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1 
Introducere în publicitate 
 
 
 
Introducere  
Atât publicitatea cât şi relaţiile publice joacă un rol tot mai important în viaţa socială, fiind 
indisolubil legate de comunicarea de masă, al cărei impact atât asupra individului cât şi a 
societăţii în ansamblu sunt binecunoscute. 
Ele sunt expresii ale unor paradigme economice, sociale şi chiar politice şi se bucură de sprijinul 
unui aparat teoretic din ce în ce mai sofisticat. Publicitatea şi relaţiile publice au împrumutat şi 
adaptat cu succes concepte, teorii şi tehnici din ştiinţele sociale şi în special din sociologia 
opiniei publice, psihologia aplicată, antropologie, management, retorică şi analiză statistică. 
Acestea se folosesc “de instrumente teoretice care le permit să analizeze şi să înţeleagă individul 
în relaţiile sale cu propriile dorinţe şi motivaţii, în interacţiunile sale cu ceilalţi din societate, în 
percepţia pe care o are asupra mijloacelor de comunicare şi a modurilor de reprezentare a 
acestora”1. (Guyot, 1992, 254) 
Dacă la început publicitatea lucra mai mult intuitiv, informativ, bazându-se pe geniul unor 
creativi de excepţie, tendinţa actuală este de a se baza din ce în ce mai mult pe cercetare. 
Obiectivul este de a face din publicitate mai degrabă o “investiţie” decât un “joc al întâmplării”, 
de a aborda consumatorul în lumina unor “tehnologii de comunicare” fundamentate ştiinţific, 
bazate pe un aparat conceptual solid şi o abordare strategică. 
Deşi la prima vedere publicitatea pare a ţine mai degrabă de marketing (deci de ştiinţele 
economiei) decât de sociologie sau psihologie – aşa cum afirmă chiar unii autori de marcă – cum 
ar fi P. Kotler şi W. Mindak2 (1978) – tot mai mulţi specialişti în domeniu apreciază că 
Publicitatea se revendică mai degrabă din sociologia comunicării şi psihologia aplicată.  
Prin efectele pe care publicitatea şi relaţiile publice – datorită faptului că sunt vehiculate de mass 
media – le au asupra individului şi structurilor sociale, acestea au devenit factori care 
influenţează semnificativ viaţa socială, inducând chiar schimbări majore. Astfel, în ţările 
dezvoltate economic, nici o decizie politică sau socială importantă nu este luată fără consultarea 
specialiştilor în comunicare şi fără a se avea în vedere efectele asupra opiniei publice.  
 
Definiţii. Distincţii faţă de alte domenii înrudite 
Vom defini în continuare ce este publicitatea ca şi domeniile conexe cu care de multe ori acestea 
interferă, ceea ce impune stabilirea unor delimitări clare, în măsură să prevină apariţia unor 
confuzii. 
 
a. Publicitate (advertising) 
Am fi preferat să folosim în cursul lucrării termenul din limba engleză -advertising- faţă de cel 
românesc de “publicitate”, deoarece acesta din urmă este folosit de multe ori ca traducere şi 
pentru alt domeniu al comunicării, respectiv publicity, ceea ce conduce la suprapuneri de sensuri. 
Acesta din urmă este de multe ori tradus tot prin publicitate, deşi are un cu totul alt înţeles decât 
cel de advertising, iar între cele două domenii există distincţii majore. Întrucât însă în acest 
moment în România termenul de “publicitate” este intrat în uz şi desemnează cea mai mare parte 
a încărcăturii conceptuale a celui de advertising, el va fi folosit în continuare, deşi practicienii 

                                                 
1 Jacques Guyot, L’Ecrain publicitaire, Ed. L’Hartman, Paris, 1992, p. 254 
2 P. Kotler, W. Mindak, Marketing and Public Relations: should they be parteners or rivals?, Journal of Marketing, oct. 1978. 
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domeniului afirmă că nu înglobează tot ceea ce înseamnă de fapt advertising. Din aceste 
considerente, uneori, pentru acurateţe conceptuală, vom folosi termenul din limba engleză. 
 
Advertising-ul (publicitatea) este definit ca fiind în acelaşi timp “ştiinţa, afacerea sau profesia 
creării şi diseminării mesajelor (reclamelor), o instituţie socială care afectează viaţa de zi cu zi 
a fiecărui individ, o forţă care modelează  cultura de masă, o componentă a activităţii de 
marketing sau o sursă de informare despre produse, servicii, evenimente, indivizi sau instituţii 
(companii)”.3 
O reprezentare mai clară asupra acestui fenomen putem obţine descriind mai degrabă procesul 
decât conceptul: “Advertising-ul (publicitatea) este procesul plasării unor reclame identificabile, 
în media bine definite, contra unor costuri cunoscute ale spaţiilor sau timpilor folosiţi pentru 
aceasta”.4 
Alte definiţii: 
Publicitatea  este o formă de comunicare de tip persuasiv, având rolul de a modifica atitudinea 
receptorilor în sensul achiziţiei unui produs sau serviciu anume, ale cărui calităţi anunţate sunt 
reale.5 
 
Publicitatea desemnează orice tip de comunicare prin intermediul căruia sunt promise 
destinatarilor beneficii reale legate de un produs/serviciu de cumpărat.6 
 
b. Publicity 
Acest concept – greşit tradus în română tot prin “publicitate” – poate fi definit mai degrabă 
printr-o expresie decât printr-un cuvânt. Publicity este procesul prin care o organizaţie sau un 
individ încearcă să se facă cunoscuţi opiniei publice, să ocupe un loc vizibil în spaţiul public. 
Publicity desemnează informaţiile difuzate de către media fără ca acestea să fi fost plătite şi care 
au rezultat cel mai adesea în urma unor evenimente. Publicity mai este cunoscut şi ca 
“publicitate gratuită”, concretizată în orice tip de expunere în media a produselor/serviciilor sau 
factorilor de decizie ai unei companii. 
Spre deosebire de advertising ce presupune plasarea unor reclame vizibile în mass media contra 
unor costuri cunoscute, publicity constă în oferirea de informaţii către media de informare în 
speranţa că acestea vor fi apreciate ca având valoare de ştiri (newsworthness); prin urmare 
publicate fără a fi plătite. Diferenţa dintre advertising şi publicity este şi mai clară în ceea ce 
priveşte costurile şi gradul de control asupra procesului. Cei ce plasează reclame (publicitorii) 
plătesc pentru spaţiu sau timp media, iar proprietarii acestora au obligaţia de a nu modifica deloc 
mesajele şi imaginile. În cel de-al doilea caz, atât costurile cât şi controlul asupra mesajelor sunt 
reduse, proprietarii de media putând modifica mesajele fără a fi acuzaţi de aceasta. 
 
c. Relaţiile publice (public relations) 
Relaţiile publice au fost definite de IPR – Institute for Public Relations – ca fiind “efortul 
planificat şi susţinut de a stabili şi menţine o stare de simpatie şi înţelegere între o organizaţie şi 
mediul ei”7. 
O altă definiţie larg acceptată (dintre zecile de definiţii existente), cunoscută ca “Declaraţia 
Mexicană” oferă şi mai mult credit activităţii de relaţii publice: “Practica relaţiilor publice este 
artă şi ştiinţa socială de a analiza tendinţele, a programa consecinţele acestora, a consilia 

                                                 
3 Michael J. Baker, Macmillan Dictionary of Marketing & Advertising, ed. Macmillan Business, London, 1998, p. 6. 
4 Idem 
5 O’Guinn T., Allen  T., Semenik R., Advertising, ed. South Western College Publishing, USA, 1998. 
6 Idem 
7 Frank Jefkins, Public Relations Techniques, ed. Butterworth & Heineman, Oxford, 1994, p. 19 
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liderii organizaţiilor şi a implementa programe de acţiune planificate care să slujească în 
acelaşi timp şi organizaţiile şi interesul public”8. 
 
d. Marketing 
Dintre nenumăratele definiţii ale domeniului, am ales-o pe aceea care ajută cel mai mult la 
clarificarea relaţiilor şi distincţiilor dintre Marketing, Relaţii Publice şi Publicitate. 
“Marketingul este procesul de creare a unor nevoi în rândul consumatorilor pentru un produs 
sau serviciu, motivarea vânzării acestuia şi distribuirea lui consumatorilor, în scopul obţinerii 
unui profit.”9 
Dacă în momentul de faţă exisă în rândul specialiştilor opinia unanimă de a considera 
Publicitatea ca instrument principal al activităţii de marketing, în schimb privind relaţia dintre 
marketing şi relaţii publice există mai multe modele conceptuale: 1) funcţii separate dar egale; 2) 
funcţii egale, dar care se suprapun; 3) marketingul ca funcţie dominantă; 4) relaţiile publice ca 
formă dominantă; 5) marketingul şi relaţiile publice ca funcţii convergente. 
Distincţiile dintre marketing şi relaţii publice apar clar din analiza principalelor lor caracteristici: 
publicurile vizate, media prin care acestea sunt atinse, costurile şi mijloacele de plată şi scopul 
comunicării. 
În concluzie, distincţia majoră dintre aceste domenii reiese din analiza şi obiectivele lor. În timp 
ce marketingul se ocupă cu promovarea relaţiilor de schimb cu consumatorii şi încercările de a-i 
atrage şi satisface pentru a atinge obiectivele economice ale unei organizaţii, obiectivul Relaţiilor 
Publice este de a crea şi menţine sprijinul şi bunăvoinţa grupurilor sociale cu care interacţionează 
o organizaţie, astfel încât aceasta să-şi atingă obiectivele. 
 
e. Promotion – Promovare – Promoţii 
Promotions sau Promovarea vânzărilor desemnează un ansamblu divers de tehnici specifice 
destinate să stimuleze vânzarea mai rapidă ori într-un volum mai mare a unor produse sau 
servicii. Promovarea vânzărilor presupune o acţiune pe termen scurt, iar tehnicile sale specifice 
aduc consumatorului avantaje imediate de tip economic şi material. 
Promovarea include toate activităţile folosite pentru a aduce produsul în atenţia consumatorului, 
cât mai aproape de el, incluzând deopotrivă efortul de convingere pentru a-l cumpăra. 
În concluzie putem spune că publicitatea oferă un motiv pentru a cumpăra, în timp ce 
promovarea oferă un stimulent pentru a cumpăra. 
 
f. Distincţia publicitate – reclamă 
O altă confuzie apare frecvent între aceşti doi termeni, care, cel mai adesea, sunt priviţţi ca 
similari. Conceptele sunt însă diferite, în timp ce publicitatea desemnează în special domeniul, 
procesul, ştiinţa diseminării reclamelor, reclama este produsul efectiv al procesului de 
advertising (macheta, spotul etc.) 
 
1.1 Elemente teoretice 
Fundamentele teoretice ale publicităţii şi relaţiilor publice sunt tot mai consistente, aceste două 
domenii revendicând o parte semnificativă din corpul conceptual al {tiinţelor Comunicării.  
Metodele şi tehnicile folosite în Publicitate şi Relaţii Publice sunt “specifice” domeniului. Deşi 
provin din sociologie, antropologie, etnografie şi psihologie, ele prezintă particularităţi notabile 
şi pot fi privite ca “dezvoltări de nişă” ale metodelor folosite în ştiinţele socio-umane menţionate 
anterior. 

                                                 
8 Dennis L. Wilcox, Phillip H. Ault, Warren K. Agee, PR - Strategies and Tactics, ed. Harper Collins Publishers, New York, 1988, p. 6. 
9 E. F. Brech, Principles of  Marketing, Routledge, New York, 1953, p. 156 
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Strategiile ce stau la baza campaniilor de comunicare în Publicitate şi Relaţii Publice se bazează 
pe anumite teorii (paradigme) ale comunicării de masă ce ţin în special de specificul mass media 
şi studiul efectelor mass media. 
Principalele teorii ce stau la baza Publicităţii ca domeniu provin în cea mai mare parte din: 
sociologie – în special sociologia opiniei publice –, antropologie, psihologie socială şi psihologie 
experimentală. Întrucât chiar prin modul de apariţie atât Publicitatea cât şi Relaţiile Publice au 
fost mai întâi tehnici concrete, metode practice, teoriile ce le justifică provin din mai multe zone 
teoretice şi asamblarea lor într-un corp conceptual comun este în plină desfăşurare. Orientarea tot 
mai clară a societăţilor de tip post modern spre simbolic şi comunicare nu face decât să 
grăbească şi să confirme acest proces, prin autonomizarea {tiinţelor Comunicării ca zonă 
epistemologică distinctă, cu propriile teorii şi metode. 
Întrucât atât Publicitatea cât şi Relaţiile Publice pot fi privite ca “produse tipice ale societăţii şi 
culturii americane”, demersul nostru teoretic începe cu amintirea unuia din curentele sociologice 
considerate la rândul lui ca fiind “unul din curentele cele mai tipice ale societăţii şi culturii 
americane”10: interacţionismul simbolic. 
Interacţionismul simbolic analizează în primul rând interacţiunea om – societate, iar din această 
perspectivă Publicitatea şi Relaţiile Publice funcţionează ca surse de reprezentări, simboluri, 
construcţii care optimizează, întăresc sinele social într-o societate, măresc stima de sine şi se 
adresează direct acesteia. Aşa cum afirma Meltzer11, fiinţele umane îşi construiesc realităţile în 
cadrul unui proces de interacţiune cu alte fiinţe umane, iar Publicitatea şi Relaţiile Publice într-o 
societate de tip comunicaţional joacă un rol deosebit de important în această construcţie şi 
impunere a realităţii. 
Publicitatea şi Relaţiile publice pot fi privite de asemenea din perspectiva teoriei sinelui social şi 
a sinelui oglindit (C.H. Cooley12), a teoriei canalizării impulsurilor (H. Blummer13) şi a 
schemelor culturale şi a controlului acestora.  
O altă zonă de abordare teoretică vizează teoriile critice şi cele ale masificării. Acestea afirmă că 
mass media sunt responsabile de condiţionarea opiniei publice, de pasivitatea indivizilor şi 
uniformizarea gusturilor. Mass media impun astfel primatul afectului asupra reflexiei şi acţiunii 
şi oferă principala cale de “trăire a vieţii prin procura”. Publicitatea este expresia cea mai 
pregnantă a culturii de masă, “vârful de lance al modelor culturale de masă”, promotorul 
consumerismului specific clasei de mijloc. Reuşind să programeze nu numai oferta, dar şi 
cererea, publicitatea s-ar înscrie astfel în chiar logica societăţilor moderne, implicată în lărgirea 
sferei de raţionalizare a puterii, ceea ce ar conduce la o creştere a organizării birocratice 
moderne. 
O altă sursă de referinţă vizează teoriile comunicării de masă. Sunt avute în vedere în primul 
rând teoriile care analizează mijloacele de comunicare în masă ca sisteme sociale (paradigma 
structualist-funcţionalistă) şi în special locul pe care îl ocupă agenţiile de publicitate şi relaţii 
publice (structura şi funcţii în sistemul mass media). 
Sunt avute în vedere de asemenea teoriile care vizează comunicarea de masă şi construirea 
înţelesului, respectiv teoriile construcţiei sociale; abordarea antropologică – relativitatea 
culturală în construcţia simbolurilor; abordarea sociologică – interacţionismul simbolic şi 
concepţiile despre realitate (Thomas – teorema lui Thomas, Merton – “fulfilling prophecy”) şi 
abordarea psihosociologică – scheme ca semnificaţie pentru realitate. 
Centrul de greutate al corpului teoretic avut în vedere ca bază pentru domeniul Publicităţii şi 
Relaţiilor Publice vizează însă în principal teoriile efectelor comunicării de masă, din perspectiva 

                                                 
10 Ilie B•descu, Istoria sociologiei – teorii contemporane, ed. Eminescu, Bucuresti, 1996, p. 449. 
11 B.N. Meltzer, J.W. Petras, L.T. Reynolds, Symbolic Interactionism. Genesis. Varietism and Criticism, Routlege and Kegan Paul, Londra, 1975. 
12 C.H. Cooley, Social Organization, Glencoe, The Free Press, 1956. 
13 H. Blummer, Symbolic Interactionism, Engleword Cliffs, Prentice Hall, 1969,. 
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antropologiei, sociologiei şi psihologiei. Aceste teorii pot fi prezentate pe trei axe, în funcţie de 
efectele pe care le estimează asupra individului şi societăţii: 
• efecte puternice – efecte limitate – efecte slabe 
• microefecte – mezoefecte – macroefecte 
• efecte pe termen scurt – efecte pe termen lung 
 
1.2 Scurt istoric 
Elemente de publicitate pot fi întâlnite încă din preistoria umanităţii, odată cu schimbul de bunuri 
şi cu nevoia de a identifica sursa acestor bunuri şi cine le produce. Necesitatea de a face reclamă, 
de a “anunţa”, face parte din natura umană, iar printre cele mai vechi vestigii ale diverselor 
civilizaţii străvechi s-au găsit şi anunţuri de tip publicitar, datate la peste 5000 ani. 
Grosso modo, putem identifica trei mari perioade în istoria publicităţii: 
 
1. Perioada premarketing – din “preistoric” până la apariţia mijloacelor de comunicare în 
masă 
 
Această perioadă este caracterizată de modalităţi “primitive” de comunicare, iar printre canalele 
de comunicare folosite se numară tăbliţele de lut sau gresie, inscripţiile în piatră, firme de lemn, 
persoane care strigau diverse anunţuri etc. 
O primă tăbliţă de lut babiloniană, datată din 3000 î.e.n. vorbeşte despre un atelier de pantofi, un 
magazin de uleiuri şi unul ce se ocupa cu copierea documentelor.  
La rândul lor, vechii egipteni foloseau papirusurile în scopul de a face anunţuri. Astfel, în ruinele 
cetăţii Teba au fost descoperite papirusuri care anunţau diverse servicii şi produse ca şi 
recompense oferite pentru returnarea sclavilor fugiţi. 
Grecii antici foloseau persoane care strigau sau cântau prin oraşe sosirea corăbiilor cu mirodenii, 
vin sau alte produse comerciale. Aceştia erau adesea însoţiţi de muzicanţi care îi ajutau să 
păstreze linia melodică a anunţurilor. Aceşti “strigători” vor deveni mai târziu primul canal 
media folosit pentru transmiterea anunţurilor publice în cele mai multe dintre oraşele europene 
ale evului mediu.  
La rândul lor negustorii romani foloseau diverse modalităţi de a se face cunoscuţi: printre ruinele 
celebrului oraş Pompei s-au găsit inscriptii în piatră şi teracotă, anunţând oferta unor magazine 
(un şir de pulpe de berbec – vizualul pentru o măcelarie, o vacă – desemnând un magazin de 
produse lactate, o gheată – simbolul unei cizmării); sau prezentări ale potenţialului turistic al 
oraşului pentru diverşii străini ce îl vizitau. 
Afişajul (forma antică a ceea ce se numeşte acum afişaj stradal  sau “outdoor”) este una dintre 
cele mai rezistente forme de publicitate, supravieţuind declinului imperiului roman, putând fi 
regăsită în special în arta decorativă a hanurilor europene din secolele XVI-XVIII. 
Primele legi privind publicitatea au apărut în Anglia în 1614, pentru a interzice folosirea unor 
firme care să depăşească opt picioare (aprox. 3,5 metri) de la faţada clădirilor. 
Publicitatea prin presă s-a dovedit una dintre cele mai rezistente forme de publicitate, apărută 
odată cu inventarea tiparului de către Gutenberg în 1438. La nici patruzeci de ani după aceasta, 
în 1472, a fost tipărit în Anglia un ghid de comportament pentru prelaţi în timpul perioadei 
Paştelui, ce era afişat pe uşile bisericilor, constituindu-se astfel în prima formă de publicitate 
outdoor din Anglia. 
Prima reclamă tiparită şi distribuită la nivel de masă a apărut în anul 1525 în Germania, într-un 
pamflet. Reclama promova virtuţile unui medicament miraculos cu efecte de panaceu. 
Primul ziar englezesc a apărut în 1622 iar prima reclamă tiparită şi distribuită prin  presă într-o 
formă asemănătoare cu cele folosite şi în prezent, în anul 1625. 
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2. Perioada comunicării de masă – din 1800 până la jumatătea secolului al XX-lea 
 
Publicitatea modernă îşi are rădăcinile, ca parte vitală a unui sistem economic solid şi eficient, în 
SUA, la sfârşitul secolului 19 şi începutul secolului 20. Prima manifestare de formalizare şi 
industrializare a publicităţii o găsim în acţiunea de vânzare de spaţii publicitare şi în special în 
mica publicitate a ziarelor anilor 1870. În SUA primul ziar care a publicat o reclamă a fost 
Boston Newsletter, care în anul 1704 publica un anunţ prin care se oferea recompensă pentru 
prinderea unui hoţ. 
Secolul 19 aduce creşterea productivităţii economice a dus la apariţia unui exces de produse, 
produse care trebuiau comunicate şi vândute. Tot în această perioadă se individualizează 
profesiile de copywritter şi agent publicitar. Primul mare copywritter american a fost John 
Powers, cel care a adoptat în realizarea reclamelor publicitare un stilul concis specific redactării 
ştirilor.  
Prima Agenţie de publicitate a fost înfiinţată în 1854 la Boston de Volney Palmer – considerat 
primul agent de publicitate –, iar prima reclamă difuzată într-o revistă în SUA a fost publictă în 
1844 în revista Southern Messenger. 
 
