în timp ce amenințările sunt utilizate ca
ultim mijloc de a preveni eșuarea negocierii. Promisiunile și amenințările uneia dintre părți tind să
genereze conformarea celeilalte părți, sub forma concesiilor pe care le va face. Totuși, măsura în care o
promisiune sau o amenințare are succes în a obține o concesie depinde de credibilitatea percepută a
promisiunii sau amenințării. De exemplu: cumpărătorul sau agentul său, simțindu‐se exasperat,
amenință să plece (adică să încheie negocierea). Totuși, agentul vânzătorului consideră amenințarea ca
truc pe care cumpărătorul îl folosește pentru a obține concesii suplimentare, deoarece știe că acesta își
dorește foarte mult proprietatea și nu are alternativă. Astfel, vânzătorul nu crede că amenințarea este
credibilă; ca atare, pur și simplu nu reacționează prin a face concesii. În termeni tehnici, eficacitatea unei
amenințări sau promisiuni a unei părți depinde de credibilitatea percepută.
Amenințările sunt mai eficace decât promisiunile în a genera conformare. De exemplu dacă
agentul vânzătorului insistă pe valoarea de 220000 fără alte concesii, agentul cumpărătorului poate face
o promisiune (să plătească 215000 și să îl ajute pe vânzător să se mute la o dată planificată de acesta
pentru a putea să se stabilească în alt oraș); sau poate face o amenințare (că va pleca pentru a analiza
altă ofertă). Care dintre ele ar fi mai eficace pentru a‐l convinge pe vânzător să accepte prețul de
215000? Studiile arată că o amenințare este mai eficace decât o promisiune. Emoțiile negative ca
motivator sunt mai puternice decât emoțiile pozitive.
Totuși, utilizarea amenințărilor de către o parte poate conduce la antipatie din partea celeilalte
părți. Vânzătorul poate sfârși prin a‐l antipatiza pe cumpărător și poate recomanda clientului său să
abordeze altă afacere. Eficacitatea amenințărilor versus cea a promisiunilor depinde de măsura în care
eficacitatea înseamnă conformare imediată sau atingerea unui acord favorabil ambelor părți.
Amenințările tind să fie mai eficace în conformare dar mai puțin eficace în a atinge un acord mutual
favorabil. În concluzie, sfatul este ca amenințările și promisiunile să fie utilizate ca ultim mijloc pentru a
rezolva impasurile și a porni din nou procesul de negociere. Amenințările sunt mai eficace, dar trebuie
folosite ca ultim mijloc. Promisiunile, deși mai puțin eficace, ar trebui să conducă la rezultate mai bune.
II. Contextul structural
Contextul structural se referă la mediul sau contextul în care se desfășoară negocierea. Acest
mediu poate fi descris în termeni de caracteristici fizice (adică locul), caracteristici sociale (prezența unei
audiențe) și caracteristici legate de negociere.
a. Caracteristici fizice
Oamenii de știință au studiat multe aspecte ale caracteristicilor fizice din contextul structural al
negocierilor. Cele mai importante caracteristici sunt:
‐ neutralitatea locului se referă la măsura în care locul fizic de întâlnire este neutru. Dacă
negocierea se poartă la domiciliul vânzătorului, de exemplu, vânzătorul sau agentul său s‐ar putea
comporta exploatator. Întâlnirea într‐un loc neutru (de exemplu o cafenea) poate insufla sentimente de
încredere și fair play.
‐ aranjamentele fizice trebuie să conducă la sentimente pozitive, atmosferă prietenoasă , fotolii
confortabile, muzica plăcută etc.
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‐ disponibilitatea canalelor de comunicare care permit părților ce negociază să comunice
frecvent, timp îndelungat și cu un grad ridicat de interactivitate servește la sporirea eficacității
negocierii. Producerea de sentimente pozitive cu privire la afacere, la sine, la proces și la relație necesită
o bună comunicare.
Tabelul 7.1. prezintă câteva canale de comunicare în funcție de 3 dimensiuni ale comunicării
efective:frecvență, durată și interacțiune.
Canal de comunicare
Față în față
Video conferință
E‐mail
Mesaje instant
Poștă

Tabel 7.1. Dimensiuni ale comunicării
Durată
Interactivitate
Ridicată
Foarte înaltă
Moderată
Înaltă
Scăzută
Moderată
Moderată
Înaltă
Scăzută
Scăzută

Frecvență
Moderată
Moderată spre înaltă
Înaltă
Înaltă
Scăzută

‐ în fiecare sesiune de negociere, părțile pregătesc o agendă a chestiunilor care vor fi discutate.
Aceste chestiuni pot fi discutate separat și secvențial sau holistic. Știința negocierii ne spune că
procesarea agendei în mod holistic este mai eficace decât procesarea fiecărui aspect în mod separat și
secvențial. Acest lucru este datorat faptului că ajungerea la anumite compromisuri este un element
important în eficacitatea negocierii, iar procesarea aspectelor din agendă separat și secvențial nu
permite luarea unor decizii bune de compromis.
b. Caracteristici sociale
Există două caracteristici importante sociale ale contextului structural : prezența unui auditoriu
în timpul negocierii și negociere directă vs. reprezentativă.