a. Perioada anilor 1870-1900 
Este perioada în care se prefigurează publicitatea aşa cum o cunoaştem azi. Dintre toate ţările 
industriale SUA se detaşează ca ocupând un loc aparte. Istoria publicităţii în SUA este unică, 
deoarece aceasta a apărut odată cu sistemul economic ce era în plin proces de dezvoltare şi a 
ajutat la stabilizarea economiei de piaţă. Boom-ul industriei de publicitate a venit odată cu 
dezvoltarea canalelor de comunicare în masă (ziare şi reviste) şi a producţiei industriale de masă. 
Această perioadă coincide cu dezvoltarea ziarelor care şi-au înfiinţat secţiuni specializate pentru 
difuzarea de reclame. 
În această perioadă, caracterizată de laisse faire, activitatea de publicitate nu era reglementată de 
nimic, se putea spune orice, lăuda oricât, minţi cu nonşalanţă în privinţa oricărui produs. Această 
stare de lucruri a condus la apariţia primelor reglementări în 1906 – “The Pure Food and Drug 
Act”, respectiv “The Federal Trade Commision Act” în 1914. 
 
b. Perioada anilor 1900 – Primul Război Mondial 
Epoca de maturizare a publicităţii – sau perioada profesionalizării domeniului după alţi autori – 
este situată între 1900 şi Primul Război Mondial, perioadă când apar primele asociaţii ale 
managerilor diverselor companii industriale, organizate în cluburi de advertising. Acestea se 
unesc în Associated Clubs of the World şi lansează în 1911 prima campanie de promovare a 
adevărului în publicitate.  
Se consideră că perioadă profesionalizării începe în SUA odată cu Elmo Calkens de la Agenţia 
de publicitate Bates, cel care iniţiază un stil de realizare a reclamelor asemănător artelor plastice. 
Un alt punct important îl constituie anul 1905, anul în care J.E. Kennedy şi Albert Lasker care 
abordează pentru prima oară textul publicitar din perspectiva vânzării, respectiv a 
cumpărătorului. Ei sunt precursorii stilului hard sell, de argumentare bazată pe aspecte concrete, 
cuantificabile, care urmăresc în primul rând să vândă produsul/serviciul în cauză. Theodore F. 
MacManus, copywritter la General Motors a dezvoltat în aceiaşi perioadă stilul complementar, 
soft sell, stil care accentuează atributele “imateriale”, emoţionale ale produselor. 
În perioada războiului publicitatea este pentru prima oară folosită ca instrument de acţiune 
socială directă. Agenţiile de publiciate au trecut de la a promova bunuri de consum prin 
argumente raţionale, concrete, la a vinde emoţii şi sentimente: întărirea sentimentelor patriotice, 
sprijinirea efortului de război, vânzarea de bonuri de trezorerie, încurajarea atitudinii de a 
economisi etc. 
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c. Perioada dintre cele două războaie mondiale 
După primul război mondial cererea extraordinară de bunuri pe piaţa mondială, şi în special pe 
cea americană, a condus la o adevărată explozie a ofertelor pentru diverse produse, făcând astfel 
dificilă alegerea lor. În această perioadă a fost lansat conceptul de marcă (brand), de către Hellen 
şi Stanley Resor de la Agenţia J.Walter Thompson, concept care desemna un nume folosit pentru 
identificarea produsului/serviciului promovat, uşurând astfel alegerea consumatorului. 
Primii care pun bazele cercetării ştiinţifice în domeniul publicităţii sunt George Gallup de la 
Young & Rubicam împreună cu Daniel Starch şi A.C. Nielsen, care înfiinţează în această 
perioadă prima companie care oferea servicii de cercetare specifice. 
Un alt moment important este marcat de John Caples, vice preşedinte al agenţiei BBDO, care 
impune un stil limpede şi concis de scriitură publicitară, cu propoziţii scurte, lipsite de 
redundanţe şi exagerări, ceea ce a condus rapid la detaşarea BBDO de stilul confuz şi ineficient 
al reclamelor anilor 30. 
Anii ’20 sunt marcaţi de apariţia unui nou canal de comunicare în masă: radioul, creând astfel 
una dintre cele mai  mari cereri de noi produse. În această perioadă economia se dezvoltă 
exploziv, şi tot astfel, şi publicitatea. În SUA, la doar 12 ani după difuzarea primei reclame radio, 
volumul de publicitate radio a depăşit pe cel al reclamelor din presa tiparită (ziare şi reviste). 
Anii ’30 sunt însă grevaţi de marele crash al economiei americane şi reculul economiei 
mondiale, iar publicitatea, ca întotdeauna, urmează cursul economiei şi astfel suferă puternic în 
urma efectelor crizei. 
Cel de-al doilea Război mondial aduce din nou în atenţie publicitatea. Este un moment în care 
publicitatea este folosită intens, în special în SUA. În această perioadă se dezvoltă în SUA două 
tipuri speciale de publiciate: publicitatea necomercială şi publicitatea politică. Astfel, în 1942 se 
înfiinţează “The War Advertising Council”, organism subordonat direct Ministerului 
Informaţiilor, a cărui misiune era să mobilizeze naţiunea americană pentru obţinerea victoriei. 
Efectele campaniilor publicitare de tip social realizate de acest organism au fost atât de 
consistente, încât preşedintele F.D. Rosevelt cere ca activitatea lui să continuie şi după 
încheierea ostilităţilor prin desfăşurarea de campanii sociale. 
În anii 40, Koser Reeves de la Agenţia Ted Bates a introdus conceptul de USP (Unique Selling 
Proposition) – propunere unică de vânzare –, model prin care s-a reuşit accelerarea ritmului 
vânzărilor şi scurtarea ciclului de viaţă al produselor. 
 
3. Perioada publicităţii ştiinţifice (a cercetării) – din anii ‘50 până în prezent 
 
Această perioadă este caracterizată prin dezvoltarea activităţii de publicitate în forma pe care o 
cunoaştem acum şi instituţionalizarea industriei. Este perioada în care se conştientizează 
necesitatea îmbunătăţirii tehnicilor de identificare şi atingere a unor audienţe mai restrânse şi mai 
specializate, cu mesaje adresate în mod precis acestora şi având caracteristici specifice. 
Anii ’50 –’70 aduc pe scenă cel mai mare actor media din istoria publicităţii: televiziunea. Odată 
cu dezvoltarea acestui suport media publicitatea se dezvoltă exploziv, având o rată de creştere de 
peste 490%. În numai trei ani, din 1949 până în 1951 încasările din reclame TV cresc de 10 ori, 
iar în 1960 televiziunea era deja principalul purtător de reclamă din SUA.  
În această perioadă se stabilizează multe din caracteristicile activităţii publicitare, aşa cum le 
cunoaştem astăzi: 
• Dezvoltarea agenţiilor specializate 
• Creşterea importanţei acordate consumatorului – care devine o voce de care se 
ţine seama din ce în ce mai mult 
• Interzicerea apariţiei reclamelor la ţigări pe posturile de televiziune 
• Introducerea de reglementări juridice care pedepsesc publicitatea mincinoasă 
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Anii 60-70 aduc o accentuare a  exprimării avantajelor unui produs/serviciu din perspectiva 
cumpărătorului (preţ, durabilitate, utilitate etc.), curent iniţiat de Fairfax M. Cone de la agenţia 
Foote, Cone&Belding. Tot în această perioadă este  iniţiat un alt stil de către William Bernbach 
de la Agenţia Doyle Dane Bernbach, stil ce urmărea şocarea consumatorului prin expresii grafice 
dramatice şi determinarea unor reacţii emoţionale profunde şi imprevizibile. 
Leo Burnett propune stilul “offbeat”, stil ce accentuează stabilirea unor relaţii noi, 
surprinzătoare, relevante, dar în acelaşi timp credibile între elemente care nu au mai fost asociate 
anterior. Leo Burnett, considera alături de David Ogilvy, unul dintre “guru-ii” publicităţii, îşi 
aduce o altă contribuţie importantă prin ideea folosirii unei scheme narative menite să implice 
mai mult consumatorul în actul receptării reclamei. 
David Ogilvy, fondatorul agenţiei Ogilvy&Mather sesizează riscul plictisirii consumatorului 
dacă reclama se limitează doar la stârnirea amuzamentului şi accentuează rolul informării 
concrete, corecte şi relevante a acestuia despre caracteristicile produsului. 
Jack Trout de la Agenţia Ries Capiello Cowell lansează conceptul de “poziţionare” a produsului 
în mintea consumatorului, remarcând faptul că mintea omului acceptă o informaţie nouă doar în 
măsura în care ea se leagă de cea existentă deja în memorie. După Trout reclama trebuie 
construită în funcţie de cerinţele şi aşteptările potenţialilor consumatori. 
Thomas Dillon de la Agenţia BBDO introduce orientarea către “fidelizarea” consumatorilor, 
printr-o orientare a reclamei către clienţii care cumpără sistematic produsul şi dau în ultimă 
instanţă verdictul asupra calităţii acestuia. 
Anii ’80 arată încă o dată faptul că industria de publicitate nu este o industrie osificată, că 
publicitatea este un indicator fidel al schimbărilor sociale şi economice. În aceasta perioadă 
publicitatea se schimbă în acord cu tehnologiile şi condiţiile sociale şi culturale ale timpului. 
Aceste schimbări majore ale condiţiilor sociale şi culturale au condus la schimbări pe măsură în 
activitatea de advertising: 
• Apariţia unor noi tehnologii şi diversificarea sistemului de comunicare: 
dezvoltarea televiziunii prin cablu, a video recordere-lor (VCR), proliferarea revistelor 
specializate 
• Extinderea activităţilor de marketing direct şi a tehnicilor de promovare a 
vânzărilor şi “home shopping” 
• Fragmentarea audienţelor. Anii ’80 marchează fragmentarea puternică a 
audienţelor şi sfârşitul pieţei de masă tradiţionale. Cei ce fac publicitate nu mai identifică pieţele 
prin dimensiuni sau număr de gospodării, ci mai degrabă prin caracteristici psihodemografice ale 
consumatorilor. Televiziunile nu mai au 3 canale ci peste 50, ziarele care odată se adresau unor 
cititori relativ omogeni sunt acum mai degrabă ca nişte galantare din care fiecare îşi ia doar ceea 
ce îl interesează, iar video recordere-le (VCR), televiziunea prin cablu şi computerele personale 
sporesc controlul publicurilor asupra acelor media odată atotputernice. 
• Consolidarea Agenţiilor de publicitate în consorţii gigant cu cifre de afaceri de 
anuale de zeci de miliarde de dolari  
• Dezvoltarea fără precedent a sistemului finaciar de tip credit. Mentalitatea anilor 
’80 era: “cumpără acum, plăteşte mai târziu” 
 
Toate acestea au schimbat fundamental practica publicităţii. Cei ce fac acum publicitate sunt 
mult mai capabili decât predecesorii lor să înteleagă şi să evalueze rezultatele unor cercetări de 
marketing sau să înţeleagă psihologia comportamentului consumatorului. 
 
1.2 Procesul activităţii de publicitate 
 
Pentru a înţelege mecanismul publicităţii, putem privi întreg procesul activităţii de publicitate 
prin prisma schemei clasice a comunicării (paradigma cibernetică clasică a lui Shanon şi 
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Weaver): un emiţător transmite un mesaj prin intermediul unui canal către un receptor. Acest 
mesaj este formulat într-un cod şi se găseşte într-un context comunicaţional. 
 
• Emiţătorul 
În cazul publicităţii emiţătorul este ansamblul: client – numit şi anunţător (beneficiarul 
publicităţii) – şi Agenţia de publicitate.  
Anunţătorul este organizaţia sau persoana care oferă bani pentru o campanie publicitară şi este 
cel care comandă Agenţiei de publicitate crearea unui mesaj de informare sau de tip persuasiv, 
menit să informeze sau să modifice atitudinea unui grup ţintă în vederea cumpărării unui 
produs/serviciu. Există însă şi situaţii în care scopul campaniei publicitare este vânzarea. 
Produsul realizat de către Agenţia de publicitate la cererea anunţătorului  se numeşte “Reclamă”, 
şi este ceea ce devine mesaj pentru receptor, adică pentru grupul ţintă. Pentru receptor, 
emiţătorul va fi însă întotdeauna anunţătorul, clientul agenţiei, cel care a plătit campania. 
• Mesajul 
Este produsul finit elaborat de către agenţia de publicitate la cererea anunţătorului, adică 
reclama. 
• Receptorul 
Este publicul sau grupurile ţintă vizate de către produsul/serviciul pe care anunţătorul vrea să îl 
promoveze. 
• Canalul 
Este unul dintre mediumurile clasice de comunicare (TV, presa scrisă, radio, afişaj, cinema) sau 
un medium neconvenţional 
• Codul 
Este specific grupului ţintă vizat de publicitate şi este sarcina Agenţiei de publicitate să identifice 
acest cod şi să realizeze campania ţinând cont de caracteristicile acestuia (valori şi stiluri de 
viaţă, obiceiuri de consum, reguli de conduită socială etc.) 
• Contextul 
Este mediul comunicaţional, social, economic şi cultural în care se desfăşoară campania 
publicitară. Acesta are o foarte mare importanţă în alegerea strategiei de comunicare şi a 
mesajului publicitar. 
 
Industria advertisingului, afacerea numită publicitate este caracterizată de cinci elemente 
instituţionale: 
1. Anunţătorul, clientul care comandă campania publicitară 
2. Agenţiile de publicitate 
3. Instituţiile de media, proprietarii de media (staţii TV şi radio, ziare, reviste etc.) 
4. Organizaţii care oferă servicii conexe (institute de cercetare, de marketing, 
studiouri de producţie audio-video, tipografii etc.) 
5. Asociaţii profesionale care reglementează modul de desfăşurare a acestui tip de 
activitate 



 
2 
Tipuri de publicitate.  
Rolul publicităţii în activitatea de marketing. 
Funcţiile publicităţii 
 
 
 
Funcţiile publicităţii  
Literatura de specialitate consemnează printre principalele funcţii ale publicităţii: 
 
a. Funcţia de comunicare, de informare, de transmitere de informaţii 
Este funcţia fundamentală a publicităţii, este aceea care facilitează relaţia dintre anunţător şi 
consumator şi răspunde obiectivului primar al reclamei: de a face cunoscut un produs/serviciu. 
 
b. Funcţia economică 
După unele teorii (teoria americană a puterii de piaţă) publicitatea are rolul de a distrage atenţia 
consumatorilor de la preţ, în timp ce după altele dimpotrivă, publicitatea sensibilizează 
consumatorul în ceea ce priveşte preţurile, stimulând astfel competitivitatea. Dincolo de aceste 
teorii un lucru este cert: publicitatea are o funcţie economică reală, fiind la nivel macro “benzina 
care pune în mişcare motorul economiei”, iar la nivel micro factorul care influenţează cel mai 
direct consumatorul în luarea deciziei de cumpărare. 
 
c. Funcţia socială 
Se consideră că publicitatea are o funcţie socială, deoarece este unul din factorii care în ultima 
vreme influenţează semnificativ atât indivizii cât şi instituţiile sociale. 
Indivizii primesc prin intermediul publicităţii, pe lângă informaţia de tip comercial şi o cantitate 
imensă de “informaţie tăcută” privind regulile sociale general acceptate, atitudini, roluri; oferă 
modele de comportament social etc. Publicitatea facilitează, de asemenea, diseminarea rapidă a  
ideilor noi şi a inovaţiilor tehnice, de care profită ulterior întreaga societate. 
 
d. Funcţia politică 
Se poate vorbi de capacitatea pe care publicitatea o are de a educa, de a influenţa, de a propune şi 
chiar de a impune modele, de capacitatea de a sensibiliza consumatorii asupra puterii lor de a 
influenta, prin simplul act de cumpărare, sau prin presiunile de tip juridic, echilibrul economic de 
pe piaţă. Modificarea echilibrului de forţe la nivel economic are aproape întotdeauna 
repercusiuni asupra echilibrului politic. De exemplu, schimbarea formei de proprietate în ţările 
foste comuniste şi trecerea la o economie de piaţă a determinat schimbări profunde şi în sistemul 
politic. 
 
e. Funcţia persuasivă 
Publicitatea îşi propune să influenţeze opinii şi să modifice comportamente; ea dezvoltă 
procedee rafinate în realizarea acestor scopuri. Publicitatea ştie exact ce vrea să inducă 
publicului şi cine este acest public, creând mesajul în codul şi contextul cel mai adecvat grupului 
ţintă. Consumatorul nu mai poate fi influenţat cu mesaje evident manipulatoare, decât poate în 
cazul unor pieţe insuficient dezvoltate şi al unor consumatori mai puţin familiarizaţi cu forme de 
comunicare de tip publicitar. Pe măsură însă ce piaţa şi consumatorul devin mai “educaţi”, 
funcţia persuasivă se rafinează şi se disimulează sub cea poetică, artistică. În ultimă instanţă 
talentul publicităţii stă în a sugera, şi nu în a porunci. 
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f. Funcţia poetică14 (culturală) 
Reclamele bine realizate din punct de vedere artistic cultivă sensibilitatea şi gustul publicului 
cumpărător, iar studiile de specialitate arată că pentru cea mai mare parte a consumatorilor două 
sunt elementele care joacă un rol important în luarea deciziei de cumpărare. Primul constă în 
capacitatea publicităţii de a convinge cumpărătorul că acesta ar avea un avantaj în urma 
achiziţiei produsului respectiv, iar cel de-al doilea se referă la forma de prezentare şi comunicare 
a acestuia. 
Deoarece publicitatea prin chiar specificul ei pune accent pe mesaj într-o masură hotărâtoare, ea 
este o formă de comunicare în care funcţia poetică joacă un rol deosebit de important. 
 
Obiectivele campaniei de publicitate 
Orice campanie publicitară are la bază un set de obiective clare şi complete. Dacă numarul şi 
tipul lor sunt determinate de către fiecare companie de advertising în funcţie de context, de 
caracteristicile produsului sau de obiectivele de marketing, felul în care acestea trebuie să fie 
formulate este însă mult mai clar: 
• să fie stabilite de comun acord cu anunţătorul (beneficiarul campaniei) 
• să fie lipsite de orice echivoc 
• să fie specifice publicităţii – să nu se confunde cu obiectivele de marketing 
• să fie adaptate la realitate şi context 
• să poată fi măsurat gradul în care au fost atinse – rezultatele campaniei să poată fi 
măsurabile 
 
Cel mai des întâlnite obiective ale unei campanii publicitare sunt: 
• creşterea notorietăţii produsului/serviciului (awareness) 
• determinarea consumatorului să prefere produsul /serviciul respectiv altora 
similare (prefference) 
• crearea imaginii de marcă în cazul lansării unui nou produs 
• construirea încrederii în marcă (brand ) 
• schimbarea imaginii şi a percepţiei asupra unui produs – relansare, repoziţionare 
• fidelizarea consumatorilor faţă de marca (brand-ul) vizată 
 
Cel mai adesea, obiectivele campaniilor publicitare îşi depăşesc potenţialităţile şi intră în 
domeniul marketingului. Identificăm aici un risc deoarece prin publicitate se rezolvă doar 
problemele legate de comunicare, nu şi cele legate de marketing, care presupun mult mai mult 
decât comunicare (atribute ale produsului, distribuţie, preţ etc.). 
 
Rolul publicităţii în activitatea de marketing 
Pentru a întelege Publicitatea ca afacere, trebuie să înţelegem locul şi rolul pe care îl ocupă în 
cadrul efortului de marketing, în care îşi aduce un aport deosebit. 
 
a. Rolul publicităţii în marketing mix 
Prin Marketing Mix se înţelege efortul conjugat de a concepe, a poziţiona, a promova şi a 
distribui idei, bunuri sau servicii. 
 

                                                 
14 Avem î n vedere una dintre cele •ase func•ii ale comunic•rii, a•a cum sunt ele definite de c•tre lingvistul  R. Jacobson: (1) func•ia 
expresiv• – centrat• pe emi••tor; (2) func•ia conativ• – centrat• pe receptor; (3) func•ia referen•ial• – centrat• pe referent; (4) func•ia 
poetic• – centrat• pe mesaj; (5) func•ia fatic• – centrat• pe canal; (6) func•ia metalinvistic• – centrat• pe cod. 
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Factorul de decizie al companiei trebuie să hotărască gradul de importanţă acordat fiecăreia 
dintre aceste componente ale mixului de marketing, măsura în care se pune accent pe una sau pe 
alta în strategia generală de marketing. 
Publicitatea este vehicolul responsabil în cea mai mare măsură de promovarea şi vânzarea 
produsului/serviciului, alături de preţul, caracteristicile şi distibuţia acestuia. 
 
b. Rolul publicităţii în segmentarea pieţei, diferenţierea produsului şi poziţionarea acestuia 
 
Segmentarea pieţei este procesul prin care o piaţă largă şi eterogenă este împărţită în subpieţe 
sau segmente mult mai omogene din punct de vedere al caracteristicilor consumatorilor.  
 
Rolul publicităţii este de a crea mesaje care să răspundă nevoilor şi dorinţelor diverselor 
segmente omogene de consumatori şi de a le transmite prin intermediul unor canale media 
adecvate. 
 
Diferenţierea produselor este procesul de creare în mintea consumatorului a unei diferenţe 
sesizabile între un produs şi altul concurent din cadrul aceleiaşi categorii de produse.  
 
Această diferenţiere se bazează pe managementul percepţiei consumatorilor. Aceste diferenţe pot 
fi palpabile, funcţionale, sau imateriale, simbolice, de imagine şi care solicită un tip special de 
participare emoţională a consumatorului. Sarcina primordială a publicităţii este de a crea un 
mesaj care să fie distinct, memorabil şi legat fără nici un echivoc de produsul sau marca 
promovate. 
 
Poziţionarea este procesul prin care un produs/serviciu este plasat pe piaţă astfel încât să ocupe 
un loc distinct şi cât mai vizibil în mintea grupului ţintă căruia i se adresează.  
 
Este de remarcat că atât poziţionarea cât şi diferenţierea produselor sunt dependente de 
“perceperea imaginii”. Importanţa poziţionării este deosebită, deoarece consumatorul 
construieşte în mintea sa, în jurul fiecărei mărci, un “spaţiu perceptual”. Acest spaţiu perceptual 
desemnează felul în care marca (brandul) este văzută în multiplele sale dimensiuni: calitate, preţ, 
valoare socială afişată, imagine etc.  
Poziţionarea se construieşte pe două mari dimensiuni: externă şi internă. Poziţionarea externă 
vizează categoria de piaţă în care evoluează marca, iar cea internă vizează raportul cu celelalte 
mărci din aceiaşi categorie, comercializate de acelaşi producător. Poziţionarea internă are o 
importanţă deosebită în special în cazul companiilor ce au multe mărci în cadrul aceleiaşi 
categorii, pentru a evita procesul de “canibalizare” sau pe cel de “furt de piaţă” de la propriile 
produse, în loc de a lua din cota de piaţă a competiţiei. 
 
c. Rolul publicităţii în generarea profitului 
 
Rolul fundamental al activităţii de marketing este de a genera profit. În această direcţie, rolul 
publicităţii este de a atrage mai mulţi consumatori şi de a-i convinge să cumpere în cantitate mai 
mare produsul/serviciul vizat, ceea ce conduce la obţinerea de profit. 
Un efect important pe care publicitatea îl are asupra vânzărilor constă în crearea unei nevoi la 
nivel de masă pentru un produs/serviciu. Această cerere masivă determină o producţie de masă, 
ceea ce conduce la rândul ei la scăderea costului per unitate. 
Un alt efect indirect poartă numele de “loializare” a consumatorului faţă de o marcă – “brand 
loyalty”. Acest fenomen apare atunci când un consumator devine fidel produsului/serviciului în 
cauză şi îl foloseste în mod repetat doar pe acesta. Atunci când un consumator devine fidel, el 
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este mai puţin sensibil la creşterea preţului, oferind astfel firmei posibilitatea de a mări preţul 
fără teama de a pierde consumatori, mărind în felul acesta profitul. 
 
d. Rolul publicităţii în satisfacerea consumatorilor 
 
Publicitatea ajută la stabilirea unei legături între imaginea unui produs şi semnificaţiile acestuia 
în contextul social al consumatorului sau chiar în contextul şi mai larg al culturii din care acesta 
provine. Publicitatea este una dintre multiplele legături între consumator şi spaţiul cultural din 
care face parte, ea îi oferă modele şi îl ajută să recunoască situaţii de viaţă familiare, oferindu-i 
astfel sentimentul apartenenţei de grup şi al siguranţei sociale. 
 
Tipuri de publicitate 
Există mai multe criterii după care se pot distinge diversele tipuri de publicitate, dintre care am 
selectat pentru cititor doar o mică parte. Această taxonomie este strict teoretică, în viaţa reală, pe 
piaţa de publicitate puţine reclame se încadrează în mod unic într-o singură categorie din cele 
care vor fi prezentate mai departe, majoritatea putând fiind încadrate simultan în mai multe 
categorii. 
 
• După obiectul campaniei 
1. Publicitatea de produs/serviciu 
2. Publicitatea de marcă 
3. Publicitatea pentru organizaţie 
 
1. Publicitatea de produs/serviciu – are ca scop stimularea consumului produsului sau serviciului 
vizat de campanie 
• Publicitate de informare – are ca scop aducerea la cunoştinţa grupurilor ţintă vizate a 
diverse informaţii: apariţia unui nou produs, alte utilităţi ale unor produse, reduceri de preţuri, 
explicaţii de utilizare sau de achiziţie etc. 
• Publicitatea de poziţionare – are ca scop poziţionarea distinctă în mintea consumatorului 
a unui produs, pentru a fi mai uşor de identificat în comparaţie cu altele din aceeaşi categorie. 
Acest tip de publicitate este folosit în special în perioada de creştere şi maturitate din ciclul de 
viaţă al produsului. 
• Publicitatea comparativă utilizează procedeul comparării directe a unor produse/servicii 
aflate în concurenţa şi evidenţierea calităţilor unuia dintre ele. În SUA este permisă vizarea 
produsului concurent în timp ce în Europa se poate folosi doar un nume generic (produsul X). 
• Publicitate de reamintire – are ca scop “întărirea” efectului unor campanii anterioare, 
păstrarea interesului pentru produsul/serviciul respectiv sau are ca obiectiv întreţinerea 
notorietăţii unor mărci deja foarte cunoscute. 
• Publicitate ce foloseşte un model comportamental – oferă consumatorului un personaj ce 
este privit de către acesta ca un model comportamental şi de aceea de urmat. Poate fi un lider de 
opinie sau o personalitate în domeniul, iar utilizarea produsului/serviciului poate fi o explicaţie a 
succesului în domeniul pentru care este reprezentativ. 
• Publicitatea tip Star System – seamănă foarte mult cu forma precedentă dar aici nu mai 
contează dacă produsul este explicaţia succesului acelei personalităţi, contează doar notorietatea 
sa şi gradul de simpatie în rândul publicului. 
• Publicitatea ce foloseste fetişul – este din aceeaşi clasa cu precedentele, fiind vorba de 
exemplu de produse ce prezinta elementele de identificare ale starului, iar achiziţia sa devine 
fetiş.  
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• Publicitate de tip mărturie – Testimonial – foloseşte drept martor şi instanţa de informare 
despre calităţile produsului un individ cât mai reprezentativ pentru publicul căruia i se adresează 
produsul. 
• Publicitate în care produsul este tratat ca o vedetă în sine. 
• Publicitatea de conjunctură – foloseşte un moment aniversar sau cu semnificaţie socio-
culturală pentru grupul ţintă căruia i se adresează.  
• Publicitate de tip demonstraţie – este bazată pe demonstrarea efectivă a calităţilor 
produsului respectiv – este cea mai informativă şi mai raţională.  
• Publicitate negativă – într-o primă etapă se neagă calităţile produsului apoi se reduce la 
absurd această negaţie, ceea ce oferă o justificare pentru achiziţia lui. 
2. Publicitatea de marcă – are ca obiectiv principal evidenţierea şi susţinerea valorilor mărcii 
(brandului), în special în condiţiile unei multiplicări accelerate a numărului de mărci sub care 
firmele îşi prezintă produsele.  
3. Publicitatea pentru organizaţie – are ca obiectiv principal transmiterea de informaţii privind 
activitatea unei organizaţii, performanţele acesteia în domeniul în care activează, tradiţia, 
valorile şi cultura sa, implicarea in viaţa comunităţii etc. 
 
• După anunţător (client) 
1. Publicitatea instituţională – vizează crearea unei stări binevoitoare faţă de o instituţie şi oferta 
sa.  Se realizează atât în beneficiul instituţiilor guvernamentale, cât şi a celor non 
guvernamentale, al căror produs/serviciu oferit nu este de tip comercial, dar solicită o acţiune din 
partea unor grupuri ţintă vizate.  
2. Publicitatea de corporaţie – este realizată pentru a face cunoscut numele corporaţiei şi nu a 
produselor/serviciilor pe care le oferă consumatorilor. Se realizează în special pentru companii 
ce au o gamă foarte largă de mărci, pentru care renumele companiei poate fi o garanţie a calităţii 
fiecarui produs. Un caz aparte este cel al băncilor sau companiilor financiare (societăţi de 
investiţii, de asigurări etc.) pentru care produsul/serviciul este sinonim cu renumele corporaţiei şi 
pentru care prestigiul mărcii este mai important chiar decât produsul. 
 3. Publicitatea de produs/serviciu 
 
• După criteriul geografic 
1. Publicitate locală 
2. Publicitate regională 
3. Publicitate naţională 
4. Publicitate internaţională 
 
• După natura pieţei 
1. Publicitate adresată consumatorului final 
2. Publicitate adresată consumatorului intermediar (reţele, detailişti) 
3. Publicitate adresată consumatorului instituţional (companii) 
 
• După tipul mesajului 
1. Publicitate raţională, factuală – pune accent pe informare, pe prezentarea 
caracteristicilor şi beneficiilor funcţionale, raţionale ale produsului 
2. Publicitate emoţională - pune accent pe caracteristicile şi beneficiile emoţionale, 
intangibile ale produsului, adresându-se laturii emoţionale ale individului 
 
• Dupa efectul intenţionat 
1. Publicitate cu acţiune directă – vizează obţinerea unui efect imediat 
2. Publicitate cu acţiune întârziată – vizează obţinerea de efecte pe termen lung 
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• După canalul folosit 
1. Publicitate de tip ATL (Above The Line) – desemnează servicile de publicitate destinate şi care 
folosesc cele cinci canale media convenţionale: presa scrisă, TV, radio, cinema şi afişaj stradal. 
Este numită şi publicitatea în media. Publicitatea tip ATL foloseşte formate tipizate, specifice 
fiecăruia dintre mediumurile de mai sus: 
Spotul – pentru televiziune, cinema şi radio 
⇒ Macheta de presă – pentru presa scrisă 
⇒ Afişul publicitar – pentru afisajul stradal 
 
2. Publicitate de tip BTL (Below The Line) – este acea formă de publicitate care foloseşte alte 
suporturi decât cele convenţionale sau le foloseşte pe acestea într-un mod atipic. Publicitatea de 
tip BTL are două mari moduri de acţiune:  
⇒ prin intermediul evenimentelor 
⇒ prin intermediul suporturilor/obiectelor 
 
 
Linia dintre aceste două tipuri de publicitate (The Line) este bineînţeles imaginară, o distincţie 
simbolică între acţiunile de comunicare clasică prin mass media şi cele de comunicare 
neconvenţională, care asigură o legatură directă cu anumite grupuri restrânse de public. 
Prima definire a acestei distincţii a fost făcută pentru prima oară în anii ’50 de către compania 
Procter&Gamble şi separă comunicarea pentru care se plăteşte comision pentru media de cea 
pentru care nu se plăteşte acest comision. Unii autori consideră că activităţile de tip BTL 
dezvoltă componente din marketing mix de tip non – advertising, în special promovarea 
vânzărilor (sales promotions) şi mailing direct. 
În ultima vreme se observă o tendinţă de depăşire a acestei împărţiri prin introducerea unui nou 
tip de publicitate: publicitatea TTL (Through The Line), care nu mai ţine cont de tipul canalului 
de comunicare ci se focalizează asupra atingerii obiectivelor campaniei de comunicare, folosind 
toate mijloacele aflate la dispoziţie (ATL, BTL, PR, marketing direct, promoţii etc.). 
 
• După tonul comunicării 
1. Publicitate agresivă – foloseşte un ton imperativ şi o intensitate mare a comunicării 
(volum mare de apariţii) 
2. Publicitate blândă (neagresivă) – foloseşte un ton blând şi oferă posibilitatea unei opţiuni 
 
• După conţinut 
1. Publicitate conotativă – este bazată mai mult pe sugestie şi mai puţin pe informaţie 
2. Publicitate denotativă – este bazată în primul rând pe informaţie 
 
• Alte forme de publicitate 
1. Promovarea vânzărilor 
2. Relaţii publice 
3. Publicitate folosind reţeaua Internet 
4. Publicitate prin poşta directă 
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Agenţia de  publicitate 
 
 
 
Agenţia de publicitate 
Din multitudinea de definiţii ale agenţiei de publicitate am ales două. 
Prima dintre ele este elaborată de AAAA – American Association of Advertising Agencies: 
 
Agenţia de publicitate desemnează o afacere independentă, ce cuprinde specialişti în creaţie şi 
afaceri care crează, pregătesc şi plasează reclame în media pentru producatori ce caută 
consumatori ai produselor sau serviciilor lor. 
 
O altă oferă o perspectiva organizatională: 
Agenţia de publicitate este o organizaţie de profesionişti care oferă servicii de creaţie sau de 
consultanţă în afaceri unor clienţi, în ceea ce priveşte crearea, planificarea şi plasarea de 
reclame în diverse media.15 
 
 
Tipuri de agenţii de publicitate 
 
Există o mare varietate de tipuri de agenţii, unele imense, cu cifre de afaceri de zeci de miliarde 
de dolari anual, altele mici, cu doar câţiva angajaţi, dar toate au câteva caracteristici comune, 
specifice industriei de publicitate. Vom prezenta în continuare câteva dintre cele mai des 
întâlnite tipuri de agenţii de publicitate. 
 
1. Agenţia full services 
 
O agenţie full services tipică are o gamă completă de angajaţi specializaţi în domenii specifice 
industriei, capabili să raspundă oricăror nevoi publicitare ale clienţilor. Adesea astfel de agenţii 
oferă clienţilor lor o acoperire globală, la nivel internaţional. 
Agenţia full services pune la dispoziţia clienţilor săi nu numai servicii de creaţie şi personal 
specializat în pregătirea publicităţii, ci şi specialişti în cercetare şi marketing care să ajute 
clientul la planificarea procesului de comunicare. 
Agenţiile moderne nu mai vând “servicii”, ci “soluţii comunicaţionale”.  
Agenţiile pregătesc strategia de publicitate, stabilesc conceptul campaniei, fac alegerea canalelor 
media adecvate şi aleg suporturile ideale de publicitate, crează mesajele  publicitare ca declinări 
ale conceptului de creaţie, stabilesc media planul, cumpără spaţii media şi supervizează 
producţia mesajelor, organizează evenimente speciale şi implementează conceptul campaniei pe 
toate canalele neconvenţionale. 
 
2. Agenţia de creaţie (Creative boutique) 
 
Agenţiile de creaţie sunt agenţii specializate  în conceperea şi crearea de mesaje publicitare, 
punând accent pe partea de servicii artistice. Agenţiile de acest tip pot fi solicitate doar pentru a 
aduce un plus de creativitate mesajelor, de restul activităţii ocupându-se alte agenţii specializate. 
Acest gen de agenţii a apărut în principal ca urmare a cerinţelor salariale mari ale creativilor 
foarte preţioşi din agenţiile “clasice”, sau ca urmare a dorinţei de poziţionare specifică, explicită, 

                                                 
15 Michael J. Baker, Macmillan Dictionary of Marketing & Advertising, ed. Macmillan Business, London, 1998. 
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strict în zona expresiei artistice, a unor oameni din cadrul agentiilor full service. Există situaţii în 
care o agenţie poate fi prea aglomerată sau chiar depaşită de volumul de muncă, iar în asemenea 
cazuri este nevoită apeleze la servicii de creaţie externe. 
 
3. Agenţia de media 
 
Sunt agenţii specializate exclusiv în achiziţia de spaţii şi timpi de media şi derularea campaniilor 
publicitare pe diverse canale, ca serviciu oferit agenţiilor de publicitate sau anunţătorilor. 
Sarcina achiziţiei de spaţii şi timpi media si derulării de campanii este din ce in ce mai complexă, 
ca urmare a proliferării canalelor media şi a creşterii volumelor vehiculate. Avantajul principal al 
acestui tip de agenţie constă în faptul că este strict specializată şi poate oferi soluţii media 
sofisticate şi personalizate şi că poate cumpăra volume mari (cumulate cu cele ale unor agenţii de 
creaţie) şi astfel obţine reduceri (discounturi) semnificative, cu mult mai mari decât o agenţie 
obişnuită; în felul acesta ea poate ajunge să practice preţuri mai mici pentru clienţii lor. 
 
4. Agenţiile de media specializate pe un anumit suport media (tv, radio, reviste etc.) 
 
5. Agenţii interactive 
 
Au apărut ca urmare a dezvoltării noilor canale de comunicare – în special reţeaua Internet, 
televiziunea de tip interactiv, computere, reţele de baze de date etc. Supranumite şi 
“cyberagencies” acestea au expertiză în domenii de tip IT (Information Technology), pe care 
agenţiile clasice nu o au. 
 
6. Agenţii interne (In House) 
 
Prin Agenţii interne (In House) se înţelege în general departamentul de publicitate al unei 
companii comerciale. Aceasta opţiune oferă avantajul unei coordonări mai bune a activităţii de 
advertising, al unui control sporit asupra tuturor fazelor procesului de comunicare, precum şi al 
salvării comisionului oferit agenţiei de Publicitate externe. Un alt avantaj este cel al unei 
cunoaşteri mai bune şi din interior a caracteristicilor produsului/serviciului de promovat. Marele 
dezavantaj este însă lipsa unei obiectivităţi reale, aspect ce apare ca urmare a implicării 
emoţionale şi a abilităţilor profesionale mai scăzute a angajaţilor unei astfel de agenţii 
(comparativ cu o agenţie “clasică”). 
7. Modelul Grup de Agenţii 
 
Modelul grup de agenţii reprezintă noua filosofie a organizării industriei de advertising (a 
managementului în general), sub presiunea cererii clienţilor diverselor companii către servicii 
din ce în ce mai specializate şi mai performante. S-a constatat ca orice externalizare – 
autonomizare a unui serviciu îl face mai performant, atât din punct de vedere financiar cât şi al 
calităţii serviciilor. 
Marile agenţii trec treptat de la modelul full servicies la cel de grup de companii. Acest model 
presupune “externalizarea” în cadrul aceluiaşi grup a diverselor servicii/departamente ale 
agenţiei clasice în companii autonome, dar subordonate filosofiei corporatiste, coordonate de 
către Grup şi lucrând împreună pentru diverşi clienţi. 
Printre avantaje se numără creşterea competivităţii şi accesul la alţi clienţi decât cei obisnuiţi ai 
companiei “mamă”, precum şi eficientizarea financiară. Oricare dintre companiile Grupului 
poate recomanda unui client să apeleze la serviciile celorlalte companii pe principiul medicului 
generalist: “Eu nu am răspuns la toate problemele tale, dar cunosc pe cei mai buni care ar putea 
să o facă”. 
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Tipuri de servicii oferite de agenţiile de publicitate 
 
1. Servicii de tip relaţii cu clientul (client service) 
 
Prin intemediul acestui serviciu Agenţia lucrează împreună cu clientul pentru a determina cum 
produsul/serviciul clientului poate beneficia cel mai bine de pe urma expertizei agenţiei şi a 
campaniei publicitare.  
Serviciile de tip relaţii cu clientul permit identificarea beneficiilor produsului, grupurile ţintă 
potenţiale şi cea mai bună poziţionare pentru acesta, oferind astfel un plan de publicitate complet 
şi adaptat la specificul pieţei. 
 
2. Servicii de marketing 
 
Serviciile de marketing oferite în mod obişnuit de către o agenţie de publicitate acoperă patru arii 
de expertiză: a) cercetare, b) promovarea vânzărilor şi sponsorizări, c) direct marketing şi d) 
Relaţii Publice 
 
3. Servicii de creaţie şi productie 
 
Aceaste servicii dau viaţă caracteristicilor produsului pe care clientul îl propune pieţei şi exprimă 
calităţile acestuia prin reclame adecvate. 
Serviciul de creaţie constă în determinarea modalităţii creative în care va fi prezentat produsul. 
Creaţia oferă conceptul care exprimă şi comunică cel mai bine unui grup ţintă vizat de către 
produs valorile şi beneficiile acestuia. 
Serviciile de producţie transformă ideile creative în produse finite, în reclamele pentru 
televiziune, radio, presa sau afişaj. 
 
4. Servicii de media  
 
Aceste servicii ofer clientului soluţii media la nevoile sale de comunicare prin identificarea 
modului optim în care mesajul campaniei publicitare poate atinge cel mai eficient audienţă 
vizată. 
 
5. Servicii de tip administrativ 
 
Cele mai importante servicii de acest tip ce pot fi oferite clientului sunt cele de sales şi trafic. 
Primul “vinde“ agenţia clienţilor iar cel de-al doilea urmăreşte să coordoneze întreaga activitate 
de publicitate astfel încât să fie respectate termenele limită agreate de agenţie cu clienţii. 
 
Structura agenţiei de publicitate. Departamente 
Nu toate agenţiile au aceiaşi structură, modul de organizare a departamentelor sau al felului în 
care se desfăşoară activitatea poate să difere semnificativ de la o agenţie la alta, însă aproape 
toate prezintă cinci departamente standard, respectiv cinci diviziuni funcţionale. Acestea 
urmează şi corespund celor cinci funcţii/servicii principale oferite de către o agenţie de 
publicitate. 
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1. Departamentul de Relaţii cu clienţii (Client Service) 
 
Departamentul de relaţii cu clienţii asigură legatura “de zi cu zi” cu clienţii agenţiei şi reprezintă 
echivalentul unui departament post vânzare din cadrul unei firme comerciale obişnuite. 
Departamentul de relaţii cu clienţii joacă un rol crucial în activitatea unei agenţii de publicitate, 
fiind interfaţa acesteia cu clienţii şi în special datorită faptului că aceştia judecă cel mai adesea 
relaţia cu agenţia prin prisma relaţiei cu acest departament, cu care are cele mai intense contacte. 
 
2. Departamentul de Creaţie şi producţie 
 
Este laboratorul de concepere şi execuţie a reclamelor propriu zise (atât ca realizare textuală cât 
şi ca realizare grafică).  
Cele mai multe agenţii de publicitate au departament de creaţie şi departament de productie, la 
rândul lui împărţit în două diviziuni: producţie audio-video şi producţie print. 
În mod obişnuit departamentul de creaţie este format din echipe de două persoane, cu specializări 
complementare: copywritter şi art director, aflate sub conducerea unui Director de creaţie care 
este şi coordonatorul acestui departament. 
Departamentul de creaţie este de asemenea un departament de o importanţă crucială pentru 
Agenţie, deoarece clienţii au de cele mai multe ori tendinţa de a aprecia o agenţie mai degrabă 
după realizarile sale în materie de creaţie, şi de cele mai multe ori criteriul hotărâtor în alegerea 
unei agenţii este gradul de creativitate al acesteia. 
3. Departamentul de Media 
 
Este responsabil de planificarea, selecţia şi optimizarea canalelor prin care produsul poate fi 
promovat. 
În ciuda importanţei evidente  pe care o are cumpărarea celor mai bune media la cele mai 
avantajoase preţuri, sondaje realizate în interiorul industriei de advertising arată că cea mai mare 
parte a clienţilor sunt influenţaţi în mică măsură de serviciile de tip media, cel mai mult fiind de 
creaţie şi client service. 
 