Prezența auditoriului poate lua forma prezenței clienților sau a membrilor de familie ai clienților,
atunci când agenții negociază. Studiile științifice arată faptul că prezența auditoriului poate împiedica
eficacitatea negocierii deoarece face ca negociatorii (agenții) să simtă că fiecare mișcare le este studiată
de către clienți și vor fi făcuți răspunzători pentru fiecare decizie. O astfel de situație conduce la o întărire
a pozițiilor adoptate în legătură cu prețurile dorite și cele de rezervare. Agenții nu se pot răzgândi,
adapta la specificul situației, și face concesii. Deoarece fiecare concesie va fi chestionată de către client.
Astfel prezența asistenței defavorizează concesiile și astfel împiedică eficacitatea negocierii.
Altă caracteristică socială este dacă negocierea este condusă de către reprezentanți profesioniști
sau cumpărătorul, respectiv vânzătorul ei înșiși. Cercetătorii au arătat că negociatorii profesioniști sunt
mai eficace în generarea unui acord mutual favorabil, deoarece au expertiză și nu sunt implicați
emoțional.
c. Caracteristici legate de aspectele tangibile sau intangibile
Aspectele tangibile sunt legate direct de substanța negocierii (preț, celeritate, facilități implicate
în deciziile legate de compromisuri). Aspectele intangibile sunt legate de onoare, integritate, statut. Cu
alte cuvinte, acestea sunt legate de ego.
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III. Predispoziții de comportament
a. diferențe individuale între stilurile de negociere
‐ orientarea interpersonală denotă măsura în care negociatorii sunt sensibili la aspectele
interpersonale ale relației lor cu celălalt. Un negociator cu orientare interpersonală puternică este
sensibilizat și este probabil că va fi reactiv la variațiile comportamentale ale celeilalte părți. Aceștia tind
să facă concesii eficace și proporționate, contribuind la eficacitatea negocierii.
‐ orientarea motivațională se referă la dispoziția atitudinală a unui negociator față de celălalt. Un
negociator are un stil de negociere cooperant în condițiile în care are un interes pozitiv în bunăstarea
celuilalt în aceeași măsură în care are pentru propria sa bunăstare. Un stil competitiv denotă un interes
în a avea performanțe mai bune decât celălalt, în timp ce un stil individualist este interesat în
maximizarea propriilor rezultate, indiferent de cum se simte celălalt.
b. Diferențe individuale de fond(gen, vârstă, educație, venit, apartenență etnică etc.)
Cercetările au arătat că doi factori influențează eficacitatea negocierii: vârsta și genul.
Negociatorii mai vârstnici tind să fie mai cooperanți și au o sensibilitate interpersonală sporită
către persoana cu care negociază, în timp ce negociatorii mai tineri tind să fie mai competitivi și mai
puțin sensibili. Pentru tranzacții foarte importante, un manager sau un broker poate alege să trimită
asociați mai în vârstă.
c. diferențe de personalitate
 procese cognitive/afective. Negociatorul emoțional poate fi descris astfel:
‐ se bazează pe abilitățile sale verbale foarte dezvoltate pentru a controla cealaltă parte;
‐ îi place să ”simtă” cum negocierile progresează ‐ bazându‐se pe intuiție, nu pe detalii, hărți, materiale
scrise;
‐ se plictisește repede când e vorba de prea multe detalii;
‐ trece de la un subiect la altul.
Negociatorul rațional:
‐ preferă să asculte decât să vorbească;
‐ se bazează pe logică și dovezi;
‐ așteaptă materiale scrise și detalii;
Eficacitatea negocierii poate fi sporită atunci când un negociator poate gestiona reacțiile
raționale și emoționale ale celeilalte părți.

7.4. Strategii și tactici de negociere integrativă
Cele 4 strategii de bază pentru negocierea integrativă sunt:
1. separarea indivizilor de problemă ;
2. focalizarea pe interese, nu pe poziții;
3. stabilirea de opțiuni pentru un câștig mutual;
4. utilizarea de criterii obiective.
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II. Concentrarea pe interese, nu pe poziții
Negocierea distributivă presupune existența unor poziții și încercarea de a încheia o tranzacție
pentru a atinge o anumită poziție dorită. Negocierea integrativă implică interese ‐ acestea stau la baza
pozițiilor. Dacă negociatorii abordează mai degrabă interesele, pot ajunge la un acord mai repede și mai
amiabil.
Exemplu: o casă este scoasă la vânzare pentru un preț de 200000euro. Agentul cunoaște faptul
că vânzătorul (clientul) său a acceptat un loc de muncă în alt oraș și că el și familia sa au cumpărat deja o
locuință cu data de mutare în 2 săptămâni și jumătate. Ca atare, este imperativ pentru vânzător să
încheie tranzacția în mai puțin de trei săptămâni. Acesta mai deține încă 3 unități rezidențiale pe care le
închiriază, și trebuie să găsească o persoană sau o companie de administrare imobiliară pentru a le
gestiona. Pentru un cumpărător potențial și pentru familia casa este tentantă; totuși, nu se pot califica
pentru un împrumut mai mare de 180000 euro. Cumpărătorul potențial nu are nici resursele financiare
pentru a plăti un avans semnificativ. Dacă reprezentanții se concentrează pe poziții, ei se vor concentra
pe suma de 200000 ( poziția vânzătorului)și 180000(poziția cumpărătorului). Pot ajunge la un acord? Nu,
dacă pun accent pe poziții. Interesele vânzătorului sunt: 1. rapiditatea.2. administrarea proprietății.