4. Departamentul Planificare Strategie (Account Planning) 
 
Departamentul de planificare şi strategie este format din persoane implicate în culegerea, 
gestionarea şi implementarea cunoştinţelor ce vizează comportamentul consumatorului şi 
aspectele teoretice ale unei comunicări eficiente. 
Departamentul planificare realizează partea de planificare, concepţie şi strategie pentru 
departamentul de creaţie, care se constituie în bază pentru elaborarea strategiilor de creaţie, fiind 
însă separat formal de acesta din urmă. 
 
5. Departamentul  Trafic 
 
Are sarcina de a controla şi coordona diversele activităţi desfăşurate de agenţie ca şi supervizarea 
comunicării interdepartamentale. Creşterea numărului de materiale şi operaţii necesare realizării 
unei campanii publicitare a condus la crearea acestui departament responsabil cu supravegherea 
şi coordonarea activităţii astfel încât produsul finit să fie obţinut în forma adecvată şi la timpul 
cuvenit. Se poate spune că principala sarcină a departamentului este să asigure respectarea 
termenelor limită convenite cu clienţii. 
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La aceste cinci departamente, care corespund principalelor tipuri de servicii pe care le poate oferi 
o agenţie de publicitate, se adaugă un al şaselea, care nu este întotdeauna individualizat din punct 
de vedere organizaţional. 
 
6. Departamentul New Business 
 
Este responsabil cu identificarea de potenţiali noi clienţi şi realizarea unor prezentări adecvate 
pentru licitaţii. În cazul celor mai multe agenţii nu există un departament de sine stătător, 
activitatea de acest tip fiind preluată de managementul superior sau de echipe ad-hoc constituite 
pentru realizarea diverselor proiecte. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.1: Modelul grup de agenţii  
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Cercetarea în publicitate 
 
 
 
Cercetarea în publicitate stă, sau ar trebui să stea, la baza activităţii de planificare şi de creaţie. 
Teoretic, strategia de comunicare şi elaborarea conceptului de creaţie ar trebui să se bazeze pe 
datele datele oferite de activitatea de cercetare. 
În industria de publicitate există în acest moment două tendinţe, una care pune un accent 
deosebit pe cercetare, observată în special în ultimii ani şi mai ales în SUA, şi alta care pune un 
accent mai redus pe cercetare şi mai mult pe “idee”, pe creaţia propriu zisă. 
Activitatea de cercetare în publicitate este în principal două tipuri, în funcţie de structura 
specializată care o realizează. Ea poate fi desfăşurată de companii specializate în cercetare -  şi 
este deci externă - sau să fie realizată de către departamentul de strategie al agenţiei de 
publicitate şi să fie deci “in house”. Fiecare dintre acestea are avantajele şi dezavantajele sale. 
Cercetarea realizată de către companii specializate are avantajul unei precizii şi corectitudini 
sporite, ca şi al folosirii unor metodologii validate de piaţă, dar şi dezavantajul unui timp mai 
îndelungat de realizare şi a unor costuri substanţiale. Cercetarea realizată intern (in house) este 
mai puţin precisă, dar şi mai rapidă, mai ieftină şi mai uşor de realizat. Exista însă doar o gamă 
limitată de tipuri de cercetări care pot fi realizate “in house” datorită lipsei resurselor şi logisticii, 
ca şi a unei specializări mai restrânse a celor ce lucrează în departamentele de cercetare ale 
agenţiilor în comparaţie cu colegii lor din companiile de profil. 
Activitatea de cercetare în publicitate poate fi privită ca o dezvoltare de nişă a cercetării de tip 
sociologic şi psihologic, cea mai mare parte a metodelor şi tehnicilor folosite în publicitate 
provenind din sociologie şi psihologie cu anumite adaptări inerente la industria de publicitate. 
În general cercetarea pentru publicitate nu cuprinde şi cercetarea de media, care intră in 
“jurisdictia” activităţii de media. 
Metodele şi tehnicile de cercetare sunt atât de tip cantitativ cât şi calitativ, cu o preponderenţă 
evidentă a celor de tip calitativ, atât ca număr cât şi ca frecvenţă de utilizare. 
 
Printre metode de cercetare de tip calitativ folosite cel mai adesea în publicitate putem enumera: 
• Focus group-ul – este poate cea mai folosită metodă de cercetare în publicitate 
• Grupuri de întâlnire – foarte asemănătoare cu Focus Group-urile dar cu metodologie 
distinctă 
• Brainstorming-uri cu consumatorii 
• Interviuri de profunzime, care pot fi atât structurate (direcţionate), cât şi nestructurate 
(nedirecţionate) 
• Analiza de conţinut a diverselor materiale sociale 
• Documentare 
• Vox pop – sau vocea străzii 
 
Metode de cercetare de tip cantitativ folosite cel mai adesea în publicitate sunt: 
• Studii de piaţă – market research 
• Cercetare privind comportamentul consumatorilor 
• Sondaje de opinie – de obicei tip omnibus, şi în special pentru stabilirea valorilor şi 
stilurilor de viaţă 
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Tipuri de activităţi de cercetare 
 
1. Cercetarea de tip “prospectare” (formative research sau advertising strategic development) 
Are rolul de a stabili baza generală, background-ul de cunostinţe privind comportamentul de 
consum al grupurilor ţintă. 
Se realizează în general înainte de generarea “conceptului de creaţie” de către departamentul de 
creaţie. 
De cele mai multe ori este vorba de cercetare de tip proiectiv, care caută să identifice credinţele, 
atitudinile, valorile şi stilurile de viaţă ale grupurilor vizate. 
 
2. Cercetarea de dezvoltare a campaniei (developmental research sau advertising execution 
development) 
Vizează dezvoltarea progresivă a conceptului de creaţie după ce acesta a reieşit din faza 
formativă şi a fost elaborat de departamentul de creaţie. 
După ce este elaborat conceptul de creaţie el trebuie testat. Este etapa testării diverselor rute de 
creaţie, a declinărilor în diverse forme şi execuţii a conceptului de creaţie. 
Activitatea de cercetare este esalonată în două mari etape: 
1. Etapa de pre testare – vizează în special testarea şi vizualizarea conceptului de creaţie sau a 
rutelor cele mai agreate de consumatori pentru dezvoltarea campaniei; sunt folosite în principal 
tehnici calitative, proiective. 
Această etapă urmăreşte să determine încă înainte de lansarea campaniei publicitare dacă aceasta 
va avea efectul scontat. Pretestarea oferă agenţiei de publicitate posibilitatea de a construi cel 
mai eficient mesaj publicitar pornind de la evaluarea conceptelor deja existente, generarea unor 
concepte noi sau identificarea cuvintelor şi imaginilor cheie cu cel mai mare impact asupra 
grupurilor ţintă. 
 
2. Etapa de post testare  
Această etapă urmăreşte să măsoare eficienţa campaniei de comunicare, atât în faza de derulare 
cât şi după încheierea acesteia şi foloseşte în special studii de urmărire (tracking). 
 
Aceste ultime două etape constituie ceea ce se numeşte Advertising Testing. Advertising testing 
desemnează atât testarea conceptelor de creaţie şi analiza caracteristicilor grupurilor ţintă, cât şi 
procesul de măsurare a efectelor campaniilor publicitare prin metode specifice. Advertising 
testing se realizează pe eşantioane sau grupuri martor reprezentative pentru grupul ţintă vizat. 
 
Teoretic, măsurarea eficacităţii ar trebui să fie un aspect de importanţă pentru o agenţie de 
publicitate, pentru a oferi criterii specifice de comparare a performanţelor campaniei cu 
obiectivele propuse iniţial. În practică, însă, acest lucru se întâmplă mai rar, deoarece atât 
agenţiile de publicitate cât şi anunţătorii nu reuşesc întotdeauna să-şi fixeze obiectivele astfel 
încât să poată fi măsurat gradul în care au fost atinse (vezi obiectivele în publicitate). Aceasta 
presupune planificarea încă de la stabilirea obiectivelor a metodelor de evaluare ce vor fi 
folosite. În realitate, acest vid de evaluare este acoperit prin efectuarea unor teste standard, gata 
făcute, dar generale, care nu au gradul de precizie al celor proiectate special pentru obiectivele 
campaniei. Este diferenţa dintre un costum făcut la comandă şi unul gata făcut. 
Exista o gamă foarte diversificată de metode de testare. Arta este de a alege pe cele mai adecvate 
tipului de campanie şi, în special, de a stabili cu precizie criteriile dupa care se realizează 
măsurarea şi gradul de adecvare la obiectivele companiei. 
Cea mai mare parte a procedurilor standard sunt construite pe paradigma modelului ierarhiei 
efectelor, modelul cel mai răspândit ca şi cadru de referinţă pentru felul în care funcţionează 
publicitatea. Cele şase niveluri sau etape ale modelului ierarhiei oferă criteriile după care se 
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măsoară eficienţa campaniei. Rezultatul este că unei reclame (campanie) i se cere mai degrabă să 
treacă un test decât să îşi demonstreze  eficacitatea prin satisfacerea unor criterii specifice 
derivate din obiectivele stabilite iniţial a fi atinse. 
Din acest motiv, de multe ori relaţia dintre un astfel de test general, standardizat, şi eficacitatea 
reală a campaniei este ca şi cea dintre un test standard de conducere auto şi adevarată abilitate de 
a conduce un automobil. Aceste teste măsoară doar ceea ce au fost proiectate iniţial să măsoare, 
nimic mai mult. 
Există o tendinţă surprinzătoare în rândul practicienilor din publicitatea autohtonă (atât agenţii 
cât şi anunţători) de a testa  “mai rar” campaniile publicitare. În practica internaţională aşa ceva 
nu este de conceput. Printre posibilele motive se numără: (1) costul ridicat pe care l-ar presupune 
eventuale modificări la nivelul execuţiilor, modificări cerute de rezultatele pretestării; (2) lipsa 
de entuziasm a agenţiilor de publicitate de a risca o apreciere nefavorabilă la adresa conceptului 
şi execuţiilor ca urmare a pretestării – sau, mai grav, în urma fazei de post testare; (3) teama 
clientului de a nu afla adevăruri neplăcute despre produsul său, şi, mai presus decât toate, (4) 
costurile ridicate ale cercetării, costuri care de obicei nu sunt prevăzute în bugete. 
Testarea oferă atât agenţiilor de publicitate cât şi clienţilor posibilitatea de a verifica tot timpul 
procesului calitatea, impactul şi gradul de adecvare al campaniei publicitare la specificul 
grupului ţintă. În acelaşi timp cercetarea lipseşte ambele structuri de norul de ceaţă al neasumării 
responsabilităţilor care pot fi plasate de la unul la altul şi în spatele căruia se pot ascunde în cazul 
unei campanii ineficiente. 
 
Cercetarea în Publicitate este etapa premergătoare celei de planificare şi creaţie. Prin cercetare 
agenţia de publicitate poate afla ce poate folosi în reclamă sau ce trebuie evitat, în termenii de 
referinţă ai audienţei vizate. Cercetarea creşte astfel probabilitatea de a lua decizii corecte şi 
reduce probabilitatea de a lua decizii proaste. 
Există o diferenţă sesizabilă între cercetarea de marketing şi cercetarea în publicitate: 
 
“Cercetarea de marketing reprezintă activitatea de culegere, înregistrare şi analiză 
(interpretare) a datelor legate de toate variabilele ce formează Marketing Mix-ul.”16 
 
“Advertising research este o formă specializată de marketing research ce se focalizează asupra 
planificării, pregătirii şi plasării de reclame în diverse media.”17 
 
Cercetarea de dezvoltare a campaniei (developmental research) 
 
Acest tip de cercetare este folosit pentru a identifica şi genera oportunităţi şi mesaje de tip 
publicitar. Este tipul de cercetare ce are ca principal obiectiv să ajute departamente de planificare 
şi cercetare  să  înţeleagă lucruri precum profilul psihologic şi limbajul specific audienţei vizate. 
Acest tip de cercetare este considerat a fi cel mai valoros din  toate tipurile de cercetare, deoarece 
este cel mai mult de folos în etapa de concepere a campaniei. 
Rolul cercetării în activitatea de advertising: 
 
a. generarea de idei 
De cele mai multe ori o agenţie de publicitate are misiunea de a inventa moduri noi, dar pe 
înţelesul audienţei vizate de a prezenta un produs/serviciu. 
Aceste idei, aceste moduri inedite de a vedea lucrurile, cer informaţii foarte specifice audinţei 
vizate, informaţii care să constituie ingredientele unei campanii de impact, iar acestea vin cel mai 
                                                 
16 Michael J. Baker, Macmillan Dictionary of Marketing & Advertising, ed. Macmillan Business, London, 1998. 
 
17 Idem 



Publicitate si reclama 26 

adesea din contactul direct între agenţie şi consumator. Cele mai folosite metode sunt cele de 
cercetare calitativă: observare participativă, sesiuni de brainstorming cu consumatorii, interviuri 
de profunzime etc. 
 
b. analiza mediului 
Această analiză caută să identifice influenţa potenţială a tendinţelor (trendurilor) sociale, 
culturale, economice şi politice asupra consumatorului, ca şi caracteristicile mediului social în 
care va fi plasată reclama. Această analiză oferă informaţii deosebit de utile planificării atât 
privind identificarea oportunităţilor de a comunica eficient cu grupurile ţintă cât şi a barierelor în 
calea acestei comunicări. 
 
c. definirea audienţelor 
Segmentarea pieţei este prima şi cea mai importantă decizie pe care trebuie să o ia agenţia de 
publicitate. Obiectivul activităţii de definire a audienţelor este de a identifica grupurile de 
potenţiali consumatori care oferă cea mai bună potrivire între ofertă de piaţă a firmei şi nevoile şi 
dorinţele consumatorilor. Ea vizează de asemenea descoperirea de noi pieţe. Fragmentarea 
publicurilor este un fenomen generalizat iar liniile de clivaj dintre diversele audienţe sunt din ce 
în ce mai fine şi mai puţin evidente ca în trecut, mai dependente de factori de natura psihologică 
şi de stil de viaţa decât în trecut. 
 
 
d. Definirea profilului audienţelor 
Poate cel mai important serviciu oferit de către activitatea de developmental research este 
determinarea profilului socio-psihografic al grupurilor vizate astfel încât departamentul de 
creaţie să poată folosi optim aceste informaţii. Determinarea profilurilor presupune atât 
dimensiunea sociografică (vârstă, sex, mediu de rezidenţă, nivel de educatie etc.) cât şi cea 
psihografică.  Departamentul de creaţie  trebuie să cunoască cât mai multe lucruri despre oamenii 
cărora le vor vorbi prin reclamele lor. Acest obiectiv poate fi atins în mai multe feluri. Unul 
dintre acestea, cel mai folosit, este prin intermediul studiilor privind stilurile de viaţă – VALS 
(Values and Life Styles). Aceste cercetări folosesc date obţinute prin răspunsul la întrebări ce 
vizează o gamă foarte largă de activităţi, interese şi opinii ale grupurilor ţintă. Un alt domeniu 
intens exploatat se referă la ceea ce se numeşte comportamentul consumatorului. Toate acestea 
oferă creaţiilor o imagine clară şi precisă despre grupurile ţintă, despre nevoile, motivaţiile şi 
dorinţele acestora. 
 
Metode şi tehnici folosite în cercetarea de dezvoltare a campaniei (developmental research) 
 
1. Focus Group-urile 
 
Focus group-urile sunt una din cele mai folosite metode ce cercetare în advertising, având 
multiple avantaje, dar şi dezavantaje inerente. “Opt oameni stând în jurul unei mese, mâncând 
pizza şi discutând despre produsul tău în timp ce cercetătorii îi privesc din spatele unei oglinzi 
reprezintă esenţa focus group-ului.”18 
 
2. Tehnicile proiective 
 
Sunt gândite să permită consumatorilor să îşi proiecteze gânduri şi sentimente (conştiente sau 
inconştiente) într-un mod direct şi neobstrucţionat prin intermediul unui stimul neutru. Spre 

                                                 
18 Jefferry A. Trachtenberg, “Listening the Old fashion Way”, Forbes, October 5, 1987, pag. 202, 204. 
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exemplu a vedea feţe umane pe suprafaţa unor nori, sâni în cuburi de gheaţă sunt exemple de 
proiecţie. Tehnicile proiective se bazează în mare măsură pe concepte freudiene cum ar fi 
inconştient, subconştient, refulare, reprimare a gândurilor etc. Cele mai des întâlnite tehnici de 
tip proiectiv sunt testele de asociaţii, completarea de propoziţii sau imagini, baloane de dialog, 
construcţii de scenarii etc. 
 
3. Observarea participativă 
 
Adevăratul comportament de consum sau stil de viaţă reiese cu claritate doar din observarea 
directă a consumatorilor în chiar mediul lor de viaţă. Din ce în ce mai mult cercetătorii sunt 
interesaţi de a cunoaşte direct, chiar în mediul lor firesc de viaţă consumatorii, prin intermediul 
cercetărilor de teren. Acest tip de cercetare calitativă presupune în principal un demers de tip 
antropologic – antropologie culturală, etnografie – folosind în special tehnici de observare 
participativă, elaborarea de studii de caz vizând indivizi sau mici comunităţi, monografii etc. 
Activitatea de cercetare în advertising este din ce în ce mai mult interesată de acest tip de 
cercetări calitative care oferă cea mai precisă imagine asupra grupurilor ţintă. 
 
O altă dimensiune extrem de importantă a cercetării în publicitate o constituie analiza mesajului, 
respectiv evaluarea acestuia. Esenţa oricărei reclame o constituie Mesajul, cel care implică şi 
trezeşte  consumatorul şi îi oferă motivele de a crede într-o marcă. Cercetarea pentru testarea 
mesajului este de două tipuri: pretestare – înainte ca reclama să fie difuzată în media şi post 
testare – după ce aceasta a fost emisă prin intermediul media. 
 
Pre testarea mesajului în publicitate 
 
Pentru realizarea unui mesaj eficient sunt consumate resurse importante, cuantificabile în timp, 
efort şi bani, şi de aceea multe agenţii testează efectul campaniilor publicitare (al mesajelor) pe 
eşantioane reprezentative din grupurile ţintă înainte de a lansa campania în media. 
Printre metodele şi tehnicile folosite putem enumera: 
 
1. Teste de comunicare 
 
Rolul acestor teste este de a vedea dacă mesajul comunică cu adevărat ceea ce se vrea comunicat. 
Aceste teste presupun de obicei organizarea de grupuri de discuţii, iar datele obţinute provin atât 
din discutiile de grup propriu zise cât şi din completarea de chestionare. Testele sunt realizate în 
special pentru a preveni greşelile de comunicare sau de interpretare. De multe ori creatorii sunt 
mult prea aproape de marcă pentru a vedea ceea ce pentru consumatori este cât se poate de 
evident. Pot apare interpretări neşteptate ale mesajului, dublu înţelesuri, aluzii sexuale etc. 
 
2. Reviste fictive (dummy magazines) 
 
Aceste reviste false sunt aproape identice cu revista ce le serveşte ca model, dar conţin în special 
reclame şi advertoriale19. Cercetarea se realizează în mediul familiar consumatorului, la el acasă. 
După ce termină de citit revista, acesta este rugat să răspundă la unele întrebări despre conţinutul 
şi, în special, despre reclamele din cuprinsul acesteia. Cele mai frecvente întrebări urmăresc să 
determine cât s-a reţinut din reclame precum şi emoţiile/sentimentele pe care le-au trezit felul în 
care au fost realizate sau produsul comunicat. 
 

                                                 
19 Advertorialul este un articol cu tent• publicitar• evident• •i explicit• 
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3. Teste de amfiteatru (theatre tests) 
 
Reclamele sunt testate în mici amfiteatre, amenajate în sau foarte aproape de locurile de vânzare. 
Participanţii sunt înzestraţi cu un dispozitiv tip joystick prin intermediul căruia pot puncta 
momentele plăcute sau neplăcute din timpul difuzării reclamei sau intensitatea acestor aprecieri. 
Dificultatea la acest tip de teste este realizarea distincţiei dintre aprecierea modului de realizare 
al reclamei sau aprecierea propriu-zisă a produsului. Un aspect aparte îl constituie dificultatea de 
interpretare a acestor teste de către cercetători, având în vedere caracterul artificial şi condiţiile 
speciale de mediu în care se desfăşoară testarea. 
 
4. Liste de impresii 
 
Este un fapt general acceptat că reclama generează gânduri sau “cogniţii” în timpul şi după 
expunerea la aceasta. Cercetarea  de evaluare a mesajului caută să identifice aspectele cognitive, 
gândurile, impresiile ce pot fi generate de o reclamă. 
Imediat după ce subiecţii sunt expusi unei reclame sunt rugaţi să scrie ce aveau în minte în 
timpul expunerii, cu speranţa de a surprinde ce au înţeles aceştia din reclamă. 
Analiza poate urma mai multe rute. Cea mai des folosită este agregarea în categorii şi exprimarea 
procentuală a cuvintelor şi expresiilor folosite de subiecţi. Cercetătorul este în primul rând 
interesat de rata răspunsurilor favorabile versus rata celor nefavorabile, apoi de numărul de 
conexiuni relevante (“ăsta mi-ar fi de folos”, “aceasta pare ceva ce mi-ar place” ) etc. 
 
5. Studii de modificare a atitudinilor 
 
Un studiu tipic de acest tip foloseşte un design pre şi post expunere. Grupul – selectat astfel încât 
să fie reprezentativ –  îşi exprimă atitudinile faţă de marca testată sau faţă de cele ale competiţiei 
înainte şi după expunerea la reclamă. Rezultatele sunt comparate apoi prin metode specifice. 
Fidelitatea acestor teste este ridicată dar sunt şi alti factori specifici de care trebuie să se ţină 
seama când se face interpretarea rezultatelor: audienţa este expusă doar o dată sau de două ori 
reclamei şi într-un mediu artificial. Unii specialişti în publicitate consideră că reclamele au efect 
doar după 3-4 expuneri şi astfel relevanţa acestor teste nu ar fi foarte mare. 
 
6. Măsurători fiziologice 
 
Aceste măsurători determină felul în care reacţionează consumatorii la mesaje de tip publicitar, 
după răpunsurile lor de tip fiziologic, prin intermediul unor aparate speciale. Pot fi măsurate 
mişcările oculare (dilatarea pupilei, durata de fixare a privirii asupra unor componente ale 
reclamei etc.), răspunsul galvanic al pielii (psihogalvanometrul), vocea (analiza răspunsului 
vocal – modulare, tonalitate, inflexiuni etc.) 
Toate aceste măsurări au însă şi un punct slab: răspunsurile la adresa realizării artistice nu pot fi 
separate de răspunsurile la adresa produsului în sine şi astfel intrepretarea rezultatelor trebuie să 
ţină seama de acest fapt. 
 
7. Teste pilot 
 
Testele pilot au o mare relevanţă, fiind în mic o prefigurare a campaniei propriu zise, dar au 
dezavantajul major al unor costuri ridicate. 
a. transmisii duble prin cablu 
Această metodă este folosită pentru a testa campaniile de tip tv şi constă în atingerea a două 
eşantioane reprezentative pentru grupul ţintă vizate cu două execuţii diferite ale reclamei. Sunt 
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măsuraţi diverşi parametri (persuasiunea, amintirea, notorietatea etc.) cu aceleaşi instrumente în 
cazul ambelor grupuri. În funcţie de rezultate este aleasă varianta cea mai eficientă. 
b. distribuţie dublă 
Este vorba de aceiaşi metodă ca şi cea descrisă mai sus, aplicată de data aceasta la presa scrisă. 
Sunt realizate două versiuni ale revistei, sunt distribite, şi se analizează efectele asupra 
eşantioanelor selectate. 
Marele avantaj al acestor metode este că subiecţii nu sunt scoşi din mediul lor familiar, natural 
şi, de aceea, rezultatele consemnează adevăratele lor opinii şi sentimente. Marele dezavantaj 
constă însă în costul foarte ridicat al acestui tip de cercetare. 
 
Post testarea mesajului în publicitate 
 
Aceste metode măsoară efectele unei reclame în timpul sau după terminarea campaniei. Dintre 
metodele mai des folosite enumerăm: 
 
1. Testele privind gradul de memorabiliate (recall tests) 
 
Această metodă este de departe cea mai folosită metodă de cercetare de acest tip. Ea se bazează 
pe ipoteza că o reclamă este cu atât mai eficientă, cu cât este mai uşor de reamintit. Cu cât 
oamenii îşi aduc mai uşor aminte de ea, cu atât creşte probabilitatea ca aceasta să aibă efect, şi 
deci să contribuie la vânzarea produsului. Aceste teste sunt folosite atât pentru reclamele de tip 
radio, tv cât şi pentru cele din presa scrisă. 
În cazul televiziunilor procedura standard este de a recruta un grup reprezentativ pentru 
segmentul ţintă (pieţei), căruia i se solicită să urmărească un anumit canal pentru o perioadă de 
timp. Subiecţii sunt rugaţi să urmărească emisiunile canalului cu un anumit timp înainte de data 
testării, pentru a nu realiza ca este vorba de o testare. La o zi după expunere, specialiştii 
companiei de cercetare sună la subiecţii din eşantion şi determină câţi au urmărit reclama, ce şi 
cât au reţinut din aceasta etc.  
În cazul presei scrise, subiecţii sunt recrutaţi chiar din magazine ce comercializează produse de 
testat. Aceştia primesc reviste şi sunt rugaţi să le citească acasă. Această revista poate fi chiar 
viitorul număr care încă nu a apărut, sau chiar o revistă fictivă (dummy magazine) cu scop de 
testare. Reclamele sunt tipărite sau inserate în revistă, iar subiectul este rugat să o citească şi să 
accepte să răspundă a doua zi la unele întrebări ce îi vor fi puse telefonic. 
 
2. Teste de recunoaştere  
 
Aceste teste chestionează cititorii sau telespectatorii dacă există reclame care le-au atras atenţia 
în mod deosebit şi dacă pot numi numele produsului la care se făcea reclama sau producătorul 
acestuia. În cazul reclamei scrise este arătată macheta (layout-ul), iar pentru televiziune un 
scenariu ilustrat (story board), sau doar un rezumat al scenariului. 
Abordarea clasică în cazul presei scrise este următoarea: abonaţii unei reviste sunt contactaţi şi 
întrebaţi dacă acceptă să fie intervievaţi la domiciliul lor. Condiţia de selecţie este ca aceştia să 
se fi uitat măcar odată pe reclamele respective. Li se arată reclama şi sunt întrebaţi dacă au 
remarcat-o, dacă a fost ceva care le-a atras atenţia în mod special, dacă au remarcat numele 
produsului, ce asociaţii le trezeşte acesta sau modalitatea de realizare a execuţiei etc. 
Testele de recunoaştere sunt folosite de mai multă vreme decât alte tipuri de teste şi, de aceea, 
există serii de date la care se poate face referinţă. Marea problemă a acestor teste o constituie  
însă “efectul DA” (yes effect). Cu alte cuvinte, mulţi dintre cei întrebaţi pot spune că au remarcat 
o reclamă fără ca măcar să o fi observat. O altă problemă o reprezintă costurile ridicate ale 
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cercetării de acest tip, care presupune contacte directe cu consumatorii, deci interviuri directe, 
deplasări, operatori etc. 
 
3. Studii monitorizare a notorietăţii, modificărilor de  atitudini 
 
Aceste teste măsoară schimbările ce pot apare în gradul de notorietate al unei mărci sau a 
atitudinilor faţă de acesta, înainte şi după o campanie publicitară. Cel mai adesea, studiul 
îmbracă forma unui sondaj sau a unei cercetări de marketing. Problema acestor studii constă în 
dificultatea de a izola efectele publicităţii asupra notorietăţii şi schimbărilor de atitudine de 
multitudinea de influenţe ce pot fi exercitate de alţi factori (venituri, conjunctură socială etc.) 
 
4. Evaluări comportamentale 
 
Multe reclame oferă audienţei oportunitatea de a comunica direct cu producătorul sau agenţia de 
publicitate prin intermediul unor telefoane, adrese de mail etc. 
Aceste cercetări sunt măsurători ale răspunsurilor directe şi au marele beneficiu că leagă clar 
(statistic) eficienţa reclamei de numărul de răspunsuri directe ale consumatorilor prin intermediul 
unor formule matematice. Un alt tip de măsurare leagă numărul de răspunsuri de creşterea 
vânzărilor. Aceste tehnici de evaluare nu sunt însă aplicabile în cazul tuturor campaniilor 
publicitare, ci numai unora dintre acestea. Spre exemplu nu pot fi apreciate cu astfel de metode 
de evaluare pe termen scurt campaniile de creare de imagine de brand (prin definiţia lor 
proiectate pentru obţinerea de efecte pe termen lung). Ele măsoară în special efectele imediate 
ale promoţiilor sau campaniilor ce urmăresc creşterea imediată a vânzărilor (induce trial). 
Dintre aceste teste, un loc important îl ocupă studiile de tracking ale “surselor singulare”. 
Acestea oferă informaţii despre cumpărarea de produse, folosirea de cupoane şi expunerea TV 
folosind bazele de date ale magazinelor (obţinute prin folosirea scanerelor – care înmagazinează 
codul universal al produsului) şi instrumentelor de măsurare a utilizării televizoarelor 
(peoplemetre). 
Principala problemă a acestor teste o constituie faptul că este imposibil să se determine ce 
aspecte ale reclamei au efecte pozitive/negative asupra consumatorilor. 
 
5. Servicii de testare de tip comercial 
 
Acestea sunt diverse instrumente de cercetare bazate pe metodologii specifice fiecărei companii 
de cercetare, ce oferă soluţii de marketing şi evaluare. Aceste instrumente sunt foarte diverse, 
există într-un număr considerabil şi poartă nume variate: MIRS, ASI, INRA etc. 
 
Analiza secundară a datelor 
 
Metodele menţionate anterior sunt metode de culegere a datelor. Pe lângă acestea există şi 
metode ce constau în culegerea şi folosirea de informaţii din surse deja existente, respectiv 
analiza secundară a datelor. 
Principalul avantaj al analizei secundare este ca aceste date sunt deja existente, sunt mult mai 
uşor de obţinut decât datele primare şi sunt foarte ieftine (de multe ori nu costă nimic, fiind date 
publice). Principalele dezavantaje sunt “îmbătrânirea” datelor, faptul că acestea sunt de cele mai 
multe ori în alte formate sau unităţi de măsură decât cele necesare sau faptul că sursele din care 
provin nu sunt întotdeauna  suficient de obiective. Printre sursele de astfel de date menţionăm: 
surse din interiorul companiilor cu care se lucrează, surse guvernamentale (recensăminte, 
rapoarte CNS etc.), surse comerciale, publicaţii economice sau profesionale etc. 



5 
Planificarea în publicitate 
 
 
 
Activitatea de planificare şi elaborare a strategiilor de comunicare este realizată fie de un 
departament specializat din cadrul agenţiei de publicitate, fie de către fiecare account manager 
(responsabil de relaţia cu clientul din cadrul departamentului de relaţii cu clienţii). 
 
Putem spune că planificarea şi elaborarea de strategii de comunicare reprezintă interfaţa dintre 
nevoile de marketing ale anunţătorului (mărcii) şi consumator. 
 
Din multitudinea de definiţii referitoare la planificare am ales câteva: 
 
Planificarea este acea activitate prin care se urmăreşte exercitarea unui anumit grad de control 
asupra unor acţiuni viitoare. 
 
Strategia este acţiunea de determinare a ţelurilor şi obiectivelor de atins, hotărârea 
modalităţilor de acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru atingerea acestor obiective. 
 
Activitatea de planificare urmăreşte să ajute luarea unei hotărâri în prezent având în vedere 
posibile acţiuni viitoare. Cu cât activităţile sunt mai complexe şi viitorul mai incert, cu atât 
nevoia de planificare şi acţiuni formale şi sistematice creşte. Publicitatea este unul din domeniile 
în care gradul de incertitudine şi risc este foarte ridicat şi în care planificarea joacă un rol 
important în încercarea de a reduce aceasta incertitudine. 
 
În esenţă, activitatea de planificare şi elaborare de strategii în publicitate presupune o 
structurare clară şi sistematică a modalităţilor în care pot fi atinse obiectivele de comunicare 
ale unei mărci printr-o alocare judicioasă a resurselor pe termen lung sau scurt.  
 
Tactica desemnează metodele concrete folosite pentru aceasta. Pe lângă criteriul “anvergură”, ca 
element de diferenţiere între strategie şi tactică mai este şi cel temporar; strategia presupune 
acţiuni ce se desfăşoară pe termen lung, tactică, acţiuni pe termen scurt. Succesul unei strategii 
depinde de coordonarea elementelor tactice într-un intreg unitar şi coerent. 
 
Contribuţia planificării în ansambul activităţilor specifice industriei publicitare se reflectă în 
special în identificarea oportunităţilor de promovare ale unei mărci, înţelegerea consumatorului 
şi orientarea campaniei publicitare în funcţie de aceaste elemente. 
Dezvoltarea strategiei presupune definirea rolului pe care trebuie să îl joace campania publicitară 
pentru atingerea obiectivelor de business ale mărcii. Acest rol este deosebit de divers, de la 
modificarea poziţionării unei mărci pe piaţă, până la comunicarea beneficiilor unui produs pentru 
un alt public decât cel actual etc. 
Un alt domeniu unde se face simţită contribuţia departamentului de planificare/strategie 
(planning) este cel al proiectării mesajelor campaniei în funcţie de specificul consumatorului şi, 
ulterior, de gradul în care propunerile de creaţie şi media răspund cerinţelor acestuia. 
 
În orice demers de planificare sunt considerate ca fiind fundamentale cunoaşterea produsului şi 
cunoaşterea nevoilor şi dorinţelor consumatorului (comportamentul consumatorului). Acestea 
sunt cele mai importante aspecte în planificare, elemente ce au rămas constante de-a lungul 
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vremii, indiferent de dezvoltarea noilor tehnici de marketing. Orice strategie de comunicare 
validă ţine obligatoriu seama de aceste două aspecte.  
 
Comportamentul consumatorului desemnează acele activităţi implicate direct în obţinerea, 
consumul şi abandonarea produselor şi serviciilor, inclusiv procesul luării deciziilor ce preced 
şi urmează acestor acţiuni. 
 
1. Cunoaşterea nevoilor consumatorului (comportamentul consumatorului) 
Cel mai important aspect al comportamentului de consum – din perspectiva publicităţii – vizează 
procesul de luare a deciziei de cumpărare, care presupune patru etape: 
 
a. conştientizarea (recunoaşterea) nevoii 
Procesul cumpărării începe cu conştientizarea unei nevoi, atunci când persoana în cauză  
sesizează diferenţa dintre ceea ce are şi ceea ce îşi doreşte. 
Psihologia defineşte nevoile sau trebuinţele ca fiind “stări interne de necesitate care se manifestă 
prin apariţia unui dezechilibru în sistemul organic sau de personalitate, dezechilibru care se 
cere îndepărtat printr-o acţiune de eliminare a acestuia şi de reinstalare a echilibrului”. 
Există o varietate foarte mare de nevoi umane, iar pentru clasificarea lor s-au elaborat diverse 
sisteme. Una dintre cele mai cunoscute clasificări ierarhice este cea propusă de psihologul 
Abraham Maslow. El distinge cinci clase de nevoi, structurate piramidal: 
1. nevoi fiziologice (hrană, adăpost, apă, aer etc.) 
2. nevoi de securitate fizică şi socială (de protecţie faţă de factorii negativi din mediu) 
3. nevoi de apartenenţă şi afecţiune 
4. nevoi de afirmare şi recunoaştere socială 
5. nevoi de autoactualizare şi recunoaştere personală 
Cele cinci clase de nevoi sunt dispuse ierarhic, dinspre cele elementare, de natura fiziologică şi 
de securitate spre cele de autoactualizare. Nevoile de pe palierele superioare acţionează doar în 
măsura în care au fost satisfăcute cele din clasele inferioare. 
Din perspectiva publicităţii, ideea centrală este că o mare varietate de nevoi poate fi satisfacută 
prin intermediul consumului de bunuri. Consumul oferă astfel anumite beneficii. Publicitatea 
operează în principal cu două mari categorii: beneficii funcţionale sau raţionale (convenabil, 
rezistent, durabil, economic etc.) şi beneficii emoţionale (care nu au corespondent concret in 
caracteristicile unui produs). Beneficiile emoţionale sunt subiective şi pot fi percepute diferit de 
la consumator la consumator, iar despre zona emoţiilor se poate spune că este una dintre cele mai 
intens exploatate de către industria publicităţii, oferind un spaţiu generos de acţiune. 
b. căutarea de informaţii şi evaluarea alternativelor 
c. actul de achiziţie (comportament de cumpărare) 
d. folosirea şi evaluarea produsului (comportament de postcumpărare) 
Scopul campaniei publicitare nu este doar de a vinde ci şi de a crea satisfacţie care poate aduce 
loialitatea consumatorului faţă de un produs/serviciu comunicat. 
 
2. Cunoaşterea produsului 
Cunoaşterea produsului presupune colectarea oricăror informaţii relevante despre acesta, care pot 
ajuta la realizarea strategiei de comunicare. 
Orice produs trece prin trei stadii, parcurgând aşa numitul ciclu de viaţă al produsului, stadiul de 
creştere sau de pionierat, stadiul de maturitate sau competitiv şi stadiul de declin sau de retenţie. 
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Figura 5.1: Ciclul de viaţă al produsului20 
 
a. stadiul de pionierat (stadiul de creştere după Kotler) 
Acest stadiu desemnează de obicei perioada imediat următoare lansării produsului, cand acesta 
caută să se impună şi să ocupe un loc pe piaţă. 
Etapa este caracterizată în principal de nevoia de a informa şi educa consumatorul. În acest 
stadiu trebuie făcut mult mai mult decât simpla prezentare a produsului. Trebuie induse noi 
obiceiuri, schimbate cele vechi, dezvoltate noi modalităţi de a folosi produsul sau cultivate noi 
standarde şi obiceiuri de viaţă. 
Pe scurt, principalele obiective ale acestui stadiu sunt de a educa consumatorul cu privire la noul 
produs sau serviciu şi de a arăta ca acesta poate face sau oferi ceea ce nu s-a făcut sau oferit de 
nici un alt produs similar înainte de apariţia acestuia. 
 
b. stadiul competitiv (stadiul de maturitate după Kotler) 
Este stadiul în care produsul este cunoscut iar utilitatea sa recunoscută, dar în care trebuie 
afirmată superioritatea sa faţă de alte produse similare, astfel încât preferintele consumatorului sa 
se îndrepte cu predilecţie către el şi nu către produsele competitoare. Este stadiul în care 
produsul devine matur, in care consumatorul stie ce este produsul şi la ce foloseşte, iar principala 
lui întrebare este “Ce produs să cumpăr?” 
 
c. stadiul de retenţie sau reamintire (stadiul de declin dupa Kotler) 
Este stadiul in care produsele au ajuns la maturitate şi la un grad de acceptare pe scară largă. 
Acest stadiu apare atunci când utilitatea produsului este cunoscută pe larg, calităţile sale îi sunt 
recunoscute întru totul, numai ca el îşi mentine locul pe piaţă mai ales in virtutea puterii şi 
reputaţiei trecute. În acest stadiu de obicei doar se aminteşte consumatorilor că produsul există. 
 
Spirala publicităţii 
Ciclul produsului poate fi transformat într-o spirală, în momentul în care acestuia i se face o 
campanie inteligentă prin care faza de reamintire, finalul ciclului, devine punctul de plecare 
pentru un nou ciclu. Practic, produsul este astfel relansat, fie prin adăugarea unor îmbunătăţiri, 
fie prin comunicarea prin intermediul campaniei publicitare a unor caracteristici care nu au fost 
comunicate suficient sau adecvat anterior. 

                                                 
20 J. Thomas Russel; W. Ronald Lane,  Klepner’s Advertising Procedure, Ed. Prentice Hall International Editions, New Jersey, 1996 
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Figura 5.2: Spirala publicităţii21 
 
Se poate observa în cele două imagini de mai sus cum funcţionează acest mecanism de 
prelungire a ciclului de viaţă al unui produs. În cazul acelor mărci care exista de mult timp de 
piaţă, acest fenomen este mai uşor de observat (Coca Cola, Kodak etc.).   
 
Marca 
 
Un citat celebru spune ca orice marcă este un produs, dar nu orice produs este o marcă. O marcă 
este mult mai mult decât un produs.  
 
“O marcă este un simbol complex. Marca (brand-ul) este suma imaterială a atributelor produsului, numele său, 
ambalajul, preţul, istoria, reputaţia şi felul în care este promovat. O marcă este de asemenea definită prin impresiile 
consumatorilor care au folosit-o ca şi de propria lor experienţă în raport cu aceasta”. 

David Ogilvy 
 
Etape ale procesului de planificare strategică  
 
Printr-o definitie operaţională, planificarea strategică este procesul prin care se construieşte 
imaginea unei mărci, pornind de la cunoaşterea consumatorilor şi în funcţie de stadiul de viaţă în 
care se găseşte aceasta. 
 
Există multe metodologii de elaborare a strategiei de comunicare, dintre care am ales spre 
prezentare o variantă sistemică. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.3: Etape ale planificării 
 

                                                 
21 Idem 
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1. EVALUAREA SITUA}IEI PREZENTE: 
 
Acest nivel presupune găsirea de răspunsuri la întrebări de genul: 
Care este atitudinea cumpărătorilor?   
• În ce constă procesul, parcurs de consumatori, pe baza căruia aceştia cumpără şi folosesc 
diferitele mărci de pe piaţă? 
• Cum se situează/prezintă marca noastră în raport cu mărcile competitive, atât în 
realitate/pe piaţă, cât şi în mintea consumatorilor? 
 
În acest prim stadiu, obiectivul este de a completa cunoştinţele despre piaţă şi despre segmentul22 
în care se află marca respectivă, precum şi de a găsi orice altă informaţie relevantă legată de 
activitatea de marketing. În această etapă se realizează câteva operaţii deosebit de importante 
pentru întreaga activitate ulterioară de comunicare: segmentarea pieţei, vizarea  grupurilor ţintă  
(targetarea), diferenţierea şi poziţionarea produsului. 
 
Segmentarea pieţei este procesul prin care o piaţă largă şi eterogenă este împarţită în subpieţe 
sau segmente mult mai omogene din punct de vedere al caracteristicilor consumatorilor, în 
vederea realizării unor campanii publicitare adecvate acestora (personalizate). 
 
Vizarea grupurilor ţintă (targetarea) este procesul de selectare a unor segmente de consumatori 
(public) ca punct de concentrare a efortului de comunicare a campaniei publicitare. 
 
Diferenţierea produselor este procesul de creare în mintea consumatorului a unei diferenţe 
sesizabile între un produs şi un altul concurent, în cadrul aceleiaşi categorii de produse.  
 
Poziţionarea produselor este procesul prin care un produs/serviciu este plasat pe piaţă, astfel 
încât acesta să ocupe un loc distinct şi cât mai vizibil în mintea grupului ţintă căruia i se 
adresează. 
 
Poziţionarea are atât un înţeles extrem de simplu – a pune o marcă într-un anume loc –  cât şi 
unul mult mai complex. Definiţia uzuală descrie poziţionarea ca fiind ceea ce este cunoscut în 
marketing sub numele de “poziţionare de produs”, adică stabilirea locului pe care îl ocupă un 
produs/serviciu faţă de altele similare, pe aceeaşi piaţă. Într-o lucrare celebră (Positioning: The 
Battle for Your Mind), J. Trout şi A. Ries oferă o definiţie de alt gen: “poziţionarea nu este ceea 
ce se face cu un produs, ci ceea ce <se face> cu mintea consumatorului”. 
 
Asimilarea acestor cunoştinţe presupune a înţelege unde se află poziţionată în acel moment 
marca respectivă, care a fost evoluţia ei, precum şi care va fi dezvoltarea ei în continuare. 
 