Interesul cumpărătorului sunt resursele financiare. Este posibil ca un acord să poate fi încheiat astfel:
‐ prețul ar fi 180000;
‐ cumpărătorul ar administra celelalte 3 unități de închiriat pentru 5 ani;
‐ tranzacția s‐ar încheia în 2 săptămâni.
Tacticile implicate în implementarea acestei strategii includ aflarea intereselor și priorităților
celeilalte părți și de asemenea oferirea de informații despre propriile interese. Asemenea informații s‐au
dovedit a fi folositoare în negocieri și reprezintă un semnal că negociatorul are intenții bune și este
interesat să coopereze. Cercetările de asemenea au evidențiat faptul că întrebări cu privire la interesele
avute stimulează cealaltă parte să fie mai deschisă, să aibă încredere, să caute o relație care să implice
afaceri viitoare.
Cea de‐a doua tactică constă în a furniza informații despre interesele și prioritățile părții
reprezentate. În negocierile integrative acest lucru este avantajos, dar în cele distributive constituie un
dezavantaj.
III. Stabilirea de opțiuni pentru câștiguri mutuale
O provocare a negocierilor integrative este și brainstorming‐ul (tehnică pentru stimularea în
grup a gândirii creatoare a indivizilor, bazată pe emiterea liberă de idei pentru rezolvarea unei probleme)
împreună cu cealaltă parte pentru a dezvolta soluții alternative ale ”problemei”. Negociatorii trebuie să
conștientizeze că problema este comună și să găsească o soluție sau mai multe soluții alternative.
În continuarea exemplului anterior, se pot identifica și alte soluții:
‐ prețul de 200000 euro;
‐ vânzătorul ar împrumuta cumpărătorul cu 20000 euro din linia sa de credit (cumpărătorul ar
plăti direct vânzătorului ratele);
‐ tranzacția s‐ar realiza în 2 săptămâni.
Tacticile folosite pentru a facilita această strategie sunt:
1. analiza fiecărui aspect în parte. Negocierile tind să eșueze atunci când negociatorii se
concentrează exclusiv pe preț ‐ cumpărătorul va încerca să îl reducă pe cât posibil iar cumpărătorul va
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face lucrul opus. Rezolvarea fiecărui aspect înseamnă aducerea la masa negocierii și a altor aspecte cu
scopul de a transforma o negociere cu obiect unic într‐o negociere cu integrativă, cu mai multe aspecte
de rezolvat. Exemplul anterior ilustrează această tactică, aspectele negociate incluzând : prețul (aspect
important pentru ambele părți), rapiditatea (aspect important pentru vânzător), resurse financiare și
calificarea pentru un împrumut ipotecar (aspect important pentru cumpărător), administrarea altor
proprietăți (aspect important pentru vânzător).
2. negocierea unor ”grupuri de probleme” ce trebuie rezolvate, nu a unor aspecte singulare.
3. oferte multiple de valoare echivalentă propuse simultan.
IV. Utilizarea de criterii obiective
Unul dintre elementele importante ale negocierii este corectitudinea. Dacă negociatorii dezvoltă
o soluție care este ”corectă”, ambele părți probabil vor fi mai mulțumite cu rezultatul la care s‐a ajuns ca
și cu procesul care a condus la acel rezultat.
Dar ce este o afacere corectă? În afacerile imobiliare o astfel de afacere este una încheiată la o
valoare corectă de piață. Această valoare poate fi evaluată prin criterii obiective. Metodele de stabilire a
prețului includ analiza comparativă de piață (utilizată de obicei în marketingul imobilelor rezidențiale),
metoda costurilor (utilizată în imobiliarele comerciale și de către constructorii unor noi locuințe), și
metoda veniturilor (utilizată în administrarea proprietăților).
Să analizăm un exemplu: un vânzător care solicită un preț de 260000, iar cumpărătorul ar fi
dispus să plătească 240000. Evaluarea băncii este de 250000, iar evaluarea notarială din grilă este
245000. Acestea reprezintă criterii obiective de evaluare. S‐ar putea stabili un preț corect între cele două
valori, astfel cele două părți ajungând la un acord astfel de criterii obiective.
Există două tactici principale legate de utilizarea criteriilor obiective. Prima tactică o reprezintă
conlucrarea cu cealaltă parte pentru a identifica surse de criterii obiective și încheierea unui acord asupra
aplicabilității acestor criterii în negocierile curente.
Cea de‐a doua tactică este discutarea și ajungerea la un acord cu privire la mai multe valori de
piață prin aplicarea criteriilor acceptate de comun acord.
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