În ceea ce priveşte procesul de elaborare a strategiei de comunicare anumite elemente sunt 
urmărite cu preponderenţă. Dintre acestea menţionăm câteva: 
 
• Contextul social-economic  
o ce schimbări au apărut în ultima perioadă în viaţa consumatorilor, precum şi în 
atitudinea lor, care ar putea afecta în mod direct marca ce va fi comunicată;  
o ce schimbări sociale sau demografice s-au înregistrat în ultima perioadă; 

                                                 
22 Segmentul de pia•• presupune o anumit• categorie de produse, care au în comun anumite caracteristici: de exemplu, se poate vorbi despre 
segmentul “produse de mas•”, segment ce include produse ce se adreseaz• majorit••ii consumatorilor: detergen•i, produse alimentare, 
b•uturi, etc. 
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o ce schimbări de ordin tehnologic, care s-au petrecut ori sunt iminente, trebuie 
avute în vedere;  
o ce reglementări legislative/juridice ar putea influenţa marca ce va fi comunicată. 
• Natura pieţei  
o mărimea/volumul pieţei (exprimată în unităţi fizice sau valorice); 
o structura pieţei;  
o distribuţia, preţurile, diferenţe regionale şi sezoniere, activităţi de marketing, 
activităţi de publicitate, analiza reţelei de magazine/a distribuitorilor etc.; 
o mărcile aflate pe piaţă; 
Tipuri, variante, formule, performanţe, metode de fabricare, rata îmbunătăţirii tehnologice, 
apariţia de noi caracteristici, mărci noi, mărci – substitut şi mărci – alternativă etc. 
• Consumatorii 
o tipul de consumatori ai mărcii vizate; 
o ce anume percep ei ca fiind mărcile-substitut şi mărcile-alternativă, frecvenţa de 
folosire, scopul în care sunt folosite; 
o relaţia dintre cei care cumpără o marcă şi cei care o folosesc; 
o motivaţii, necesităţi, aşteptări în domeniul respectiv, riscurile percepute (de ex.: în 
cazul unor produse ce necesită sume mari de bani, cum ar fi maşini, vacanţe în străinătate – în 
general produse care necesită investiţii mari etc.); 
o limbajul şi spaţiul cultural de referinţă al consumatorilor. 
• Sistemul de cumpărare al mărcii respective: 
o care este dinamica pieţei respective; 
o cum cumpără consumatorii marca respectivă, precum şi mărcile – substitut  de-a 
lungul timpului; 
o în ce constă procesul de cumpărare (cum se desfăşoară fazele prin care poate trece 
un cumpărător: stimul, luare în considerare, căutare de informaţii, alegere/decizie, cumpărare, 
utilizare/experienţă); 
o în ce fază a procesului de cumpărare este optim a se interveni pentru a influenţa 
cumpărătorii. 
• Analiza competiţiei: 
o care sunt mărcile care reprezintă competiţia directă; 
o cum s-a comportat marca vizată în raport cu acestea; 
o analiza creaţiei şi a suporturilor media folosite de alte mărci din categoria 
respectivă etc. 
o ce diferenţiază marca vizată de competiţia directă, precum şi faţă de produsele 
substitut; 
o analiza SWOT/ Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări. 
• Politica companiei producătoare: 
o care sunt limitările impuse de compania producătoare a mărcii respective; 
o care este suportul oferit de compania producătoare, în cadrul întregului portofoliu 
de mărci ale companiei respective; 
o care este viziunea companiei/planurile de marketing legate de marca vizată. 
 
În această etapă, rolul cercetării este esenţial.  Metodele de cercetare ce pot fi folosite în acest 
moment sunt atât cantitative, cât şi calitative. 
 
La nivel mondial agenţiile mari de publicitate şi-au dezvoltat metodologii proprii de cercetare, 
bazate în special pe combinaţii de metode de tip calitativ-proiectiv. Aceste metodologii (unelte 
personalizate de cercetare) diferă mai mult în formă decât în fond – în special în ceea ce priveşte 
denumirile etapelor –, şi parcurg în linii mari aceleaşi etape. 
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• Strângerea informaţiilor (se apelează la cercetare calitativă şi cantitativă care oferă 
informaţii privitoare la piaţă, produse, distribuţie etc.); 
• Brand Audit (studiul percepţiei şi atitudinii consumatorilor); 
• Brand Probe (este o combinaţie de metode de tip calitativ şi cantitativ pentru analiza 
opiniilor şi atitudinilor consumatorilor); 
• Brand Print – reprezintă etapa de sinteză a fazelor anterioare, care oferă într-o formă 
esenţializată cele mai relevante aspecte vizând produsul analizat şi relaţia acestuia cu 
consumatorii. 
 
 
2. STABILIREA OBIECTIVELOR DE PUBLICITATE 
 
Obiectivele de publicitate rezultă din obiectivele de marketing şi din analiza problemelor 
identificate prin cercetarea situaţiei de pe piaţă, obiective ce trebuie adaptate la specificul 
grupului ţintă vizat de campanie.   
 
 
3. ELABORAREA STRATEGIEI  
 
În elaborarea strategiei campaniei de publicitate, se porneşte de la un principiu de bază: imaginea 
unei mărci se construieşte prin fiecare punct de contact al consumatorilor cu orice formă de 
comunicare legată de marca respectivă (ambalaj, preţ, gama/linia de produse, distribuţie pe piaţă, 
mod de vânzare/dispunere în magazin, publicitate, evenimente, etc.). 
 
Etapa 1: 
Cel mai important element în stabilirea unei strategii de comunicare constă în stabilirea 
POZI}ION|RII M|RCII.   
Aşa cum menţionam anterior, poziţionarea mărcii presupune identificarea “spaţiului perceptual” 
unde ar trebui să se situeze marca respectivă în  mintea consumatorului (felul în care este 
percepută relaţia marcă – consumator, precum şi felul în care acesta o percepe în relaţie cu 
mărcile competitoare). 
Aceasta etapă este esenţială în crearea unei stategii de comunicare eficiente, fiind elementul la 
care se raportează şi se circumscriu toate componentele acesteia (caracteristicile produsului, 
publicitate, vânzări, distribuţie etc.) 
În general, poziţionarea unei mărci se bazează pe un discriminator, care motivează 
cumpărătorul să cumpere acea marcă.   
 
Prin discriminator înţelegem acea caracteristică unică (funcţională sau emoţională, proprie 
mărcii), ce deosebeşte marca respectivă de cele competitoare.   
 
Acest discriminator trebuie ales astfel încât să se situeze în raza de interes a cumpărătorului vizat 
(de exemplu, un cumpărător nu va fi motivat să afle că filamentul unui nou bec X se produce 
dintr-un înalt aliaj, produs printr-o tehnologie inovatoare, neexistent pînă acum la alte mărci, ci 
dacă vom comunica faptul că aliajul repectiv are ca efect funcţionarea cu Y ore mai mult decât 
orice alt bec existent pe piaţă, la un preţ cu z% mai puţin). 
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Etapa 2: 
• stabilirea grupului/grupurilor ţintă de consumatori; 
• stabilirea/anticiparea reacţiei consumatorilor (care este elementul – cheie pe care 
consumatorii trebuie să-l reţină/observe/simtă în legatură cu marca respectivă); 
• stabilirea strategiei de creaţie (brief de creaţie, concept creativ); 
• stabilirea strategiei media (brief de media, analiza canalelor de media- existând în această 
direcţie trei criterii de care se ţine seama: media ca mesaj/efectul rezultat prin asocierea cu 
mesajul creativ, media în sine/efectul asupra consumatorilor prin culoare, mişcare, sunet etc., şi 
media ca suport/efectul datorat acoperirii, frecvenţei şi costurilor). 
 
4. EVALUAREA EFECTELOR COMUNIC|RII 
 
Această etapă presupune două stadii: 
1. Evaluarea înaintea lansării campaniei/Pre-testare 
Se apelează ca suport în primul rând la metode de cercetare calitativă (de ex. Focus-grupuri, 
interviuri, etc.). 
Se pot testa spoturile TV sau Radio, machetele de presă, sau chiar adcepts (advertising concepts). 
 
2. Evaluarea post-campanie/Post-testare 
În general se apelează, ca suport, la cercetarea de tip cantitativ, iar elemente măsurate cu 
preponderenta sunt de tipul: 
- nivelul de notorietate; 
- evaluarea nivelului de înţelegere a mesajului; 
- atitudinea consumatorului faţă de marca respectivă, etc. 
 
În condiţiile în care atât piaţa cât şi mentalitatea consumatorilor evoluează rapid (standardele şi 
aşteptările consumatorilor cresc iar segmentarea pieţelor devine mai evidentă) planificarea 
strategică devine un instrument indispensabil în dezvoltarea unei comunicări eficiente. 
 
 
 
 



 
6 
Creaţia în publicitate.  
Elemente teoretice 
 
 
 
Ce reprezintă creaţia în publicitate? 
 
Se poate spune că cea mai spectaculoasă dintre componentele industriei de publicitate este 
activitatea de creaţie. Acest lucru se datorează atât faptului că este partea cea mai vizibilă a 
procesului, cea care este în ultimă instanţă validată de către consumator, cât şi pentru că devine 
din ce în ce mai mult o formă de artă. 
Succesul celor mai multe agenţii de publicitate se datorează departamentului de creaţie, care 
trebuie să conţină specialişti în egală măsură şi artişti, capabili să câştige încrederea clienţilor 
agenţiei. Spunem specialişti deoarece activitatea de creaţie presupune experienţa în discipline 
atât de specializate, încât de multe ori unui om îi trebuie o viaţă întreagă pentru a le duce la 
perfecţiune. 
La o prima privire, creaţia pare doar faţa boemă a publicităţii. {i într-o oarecare măsură este. 
Imaginaţie liberă, posibilităţi practic neîngrădite de a exprima o idee... Dar la o privire din 
interior, creaţia în publicitate este în acelaşi timp un paradox. Pentru că întregul potenţial de idee, 
de execuţie şi stil, întreaga libertate de expresie urmează nişte parametri foarte precişi. Unii i-ar 
putea considera chiar limitări. Dar adevărul este că aceşti parametri oferă, dau direcţia de mers, 
pentru că în publicitate nu se creează la întâmplare. Dacă ar fi să folosim o comparaţie din 
geometria în spaţiu, se poate spune că aceşti parametri trasează coordonatele concrete, contextul, 
dar pe orizontală. În rest, rămâne atâta spaţiu vertical care aşteaptă să fie ocupat de creaţie. Aici 
este spaţiul în care se mişcă omul de creaţie, în care se poate afirma potenţialul de creaţie al unei 
echipe. 
 
Care este scopul creaţiei în publicitate? 
Creaţia trebuie să vândă acea marcă pentru care este realizată. Este într-adevăr o afirmaţie 
tranşantă şi mercantilă dar unanim acceptată în industria de publicitate atât de care client şi de 
agenţie. În publicitate nu se face creaţie de dragul creaţiei. Scopul este foarte precis, chiar dacă 
mijloacele folosite par a nu se plia întotdeauna pe sfera concretului. În ultimă instanţă, 
eficacitatea creaţiei publicitare se măsoară în cotele de piaţă câştigate de client, în volumul de 
produse sau servicii vândute, în percepţia publicului faţă de o marcă sau o instituţie. 
{i aici atingem un alt rol vital al creaţiei. Creaţia în publicitate înseamnă creaţie de imagine. 
Creaţia este o cale de a crea şi de a menţine legatura dintre produs şi consumator. {i nu la 
întâmplare. Creaţia trebuie să fie acea comunicare inedită şi coerentă, onestă,  despre un produs, 
care să vorbească pe limba consumatorilor. 
Rolul cardinal al creaţiei nu poate fi contestat. Creaţia publicitară poate să ridice sau să coboare o 
marcă. Poate face dintr-un produs necunoscut un nume despre care se vorbeşte. 
 
Ce înseamnă a fi “om de creaţie”? 
Omul de creaţie trebuie să ştie mai mult decât are nevoie. Din domeniul său de specialitate şi din 
cele adiacente, şi în general din toate. Abilităţile înnăscute contează mult în momentul în care 
acesta intră în meserie, dar cum continuă este o problemă de experienţă şi de acumulări continue. 
Omul de creaţie din publicitate trebuie să aibă cunoştinţe foarte concrete. În primul rând, din 
sfera teoretică a meseriei. Apoi din sfera produsului sau serviciului pe care îl promovează: 
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contextul pieţei, competiţia, intenţiile clientului, potenţialul de imagine şi locul produsului pe 
piaţă, consumatorii.  
În cazul omului de creaţie, zece la sută este inspiraţie, nouazeci la sută este informaţie. Cum se 
foloseşte de tot ce ştie este o problemă de experienţă, de intuiţie şi adaptabilitate. 
Se poate spune că trăsătura cea mai importantă care caracterizează pe aceşti oamenii este 
“scânteia” creativă, inovativă, acel “alt-ceva” care îi face atât de deosebiti de ceilalţi. 
O altă caracteristică a oamenilor de creaţie este ca aceştia prezintă cel mai adesea un grad ridicat 
de ambivalenţă socială, de non apartenenţă fermă la anumite categorii. Ei sunt mai degrabă 
cosmopoliţi, deschişi către multiculturalitate, capabili să se identifice cu individul tip al oricărui 
grup ţintă, fără a rămâne însă ancorat în această realitate. Aceste caracteristici îi fac pe oamenii 
de creaţie de marcă să poată “intra în pielea” consumatorilor, să se identifice cu aceştia, să simtă 
şi să dorească ce simt şi ce doresc aceştia. 
Creaţia este prin esenţa sa un proces ce se desfaşoară în afara regulilor logicii comune, şi care nu 
respectă status qvo-urile. Procesul începe prin luarea în considerare a tot ce poate fi aflat despre 
subiectul în cauză, printr-o îmbăiere în mediul mărcii – iar pentru aceasta orice detaliu se poate 
dovedi util – până la înţelegerea cât mai completă a acesteia. 
În acelaşi timp şi în egală măsură creatorul trebuie să se identifice cât mai mult cu grupul ţintă 
căreia i se adresează (consumatorul). 
Procesul de creaţie este în concluzie efortul oamenilor de creaţie de a realiza o legatura optimă 
între marcă şi consumator, de a-l convinge pe acesta că marca în cauză poate să-i îmbunătăţească 
viaţa într-un fel sau altul. Procesul de creaţie este în primul rând un demers exploratoriu care 
constă în principal în realizaree unor asocieri libere pe baza unor elemente strategice deja 
existente. Demersul are succes atunci când ideile disparate pot fi “închegate” într-un concept nou 
şi coerent de creaţie. 
În ciuda imaginii preconcepute despre omul de creaţie ca fiind un singuratec închis în universul 
propriei imaginaţii, a crea publicitate este rareori un proces individual. Experienţa arată că cele 
mai bune rezultate sunt produse de parteneriatul dintre un specialist al cuvintelor şi un specialist 
al imaginilor, parteneriat care crează acea tensiune dintre cuvânt şi imagine, cea mai fertilă bază 
pentru creaţie. De aceea, cea mai folosită formulă este cea a echipei de doi, un copywritter şi un 
art director. 
 
Care este locul creaţiei într-o agenţie de publicitate? 
Creaţia nu poate funcţiona independent. Produsul creativ ca atare, aşa cum acesta “iese” dintr-un 
departament de creaţie, este abstract, o idee despre cum să se întâmple anumite lucruri. Produsul 
de creaţie se află în situaţia “hainelor împăratului”, el  trebuie făcut vizibil adresanţilor. Apoi 
există problema felului cum o marcă se face auzită. O creaţie de calitate capătă valoare dacă este 
comunicată şi, mai ales, dacă este comunicată cui trebuie.  
Creaţia este parte dintr-un întreg care este viu, care este în permanentă mişcare şi interacţiune. 
Direcţia în care creaţia trebuie orientată este stabilită împreună cu departamentul de strategie, în 
timp ce implementarea este realizată de departamentele de producţie audio-video şi print, iar 
difuzarea de cel media. 
 
Cum se crează publicitatea de calitate? 
Simplitatea este marcă definitorie a unei creaţii publicitare de calitate. A se citi simplu, şi nu 
simplist.  
În primul rând simplitate înseamnă să ştii ce este de comunicat, de a alege  esenţialul dintre toate 
caracteristicile unui produs. Ce îl interesează pe consumator? Mesaje diverse îl bombardează 
zilnic din toate direcţiile, iar publicitatea este doar una dintre ele. Consumatorul are deja un filtru 
selectiv de receptare a mesajelor. Un mesaj prea stufos riscă să-l plictisească, iar a doua oară să 
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nu îi  mai acorde atenţie. Un singur mesaj însă, comunicat adecvat, îi ajunge cu siguranţă la 
ureche, iar expunerea îndelungată la mesaj va da rezultatele dorite. 
În al doilea rând, publicitatea de calitate exprimă acel mesaj într-un mod clar şi direct. Cum  
vorbeşte consumatorul vizat? În general acesta are un stil conversaţional, nesofisticat. Atunci de 
ce să garniseşti comunicarea ca pe un tort, când o plăcintă de casă se vinde mai bine? Excesul de 
epitete nu face produsul mai atrăgător. Unul din principiile pe care orice creativ le urmează cu 
consecvenţă este de vorbi cu consumatorul ca şi când acesta ar fi lângă el, ca şi când i-ai vorbi 
acestuia  pentru a-l convinge să cumpere marca în cauză. 
În al treilea rând, publicitatea de calitate comunică într-o manieră inteligentă şi speculativă (think 
smart). Pe piaţă există puţine produse care se deosebesc radical de celelalte din aceiaşi categorie. 
Probabil că deja consumatorul a auzit acelaşi lucru de nenumărate ori. Cum i se poate spune 
“altfel”, pentru a i se atrage atenţia şi câştiga simpatia?  
Creaţia de calitate face ca mesajul să fie înţeles dintr-o singură privire.  
 
Elementele publicităţii de calitate 
Căutarea IDEII, găsirea acelui concept simplu şi unic care să determine odată cu trecerea 
timpului din ce în ce mai mulţi oameni să cumpere sau să aprecieze marca căreia i se face 
publicitate a fost obsesia dintotdeauna a publicităţii. 
Specialişti din domeniu au realizat o listă în care au identificat cu o serie de caracteristici 
comune creaţiilor publicitare de calitate: 
• să se bazeze pe o strategie puternică;  
• să se bazeze pe o idee clară; 
• să aibă un stil care impune; 
• să fie relevantă; ceea ce produsul oferă trebuie să aibă ecou în experienţa consumatorilor 
şi să joace un rol în viaţa lor; 
• să se constituie într-o campanie; 
• să aibă impact îndelungat asupra grupurilor ţintă, adică să ajungă la acea maturitate care 
să-i permită să reziste pe piaţa publicitară suficient timp ca publicul să o internalizeze; 
• să genereze un nivel ridicat de notorietate (awareness); 
• să direcţioneze sau să modifice atitudinile grupurilor ţintă în direcţiile stabilite în strategia 
de publicitate; 
• să fie suficient de flexibile astfel încât să permită realizarea unor execuţii adaptate 
diverselor pieţe, schimbărilor economice, activităţilor competiţiei etc.; 
• să aibă impact în cât mai multe media, şi nu doar într-unul singur (TV, radio sau presă 
etc.); 
• să dezvolte afacerea clientului; 
 
Cel mai important lucru este să se determine prin ce marcă în cauză se diferenţiază unic faţă de 
altele similare, adică găsirea acelei USP – Unique Selling Proposition. Unele din direcţiile în 
care se poate căuta această unicitate sunt considerate a fi: 
• caracteristicile, formula, performanţele produsului; 
• istoria mărcii; 
• numele şi/sau ambalajul; 
• aspectele financiare, economice, preţul etc;. 
• accentuarea unei caracteristici, nu neapărat deosebită, care capătă valoare şi identifică 
unic un produs prin comunicare, caracteristică încă nefolosită de către concurenţă; 
• asocierea mărcii cu o persoană atractivă, cu care grupul ţintă este invitat să se identifice. 
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Evaluarea unei creaţii de calitate 
1. Corespunde strategiei? Ce înţelege consumatorul din această creaţie? Prima impresie a fost 
pozitivă sau negativă? De ce? Produsul publicitar se adresează categoriei corecte de 
consumatori? 
2. Este o execuţie bună? Este beneficiul vizualizat într-un mod eficient? În ce fel? Este vizibil 
numele mărcii? Este ideea centrală exprimată clar? Execuţia lasă loc dezvoltării unei campanii 
ulterioare? Dacă da, cum ar putea arăta celelalte execuţii? Atrage ceva atenţia în mod deosebit? 
 
Linii directoare pentru “creativi” în analiza unei creaţii publicitare 
a) Captează atenţia şi comunică cu simplitate? Ar avea prestanţă într-o revistă plină de 
reclame sau într-un calup publicitar TV? 
b) Este empatic cu audienţa vizată? Este audienţa clar definită? Determină un anumit grad 
de implicare emoţională a consumatorului? (“Despre mine e vorba în reclamă”)? 
c) Comunică într-un mod clar beneficiul principal? Este implicată vreo motivaţie, raţională 
sau emoţională, pentru a cumpăra? 
d) Există un element vizual memorabil? Există un titlu sau o frază de excepţie? 
e) Creează un sentiment pozitiv faţă de produs, faţă de reclamă, faţă de producător? 
f) Există ceva în reclamă, cât de mic, ce poate fi îmbunătăţit? Cum poate fi îmbunătăţit? 
 
Structura unui departament de creaţie 
Pentru orice agenţie, departamentul de creaţie este considerat ca fiind unul din punctele forte, sau 
din contră, unul din punctele slabe ale acesteia. Departamentul de creaţie are în general aceleaşi 
dimensiuni ca şi cel de relaţii cu clienţii, poate uneori ceva mai mic, şi mai mare decât cele de 
marketing şi cercetare-strategie împreună. Agenţiile mari pot avea şi sute de creativi în cadrul 
departamentului, cel mai adesea structurat piramidal, în care autoritatea cea mai mare o are 
directorul de creaţie care coordonează echipele formate în general dintr-un copywritter şi un art 
director. 
Departamentul de creaţie reuneşte autorii creaţiilor publicitare. “Creativii” sunt specializaţi pe 
unul dintre limbajele folosite cel mai mult  în publicitate: lingvistic şi vizual. Din acest punct de 
vedere,    într-un departament de creaţie există trei  actori principali. 
1. Copywritter-ii 
2. Art Director-ii 
3. Producătorii de film 
 
1. Copywritter-ul 
Copywriter-ii – (în traducere “redactori de publicitate”) – sunt autorii textelor de publicitate, 
indiferent de suportul pe care va fi difuzat mesajul. 
Copywritter-ii lucrează cu ajutorul cuvintelor fie ele tipărite sau vorbite, combinându-le şi 
aranjându-le optim în jurul ideii de creaţie pentru ca mesajul reclamei să poată fi citit sau rostit 
de către consumator aşa cum doreşte clientul. 
Dar copywritter-ii sunt mult mai mult decât nişte simpli “meşteşugari ai cuvintelor”, ei sunt mai 
întâi de toate “creatori de  concepte”, căci cuvintele sunt simple aranjamente textuale dacă nu 
sunt puse în slujba unei idei. Copywritter-ii sunt specialişti ai publicităţii, înzestraţi cu abilităţi 
native şi deprinderi îndelung şlefuite – dar mai ales instinct –, care ştiu să ofere cu maturitate 
soluţii de advertising problemelor de marketing ale clienţilor lor. 
Ideal, la origine, un copywritter este specializat în comunicare sau are studii umaniste în domenii 
de tip jurnalism, filologie, psihologie, sociologie etc. 
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2. Art Director-ul 
Art Director-ii – (în traducere “directorii artistici”) –  sunt autorii mesajului vizual, indiferent de 
suportul ce va fi folosit. 
Art Director-ul este în primul rând un om al conceptelor, al imaginilor, o persoană care poate da 
o forma grafică ideilor, mai întâi sub o formă primară (story board) pentru ca acestea să capete 
forma finală ca spot video, spot audio, macheta de presă etc. 
În cazul realizării reclamelor video Art Director-ul lucrează direct cu producătorul de film pentru 
a superviza cu atenţie întreg procesul şi de a sigura controlul asupra calităţii a tot ce înseamnă 
grafică şi imagine. Art Director-ul trebuie să posede o viziune strategică asupra procesului de 
creare a reclamelor, mult mai aprofundată decât o simplă familiarizare cu principiile şi termenii 
generali de marketing. Ca şi colegul sau copywritter el trebuie să se dovedească pe lângă un bun 
specialist şi un bun coechipier. Art director-ul şi copywritter-ul au mai multe lucruri care îi 
apropie decât lucruri care îi deosebesc: ambii sunt cuplaţi la toate aspectele vieţii sociale, în 
special prin intermediul mass media, şi sunt atenţi la tot ceea ce înseamnă muzică, film, 
publicistică, artă, literatură. Cei mai buni dintre ei posedă  în plus o calitate deosebită, cea de a 
putea să îşi prezinte ideile de creaţie într-o manieră convingătoare, de a convinge clientul, de a-i 
spulbera îndoielile şi de a-l face să trăiască împreună cu echipa de creaţie emoţia reclamei pe 
cale să se nască. 
Un art director are de regulă o specializare de genul: grafician, operator film/foto, designer, 
scenograf etc. 
 
3. Producătorul video 
Producătorul video este la rândul său un specialist, care ştie cel mai bine dintre toţi unde să 
meargă şi ce să facă ca să transforme un story board într-un spot publicitar. 
Producatorul video se implică însă în procesul de creaţie cu mult timp înainte ca ideea de creaţie 
să fie tradusă în execuţii, oferind sfaturi şi soluţii specifice domeniului său de expertiză. 
Odată structura viitoarei reclame aprobată, producătorul video alege studioul de producţie cel 
mai adecvat, se ocupă de aspectele finaciare şi juridice ale contractelor de producţie şi 
gestionează acest întreg proces de transformare a ideii în execuţii. Producătorul video are rolul 
ingrat de acţiona ca o instanţă tehnică finală de validare a muncii de creaţie, având chiar dreptul 
şi obligaţia de a opri un proces ajuns în punctul de unde o greşeală devine costisitoare şi poate 
deveni jenantă pentru agenţie. 
 
De multe ori rolurile copywriterului şi ale art directorului nu sunt strict delimitate. Uneori, în 
timpul procesului acestea se pot inversa: un art director să aibă o excelentă idee de slogan, iar un 
copywriter o foarte bună idee de vizual. 
Formula standard în agenţiile de publicitate, împarte departamentul de creaţie în: Junior 
Copywriteri, Senior Copywriteri, Chief Copywriter pentru text şi Ilustratori, Junior Art Director, 
Senior Art Director pentru imagine. 
Evoluţia posibilă a unui creativ este din junior copywriter, în senior, apoi în creative director sau 
din ilustrator, în art director şi apoi în creative director. Această evoluţie nu este obligatorie, 
copywriteri celebri devenind mai rar directori de creaţie. 
 
Principalele instrumente folosite în creaţie 
 
Creaţia operează bineînţeles cu instrumente precise în crearea reclamelor. Menţionăm câteva 
dintre cele mai importante dintre acestea: 
 
Unique Selling Proposition (USP): beneficiu unic atribuit unui produs sau serviciu şi folosit ca 
bază a campaniei de publicitate. 
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Numele produsului: este identitatea sa înregistrată pe piaţă; în situaţia în care clientul lansează 
un produs sau un serviciu nou, agenţia de publicitate este cea care trebuie, conform strategiei şi 
tipului de produs, să propună şi un nume pentru acesta. Criteriile la care răspunde un bun nume 
de produs: este legat de una sau mai multe calităţi fizice ale produsului sau este din zona 
imediată a acestuia (beneficiu principal, efect, folosire); este uşor de pronunţat şi de citit; este 
memorabil. 
 
Sigla (Logo): este identitatea vizuală a unui produs. Cel mai adesea este o construcţie grafică, un 
simbol. 
 
Sloganul: este esenţa, în cuvinte, a caracteristicilor unei mărci, a felului în care este poziţionată. 
Prin repetare şi prin prezenţa pe toate materialele publicitare devine element de identitate al 
mărcii. 
 
Titlul (Headline): reprezintă tema unui enunţ de campanie. El sintetizează, într-o reclamă de 
presă de exemplu, ideea reclamei şi este plasat de regulă în partea de sus a machetei de presă, cu 
un corp de literă mai mare decât restul textului. 
 
Subtitlul (Subhead): este un titlu secundar într-o reclamă. 
 
Bloc principal de text (Body Copy): este partea în care se comunică pe larg mesajul sau unde se 
punctează esenţialul. 
Argumentarea raţională (Rationale): este descrierea şi explicarea creaţiilor publicitare, 
folosind ca suport strategia agreată; descrie ideea principală, importanţa ei şi poate include 
consideraţii de execuţie. 
 
Efect sonor (Jingle): este acea parte muzicală a unei reclame radio sau TV care prin repetare 
devine element de identitate sonor al mărcii.  
 
Scenariu ilustrat (Storyboard): este prezentarea ilustrată a unui spot TV, pe cadre esenţiale 
succesive, cu adnotari ce precizează stilul de filmare, elementele audio, scriptul. 
 
Macheta (Layout): este prezentarea grafică a unei reclame, cuprinzând toate elementele specifice 
(ex.: titlu, imagine, slogan, nume produs etc). 
 
Print de probă (Blueprint): este proba finală de culoare înainte ca materialul să între definitiv în 
producţie. 



 
7 
Creaţia în publicitate.  
Procesul de creaţie.  
Fluxul activităţii 
 
 
 
Procesul de creaţie 
 
Vom prezenta pe scurt felul în care se desfăşoară procesul de creaţie în cadrul unei agenţii de 
publicitate, folosind exemplul lansării pe piaţă a unei noi mărci.  
 
Procesul creării publicităţii începe atunci când departamentul de marketing al clientului 
informează departamentul de relaţii cu clienţii al Agenţiei care intenţionează să lanseze o nouă 
marcă. Din acest punct, pe baza strategiei de marketing, Agenţia de publicitate îşi întră în rol şi 
elaborează campania publicitară de lansare. 
Departamentul de relaţii cu clienţii acceptă noua sarcină cerută de către client şi începe să 
strângă orice fel de informaţii despre marcă şi piaţă pe care urmează să activeze aceasta. Este 
implicat în această fază a proiectului atât departamentul de cercetare şi strategie cât şi cel de 
creaţie.  
La finalul acestei etape responsabilul de cont din cadrul departamentului relaţii cu clienţii 
pregăteşte pentru departamentul de creaţie acel material de informare numit Brief. Acest material 
trebuie să fie pe cât posibil exhaustiv, să ofere liniile generale de urmat şi să nu limiteze în nici-
un fel direcţiile de dezvoltare a viitoarei creaţii. Brief-ul  trebuie să ofere oamenilor de creaţie 
informaţii cât mai amănunţite despre piaţa pe care va activa marca, obiectivele de marketing, 
caracteristicile grupurilor ţintă cărora li se adresează, aspecte relevante rezultate în urma 
cercetărilor, activitatea competiţiei etc. După primirea Brief-ului, directorul departamentului de 
creaţie desemnează echipa sau echipele care vor fi implicate în realizarea proiectului. De cele 
mai multe ori după desemnarea echipei de creaţie responsabilul de cont din cadrul 
departamentului relaţii cu clientul realizează o întâlnire de lucru, pentru informarea directă şi cât 
mai completă a echipei de creaţie care va lucra direct pe acest proiect, la care partcicipă toate 
persoanele implicate în proiect până la această etapă: echipa de cercetare, echipa de strategie-
planificare etc. 
Coordonatorul  departamentului de creaţie distribuie apoi sarcinile în cadrul echipei pe diverse 
direcţii – muzică, text, imagini, film etc. Se realizează story board-urile, machetele etc. La finalul 
acestei etape, când coordonatorul consideră că demersul a căpătat o formă consistentă îl supune 
controlului de calitate al grupului de coordonare (reprezentanţii managementului, reprezentanţii 
departamentului relaţii cu clienţii, oamenii de cercetare-strategie etc.)  
După aprobarea conceptului şi direcţiilor de creaţie de către sistemul de coordonare al agenţiei, 
acesta este supus testului final: aprobarea clientului. Dacă aceasta nu este acordată, întreg 
procesul este reluat, iar dacă clientul este de acord se trece la etapa următoare, în care machetele 
şi story board-urile devin realitate. Art directoriul supervizează definitivarea machetelor, atât din 
punct de vedere al ilustrării cât şi al imaginilor şi fotografiilor, directorul de producţie 
supervizează transformarea story board-ului în spoturi etc. 
 
Să analizăm acum în detaliu elementele procesului descris anterior. 
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Brief-ul 
 
Este “comanda” dată către departamentul de creaţie, care cuprinde toate informaţiile necesare 
pentru executarea unui proiect. Această “comandă” porneşte de la client şi este “procesată” de 
departamentul de relaţii cu clienţii, înainte de a ajunge într-un format special la departamentul de 
creaţie. 
 
Brieful anunţătorului (clientului) către agenţie 
 
Un proiect este de obicei iniţiat de client. Anunţarea agenţiei se face de regulă într-o întâlnire 
agenţie-client, în care clientul furnizează toate informaţiile necesare: date despre produs, date 
despre piaţă şi consumator, despre competiţie etc.  
Un punct important îl constituie în această etapă stabilirea obiectivelor clientului, obiective care 
pot fi de două feluri:  
• obiectivele de marketing: unde trebuie dus produsul, unde se vrea  poziţionat, 
volumul de vânzări estimat etc.; 
• obiectivele de comunicare: ce se doreşte comunicat consumatorului despre 
produs, acel esenţial pe care trebuie să se centreze comunicarea; acesta poate fi un beneficiu 
raţional sau emoţional, de exemplu: o nouă variantă, un preţ mai bun, ingrediente, efect după 
utilizare, emoţii, stare de confort etc. 
Proiectul trebuie finalizat în anumiţi parametri bugetari, brieful fiind momentul în care clientul 
comunică agenţiei fie un buget estimativ, fie pe cel final. 
Întâlnirea în sine este însă mai mult decât o simplă transmitere de date. Un profesionist în 
publicitate intuieşte acum şi ceea ce nu este scris: sentimentul clientului faţă de proiect, anumite 
preferinţe punctate întâmplător de acesta. De aceea o bună relaţie cu clientul, bazată pe 
încredere, este esenţială într-un asemenea moment. După cum este bine ştiut, trebuie acordată o 
mare atenţie începuturilor. 
 
Brieful către departamentul de creaţie 
 
După întălnirea cu clientul, responsabilul din cadrul departamentului relaţii cu clienţii procesează 
toate datele primite, le completează dacă este necesar cu informaţii din alte surse (studii de piaţă, 
studii de consumator, date despre competiţie etc). Toate acestea trebuie puse într-o succesiune 
logică, o strategie coerent, uşor de folosit pentru a atinge obiectivele briefului. 
În general toate agenţiile de publicitate au document standard care este completat cu aceste 
informaţii. Dincolo de aparenta rigiditate a unui asemenea formular, ceea ce el trebuie să 
comunice departamentului de creaţie sunt aspecte de genul: 
• care este problema clientului; 
• ce doreşte clientul de la agenţie (ex: o campanie de imagine pentru produs, pe “x” 
suporturi media: TV, presă, radio, etc); 
• care este produsul; 
• în ce context se află plasat produsul; 
• cui se adresează campania de comunicare (grupurile ţintă); 
• posibilele date “psihologice” despre consumator (nevoi ale acestuia, păreri, dorinţe) care 
pot fi folositoare. 
În acest moment comunicarea în interiorul agenţiei devine deosebit de importantă. Brieful este 
discutat în aşa numita sedinţă de informare la care participă echipa de creaţie implicată, strategia, 
departamentul relaţii cu clienţii, eventual reprezentanţi ai departamentelor de producţie, de media 
sau alte departamente implicate în proiect. 
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Acesta este momentul în care se clarifică toate semnele de întrebare, se pot emite primele 
ipoteze, se trasează o potenţială direcţie. 
 
Brainstorming-ul 
 
Brainstorming-ul este o tehnică de grup, interactivă, de dezvoltare sau folosire a creativităţii de 
grup. Ad literam el înseamnă “furtuna de creiere”. Pentru a ne păstra tot în sfera fenomenelor 
meteorologice, să numim acest procedeu o dezlănţuire de imaginaţie, un potop de idei, un vârtej 
de direcţii posibile. Pentru că, aşa cum se întâmplă după orice furtună, să se clarifice orizonturile 
şi direcţia de urmat să devină pe deplin vizibilă. 
Concret, demersul decurge în felul următor: oamenii de creaţie se întâlnesc pentru a dezbate 
cerinţele briefului. La întâlnire este obligatorie prezenţa echipei de creaţie responsabilă de 
proiect şi, dacă doresc, alţi membri ai departamentului de creaţie. Uşa este deschisă însă oricărei 
minţi deschise, dispusă să îşi pună imaginaţia să lucreze în slujba proiectului. 
Este faza în care se emit păreri, posibile direcţii, posibile implementări. Nu există limite (de 
altfel cu cât se emit păreri din ce în ce mai trăznite şi mai îndrăzneţe cu atât mai bine), singura 
restricţie – să nu spui “nu”. Faza de analiză critică a ideilor este ulterioară brainstorming-ului.  
Se notează orice idee, oricât de îndrăzneaţă sau banală poate părea, se notează practic orice le 
vine în minte participanţilor şi are o cât de mică legatură cu subiectul. Ulterior, instituţia critică 
va selecta direcţiile posibile, iar echipa de creaţie va confirma conceptele potrivite. 
De notat că în brainstorming nu se epuizează toate ideile posibile despre un proiect. De cele mai 
multe ori “creativii” se trezesc în miezul nopţii cu un singur gând “am o idee genială!” 
Bineînţeles spaţiile de inspiraţie pot varia... Important este ca mintea să lucreze chiar dacă atenţia 
se îndreaptă spre altceva. Astfel, ideea va trăsni pur şi simplu când nimeni nu se aşteaptă. 
 
Conceptul şi ideea de creaţie 
 
Conceptul creativ este baza de pornire în orice creaţie publicitară. Este direcţia pe care se 
trasează şi  care este urmată ulterior prin implementări concrete. 
Spre exemplu: să considerăm un produs farmaceutic – vitamine – căreia îi vom creea o imagine 
prin conceptul de “FAMILIE”. (După cum se observă, conceptul este un dat generos şi abstract, 
care lasă spaţiu unor implementări diverse.) Faza următoare este transpunerea conceptului într-o 
formulare mai clară, pentru a fi condensat în slogan. (Sloganul trebuie să prindă esenţa mărcii şi 
să comunice o idee unică despre produs.) Astfel s-a ales următoarea direcţie: atingerea părinţilor 
(factorul de decizie în cumpărare) prin comunicarea ideii că a cumpăra vitaminele pentru copiii 
lor este o dovadă de inteligenţă (un părinte inteligent ştie ce este bun pentru copilul său şi ştie 
cum să îi ofere acest lucru). Aşa s-a născut sloganul “Pentru copii cu părinţi inteligenţi”, care a 
fost considerat cel mai bun slogan al anului 2000 şi al agenţiei Ogilvy. 
 
Rute creative şi de execuţie 
 
Un concept poate fi implementat în mai multe feluri. Fie, spre exemplu, cum acelaşi concept de 
“familie” poate fi declinat în câteva posibile rute: scene din viaţa de familie, relaţia dintre părinte 
şi copil, momente importante din viaţa unui copil etc. 
Odată ruta/rutele agreate, se trece la execuţii concrete de scenarii TV şi radio, machete de presă, 
de afiş etc. Acestea corespund cu materialele cerute de către client în brief-ul iniţial. 
Comunicarea produsului se va face într-o manieră integrată, care va transmite aceleaşi atribute 
esenţiale pe toate media convenite, folosind acelaşi tip de adresare. 
Conceptul este acelaşi în toate cazurile, doar declinările lui sunt realizate în aşa fel încât să 
utilizeze la maxim beneficiile mediilor de transpunere. 
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Prezentarea 
 
Îndată ce toate propunerile de creaţie sunt finalizate şi agreate în urma întâlnirilor interne cu 
departamentul de Relaţii cu clienţii, creativii mai au un singur lucru de făcut: să le “vândă” 
clientului. {i pentru aceasta nimeni nu poate fi mai potrivit decât ei înşişi. Acest moment necesită 
însă şi o pregătire pe măsură. 
Primul pas este cel de a scrie cât mai concis, clar, convingător şi logic o prezentare a paşilor prin 
care s-a ajuns la conceptul, ideea şi execuţiile creative. Cu alte cuvinte, să se facă o demonstraţie 
bine argumentată a faptului că execuţiile creative se bazează pe caracteristicile produsului, ţin 
seama de profilul consumatorului, răspund nevoilor acestuia, ţin seama de competiţie şi găsesc o 
nişă de comunicare pe piaţă, astfel încât produsul poate capătă o identitate clară, unică, 
atrăgătoare. Aceasta este o prezentare scrisă, care rămâne la client. 
Această etapă a argumentării odată rezolvată, creativii sunt gata de prezentare. 
De o importanţă hotărâtoare este prestaţia în prezenţa clientului, pentru că prezentarea nu este o 
simplă citire a documentului pregătit, ci abilitatea de a-l introduce pe client în proiect, de a-l face 
să parcurgă odată cu creatorul procesul de creaţie, de a-l aduce pas cu pas în direcţia dorită 
pentru a-i spune în final “Da! Asta căutăm!”  
Pentru întâlnire, creativul poate – sau nu – să adopte o ţinută “business”. Ceea ce contează însă 
cu adevărat este să creadă în ceea ce a făcut, în colegii de prezentare (de regulă responsabili de 
relaţia cu clienţii). Dar mai ales, să aibă o idee cu potenţial de “se vinde singură”, pentru că, în 
final, ceea ce contează este.... 
 
Răspunsul Clientului 
 
Acesta poate fi favorabil (şi atunci procesul trece direct la capitolul următor, producţia) sau 
nefavorabil (şi atunci întreg procesul este reluat). Pare atât de simplu încât acest subcapitol nu 
şi-ar avea locul aici. {i totuşi, nu putem să trecem atât de uşor peste... răspunsul clientului – în 
definitiv, poate ca toată această carte este scrisă pentru acest raspuns (şi, în funcţie de cum este 
citită, acesta poate fi pozitiv sau nu). 
Dar, în sfârşit, cu sau fără modificări, adăugiri şi alte negocieri, răspunsul mult aşteptat apare: 
“DA, haideţi să le facem pe acestea!”. E momentul în care oamenii de la Producţie ridică 
încântaţi (şi puţin uimiţi) din sprâncene!   
 
Producţia 
 
“În sfârşit, facem treaba!” Cam asta ar fi exclamaţia favorită a omului de producţie care, om 
pragmatic, nu prea apreciază munca de birou şi urletele entuziaste ale celor de la creaţie în faţa 
unei idei super creative pe care uneori se grăbeşte să le înnăbuşe în faşă cu numai cinci cuvinte: 
asta nu se poate realiza!  
Iată de ce prezenţa omului de producţie este foarte importantă încă din faza de concepere a 
execuţiilor creative. 
El va fi primul care va spune să nu se depăşească 60 de cuvinte pentru un spot radio de 30 de 
secunde, pentru că altfel nu se încadrează în format şi, dacă clientul aprobă scenariul, creativul se 
poate trezi în studio că una din frazele ce comunicau ceva important pentru produs trebuie 
scoasă. 
Prin urmare, un creativ trebuie să ţină cont întotdeauna de producţie. O idee poate fi cât se poate 
de frumoasă, dacă nu se poate face, atunci degeaba. 
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Dar dacă se poate face, atunci creativul trebuie să fie acolo. Pentru presă el trebuie să verifice 
cromalinul (justificarea de culoare) înainte ca acesta să fie dat în tipografie. O virgulă uitată într-
un colţ ar putea da peste cap sensul unui mesaj. 
{i în privinţa spoturilor TV sau radio, omul de creaţie nu poate lipsi de la faţa locului, din studio 
sau de pe platou. Este ca şi cum un copil s-ar naşte în maternitate fără ca mama lui să fie acolo...  
 
Aşa după cum spuneam, producţia este de două tipuri, în funcţie de suporturile folosite: audio-
video şi tipărituri. 
 
Reclama tipărită 
 
Pentru orice există reguli şi reţete. Acestea nu sunt însă suficiente. Reţetele sunt cunoscute de 
toţi, şi totuşi nu oricine poate crea o reclamă de excepţie. Regulile sunt totuşi fundamentul de 
cunoştinţe necesar în orice meserie, iar cea de creator de publicitate nu face excepţie. Restul este 
experienţă, inspiraţie şi imaginaţie ieşită din tipare. 
 
Funcţiile titlului (Headline) 
1. Un titlu bun trebuie să capteze atenţia consumatorilor. Dacă se reuşeşte acest lucru, există 
şanse să i se stârnească curiozitatea asupra întregii reclame. De multe ori acest rol îl împarte cu 
elementul vizual. 
2. Titlul trebuie să introducă textul publicitar central. 
3. Poate comunica un beneficiu. 
4. Poate pune accent pe numele mărcii.  
5. Poate fi un apel direct către consumator. 
 
Criterii pentru realizarea unui titlu de impact 
Punctul de plecare în crearea unui titlu este declaraţia de strategie. Titlul este acea frază cheie 
care, dacă răspunde la următoarele întrebări, sau la  majoritatea întrebărilor, are caracteristicile 
unuia de impact: 
• Opreşte, intrigă şi implică cititorul? 
• Încurajează parcurgerea întregului text? 
• Oferă o promisiune sau un beneficiu relevante? 
• Întăreşte numele mărcii? 
• Este în sinergie cu elementele vizuale? 
Tipuri de titluri 
1. Prezentarea unui beneficiu. 
2. Enunţarea unui fapt. 
3. Selectiv – identificarea unui grup ţintă. 
4. Stârnirea curiozităţii (de regulă o întrebare). 
5. Anunţarea unei ştiri, a unei noutăţi. 
6. Îndemn. 
7. Repetarea unei afirmaţii. 
8. Folosirea de metafore sau analogii. 
 
Criterii pentru realizarea unei reclame tipărite de impact 
Definirea unei asemenea reclame constă tot într-o înşiruire de caracteristici. În primul rând, din 
reclamă transpare gradul de implicare al autorului ei. Un copywriter implicat, care crede în 
produs, îl va vinde mult mai bine decât unul care lucrează ca la carte, dar fără a “simţi” proiectul. 
Totuşi, a nu se uita că trebuie comunicat consumatorului ce face acel produs pentru el, şi nu cât 
de mândri de acel produs se simt producătorul şi agenţia de publicitate. 
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Un bun copywriter poate transpune limbajul de marketing într-unul “uman”, obişnuit. Chiar şi 
termenii cu o complexitate crescută pot fi abordaţi în cuvinte simple. Nu trebuie niciodată 
pierdut din vedere consumatorul final. Dacă un copywriter reuşeşte să scrie aşa cum i-ar vorbi 
consumatorului în mod direct, rezultă o scriitură onestă şi veridică. 
O greşeală de evitat este cea de a spune totul într-o singură reclamă. Reclamele stufoase tind să 
plictisească şi să nu fie citite până la final. Cu cât mesajul este mai specific şi mai direct cu atât 
mai repede este înţeles de către consumatori. 
Există apoi o serie de reguli de scriere ce trebuie urmate: evitarea clişeelor, alternarea de fraze 
scurte cu fraze lungi, revizuirea etc. 
 
Blocul principal de text 
Ca şi strategie de scriere, el trebuie legat de titlul tipăriturii printr-un paragraf de tranziţie. 
Ca şi stil de text, poate fi enunţarea unei poveşti, un dialog, o listare de atribute. Blocul principal 
de text trebuie să amplifice ceea ce este enunţat în titlu. Uneori aceasta funcţionează ca o 
confirmare pentru consumatorii care caută o dovadă a promisiunii. 
 
Vizualul în tipăritură 
 
Privit într-un mod general, procesul de realizare a “vizualului” urmează stabilirii conceptului 
creativ şi găsirii unui titlu. Dar există şi cazuri în care titul rezultă din ideea de vizual. 
O reclamă cuprinde o serie de elemente: titlu, bloc principal de text, slogan, siglă, imagine. 
Aranjarea lor duce la crearea unei machete (layout). Termenul înseamnă: (1) designul complet al 
reclamei, compoziţia; (2) realizarea lui fizică, concretă, pentru tipăritura de probă. 
 
Criterii pentru realizarea unui vizual de impact  
 
Scopul oricărei reclame este să fie memorabilă, ceea ce devine din ce în ce mai dificil de realizat. 
Nu poţi vinde consumatorilor dacă nu le atragi atenţia. Iar imaginea are rol de magnet. 
Bineînţeles, uneori doar imaginea nu poate spune totul. Combinată cu un bun slogan (headline), 
ea poate crea însă impactul dorit.  
Uneori o imagine face cât o mie de cuvinte, dar ea trebuie în primul rând să se integreze într-un 
întreg, să răspundă poziţionării produsului şi conceptului creativ. Iar folosirea unei imagini 
şocante în mod gratuit, fără legatură cu produsul,  poate face mai mult rău decât bine.  
Să nu omitem ca există şi nenumărate reclame de impact unde imaginea este absentă, iar textul 
face totul. 
Pentru a fi eficace, o reclamă trebuie deci să fie vizibilă, ceea ce ţine şi de expunerea media, de 
atingerea publicului ţintă vizat. 
 
Principiile de bază ale design-ului 
Unitatea. Reclama trebuie să convingă ca întreg. Dacă părţile atât de diferite ale unei reclame nu 
se leagă între ele, efectul poate crea confuzie. 
 
Armonia. Elementele unei reclame trebuie să fie compatibile. Procesul este similar stilului de a 
te îmbrăca: te asortezi sau nu. 
 
Succesiunea. Elementele necesită o aranjare care să ajute citirea de la colţul stânga sus la cel din 
dreapta jos. Succesiunea poate ajuta ochiul privitorului să parcurgă toate elementele. Unele din 
aranjările clasice sunt cele în formă de “Z” sau “S”. 
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Accentul. Acesta este pus de regulă pe un element care trebuie privilegiat în raport cu celelalte. 
Nu totul poate fi la fel de important. Prezentarea elementelor în egala măsură poate duce la o 
reclamă “plată”. 
 
Contrastul. Varietatea de dimensiuni, forme şi culori ajută reclama să iasă din obiţnuit. Un bun 
contrast poate face layout-ul mai interesant. 
 
Echilibrul. Presupune existenţa unor elemente de mărime şi formă egală în partea stânga şi în 
cea dreapta. O asemenea simetrie creează stabilitate, dar poate lasă şi o impresie de lipsă de 
imaginaţie.  
 
 
Alte elemente de compoziţie 
Culoarea. Poate atrage atenţia şi poate comunica o stare. Anumite produse pot fi prezentate 
realist doar prin culoare: piese de mobilier, mâncare, accesorii, îmbrăcăminte, produse 
cosmetice. Culoarea poate pune în valoare anumite elemente. 
 
Spaţiul alb. Este un instrument de bază în crearea unuei machete (layout) de impact, dar are şi el 
reguli clare de folosire: recomandat este să fie păstrat către margini, altfel, în centru, poate 
distrage atenţia de la mesaj. 
 
 
Reclama video 
 
Reclama video are două componente esenţiale. Componenta video (vizualul) şi componenta 
audio (cuvintele rostite, muzica, efectele sonore). Procesul de creaţie începe cu vizualul pentru 
ca televiziunea este în primul rând mediul imaginilor.  
 
Tehnici vizuale 
Majoritatea reclamelor sunt o combinaţie a mai multor tehnici. 
 
Mărturia (Testimonialul). Se folosesc fie lideri de opinie fie persoane necunoscute. De obicei 
privitorii sunt fascinaţi de prezenţa vedetelor, fiind de altfel un mod sigur de a atrage atenţia.  
 
Vorbitorul. Există spoturi în care un vorbitor se adresează în mod direct consumatorilor, făcînd 
demonstraţii de produs sau indicîndu-l. Eroul este produsul, nu vorbitorul. 
 
Demonstraţia. Este o tehnică populară pentru anumite produse, pentru că televiziunea este 
mediul ideal de a arăta consumatorului cum să folosească produsul. 
 
Close-up (cadrele apropiate). Sunt foarte folosite, deoarece panoramarea se pierde pe un ecran 
atât de mic ca cel al aparatelor TV obişnuite. 
 
Povestirea. Este o tehnică similară realizării unui film în miniatură.  
 
Comparaţia. De obicei este un procedeu care răspunde unei întrebări. “Noi avem. Ei nu...” 
Comparaţia se poate face între produse sau între stiluri de viaţă asociate produselor. 
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Metafora. Este un procedeu prin care marca este substituită cu o imagine, un simbol sau o 
expresie care nu au legatură directă cu aceasta, dar care evocă calităţile sau caracteristicile asupra 
cărora se vrea a se atrage atenţia. 
 
Fotografii sau cadre statice. Pot ajuta la structurarea unei reclame coerente. Materialul necesar 
poate exista deja sau poate fi realizat cu costuri minimale. 
 
Scene de viaţă (Slice-of-life). Este o tehnică dramatică veche, în care actori aleşi adecvat joacă o 
poveste despre produs. Numeroase asemenea spoturi debutează cu o problemă şi oferţă drept 
soluţie produsul promovat. 
 
Interviul cu consumatorii. Spre deosebire de reclamele ce folosesc actori profesionişti, aceste 
reclame folosesc oameni obişnuiţi care transmit experienţa lor despre produs. 
 
Vignete sau situaţii. Este reclama realizată printr-o succesiune rapidă de situaţii care susţin o 
idee. Este genul de reclamă folosit de băuturile răcoritoare, de dulciuri şi alte produse similare de 
larg consum. Suportul audio în acest caz este deseori un jingle sau un cântec ale cărui versuri 
ilustrează situaţiile prezentate. 
 
Animaţia. Cea mai întâlnită formă este desenul animat, dar mai nou este foarte folosită tehnica 
3D – tridimensională. 
 
Puncte de reper pentru crearea reclamei TV 
• Mai întâi se gândeşte în imagini, apoi în cuvinte. 
• Se alege un format care să exprime cât mai bine mesajul. 
• Trebuie acordată o mare atenţie rolului de divertisment al reclamei TV. 
• Debutul reclamei trebuie să capteze atenţia privitorilor. 
• Produsul trebuie să fie vizibil. 
• Se poate opta pentru supra texte adăugate peste imagine pentru a puncta informaţiile 
esenţiale. 
• Finalul trebuie să aparţină produsului. 
• Textul nu trebuie să povestească imaginile. Cuvintele trebuie să adauge înţeles 
imaginilor. 
 
Reclama video este cea mai elaborată dintre creaţiile publicitare. Ea implică şi solicită resurse 
numeroase, atât din partea agenţiei cât şi din partea studiourilor de producţie. Presupune în 
majoritatea cazurilor selectarea actorilor potriviţi, alegerea decorurilor, ore de filmări, ore de 
studio pentru montaj, alegerea unui fundal sonor care să contribuie la impactul reclamei. 
Televiziunea este cel mai flexibil şi mai creativ mediu pentru că foloseşte o combinaţie perfectă 
de imagine, sunet şi mişcare pentru a comunica emoţii. 
Actul creării unei reclame TV presupune şi cunoaşterea unor tehnici de producţie şi a limbajului 
specific acestui domeniu. 
 
Reclama audio 
Radioul este un mediu deosebit de puternic raportat la efectele publicităţii. Folosirea lui permite 
atingerea unor grupuri ţintă precis delimitate şi oferă o mai mare libertate de creaţie. 
Deşi flexibilă, reclama radio, pentru a fi eficientă, trebuie să se înscrie în anumiţi parametri. De 
exemplu folosirea unui sunet sau zgomot memorabil asociat mărcii.  
Umorul este foarte folosit în acest mediu, dar poate determina efecte neaşteptate. Umorul trebuie 
să fie bine dozat, pentru a “prinde” la oricine. Un umor de calitate trebuie: (1) să aibă o legatură 
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cu experienţa de viaţă obişnuită, (2) să fie cu adevărat amuzant, (3) să vândă produsul, (4) să nu 
afecteze imaginea mărcii. 
 
Structura unei reclame radio 
În cazul reclamelor radio primele cinci secunde sunt esenţiale. De aceea trebuie acordată o mare 
grijă începutului – este momentul în care se captează atenţia audienţei. 
Se poate folosi o singură voce, două în dialog, mai multe voci. Se poate folosi dramatizarea. 
Efecte sonore variate. 
Una din regulile cele mai importante este să nu se depăşească un anumit număr de cuvinte, de 
regulă şaizeci. 



 
8 
Elemente de media folosite în publicitate. 
Definiţii 
 
 
 
Universul audienţei media desemnează totalitatea indivizilor cu anumite caracteristici dintr-o 
anumită regiune. 
 
Ex.: populaţia unei ţări, populaţia feminină a ţării, populaţia care are acces la televizor, etc. 
 
Grupul }intă (target) este publicul vizat de campania publicitară 
 
Ex: femeile peste 18 ani, cu venituri medii şi peste medii, care locuiesc în mediu urban, bărbaţii 
între 30-50 ani, cu venituri superioare, etc.  
 
De la grupul ţintă principal (core target) se extrapolează un grup ţintă lărgit (broad target) care 
include şi public potenţial sau incidental consumator sau care poate influenţa decizia de 
cumpărăre. Pentru un grup ţintă principal se pot defini mai multe grupuri lărgite. 
Ex: în cazul produselor pentru care mamele sunt grupul ţintă principal, bunicile sau taţii, pot fi 
incluşi într-un grup lărgit ce poate fi sau femeile între 20-60 ani – incluzînd bunicile, sau 
populaţia totală între 20-60 ani – incluzînd taţii. 
 
Acoperirea (reach, coverage) reprezintă numărul de persoane diferite care intră în contact cel 
puţin odată cu mesajul publicitar.  
 
Acoperirea se exprimă de obicei în procente din grupul ţintă sau universul audienţei media şi este 
măsurată de regulă pe o perioadă de 4 săptămâni. Poate fi exprimată şi în mii de persoane. 
 
Ex. Să presupunem că grupul ţintă al produsului X este format din 10 persoane. Să presupunem 
în continuare că un spot publicitar difuzat în prima zi a campaniei publicitare atinge 6 persoane. 
Vorbim în acest caz de o acoperire de 60% pentru spotul 1.   
Să presupunem apoi că în a doua zi a campaniei spotul publicitar este văzut de 5 persoane. 
Vorbim de o acoperire de 50% pentru spotul 2.  
Dacă însă din numărul de 5 persoane care au văzut spotul 2, presupunem că 3 persoane au văzut 
şi spotul 1, calculăm numărul indivizilor distincţi care au intract în contact cu mesajul publicitar 
şi ajungem la 6 (spotul 1) + 2 (spotul 2) = 8. Cu alte cuvinte acoperirea campaniei publicitare de 
2 spoturi este de 80%.  
 
Nivelul de audienţă (rating) reprezintă numărul de persoane sau gospodării care la un moment 
dat urmăresc un anumit program tv sau radio. 
  
Se exprimă în procente din universul audienţei media. Agenţiile folosesc acest indice pentru a 
determina câte persoane vor intra în contact cu mesajul şi pentru a calcula de câte ori vor fi 
expuse aceluiaşi mesaj. 
 
GRP’s (Gross Rating Points) este un indicator care evaluează procentul din audienţa totală 
care poate fi expus mesajului publicitar.  
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Se calculează însumînd ratingurile programelor folosite în transmiterea unui mesaj publicitar. 
Acest indicator (GRP’s) este raportat întotdeauna la un grup ţintă specific (Femei, 18+, urban). 
Suma GRP’s poate depăşi 100 pentru că nu ţine cont de duplicări sau de expuneri repetate ale 
aceluiaşi individ la vehiculele media. Indivizii sunt număraţi de câte ori sunt expuşi mesajului. 
Ex. Produsul Z are grupul ţintă femei 18-50ani. Considerăm o campanie TV care foloseşte 
programele A, B, C si care livrează fiecare o anumită audienţă. 
 
A ---------- rating 10 
B ---------- rating 12 
C ---------- rating   8 
 
TOTAL GRPs   30 
GRPs nu pot fi însumaţi decât atunci când sunt calculaţi în raport cu acelaşi univers al 
audienţei media.  
 
Ex.: Se dezvoltă o campanie publicitară la nivel regional, în România, Bulgaria şi Ungaria. 
Grupul ţintă al produsului este pretutindeni acelaşi: bărbaţi, 18+, urban. Universul variază însă 
de la ţară la ţară, în funcţie de caractersiticile demografice ale fiecărei ţări.  
 
}ARA   GRPs 
România  2,200 
Bulgaria   1,200 
Ungaria     250 
 
TOTAL  3,650 (GRE{IT!) 
 
Contacte (contacts, impressions) reprezintă numărul real de persoane atinse de un vehicul 
media ( în pauza publicitară) măsurat în ‘000 (mii). 
 
În cazul unui univers media de 800.000 de persoane, dacă pauza publicitară a avut un rating de 
25 atunci respectivul post livrează 200.000 de contacte. Relaţia de calcul este: 
  
Contacte = GRP’s/100 x Univers 
 
Frecventa (frequency) măsoară numărul mediu de expuneri a audienţei la mesajul publicitar.  
 
Frecvenţa se exprimă de obicei pentru o perioadă de 4 săptămâni. 
 
Frecvenţa = GRP’s/ Acoperire 
 
CPT (cost pe mie, Cost per Thousand) reprezintă costul pentru a obţine 1000 de contacte ale 
unui grup ţintă specific. 
 
Formula de calcul este: 
 
CPT = Costul anunţului / Contacte (in ‘000) 
 
Nu se pot compara CPT care se referă la grupuri ţintă diferite. 
 



Publicitate si reclama 56 

CPP (cost pe punct, Cost per Point) sau costul pe punct reprezintă efortul financiar necesar 
pentru a obţine un punct de rating (sau un GRP) 
 
Formula de calcul este: 
CPP = Costul anunţului / Ratingul programului 
 
 
 
Realizarea planului de media 
 
După stabilirea exactă a secvenţialităţii în timp a campaniei şi a tipurilor de vehicule media 
(presa, TV etc.) ce vor fi folosite în campanie se trece la alegerea efectivă a mediilor şi alocarea 
consumul media zilnic pe fiecare vehicul media.  
Această nouă etapă constă în construcţia media planului; dacă până acum totul a fost gândit la o 
scară mare de aici înainte totul se detaliază, fiecare apariţie a mesajului publicitar în media se 
cuantifică atât ca efort bugetar cât şi ca impact (acoperire, frecvenţă, impresii). În urma 
calculelor poate fi acum estimat şi efectul media total, cumulat pentru toate apariţiile în toate 
mediile şi costul campaniei în detaliu. 
Unul dintre principiile fundamentale care stau la baza alcătuirii media planului este că nu există 
mesaj publicitar care să acopere “nivelul naţional”. Orice mesaj este în ultimă instanţă local şi 
personal şi înseamnă de fapt un bărbat sau o femeie care citeşte ziarul sau se uită la televizor. 
Deşi nu există un format unic pentru un plan de media şi nici un regulament general de realizare 
a lui, sunt totuşi anumite principii de care se ţine seama în orice departament de media. Ceea ce 
există  ca punct comun de plecare este planul de activităţi media. 
Pe lângă planul de activităţi la începerea construcţiei media planului mai sunt necesare o serie de 
componente la care se oferă un răspuns media la nivel micro:  grupul ţintă, obiectivele de 
comunicare şi elemente de creaţie ale mesajului publicitar, factorul geografic (distribuţia 
produsului), raportul frecvenţă/acoperire, reacţia faţă de competiţie. 
Odată definitivate răspunsurile se trece la realizarea efectivă a calendarului detaliat al campaniei: 
exact ce canale de media vor fi folosite, când (programul, ziua şi ora pentru televiziune, ziua de 
apariţie pentru presă) şi cât timp şi spaţiu va fi folosit pentru fiecare din reclame. 
Încă odată trebuie subliniat că nu există reguli standard de abordare şi că tacticile de realizare a 
planului de media diferă de la agenţie la agenţie, de la campanie la campanie, de la individ la 
individ. Ceea ce este comun este faptul că media planul se rezolvă prin evaluări succesive ale 
răspunsului media găsit în raport cu obiectivele campaniei şi ajustare continuă. Un cuvânt cheie 
îl au aici experienţa şi creativitatea echipei media. 
 
Vom prezenta acum fiecare componentă a planului de media. 
 
Grupul ţintă 
 
Descrierea grupului ţintă este fundamentală pentru construcţia media planului. În funcţie de 
caracteristicile socio-demografice ale grupului ţintă, specialistul în media poate identifica 
vehiculele media prin care ajunge la grupul ţintă în modul cel mai economic şi mai eficient.  
Fiecare profil socio-demografic se traduce în realitate prin obiceiuri specifice de consum media. 
Obiceiurile de consum media ale publicului devin astfel esenţiale în alegerea canalelor de 
comunicare. Identificarea lor înseamnă plasarea eficientă a banilor clientului sau, în caz contrar, 
cheltuieli nejustificate. 
În general obiceiurile de consum media diferă în funcţie de vârstă (tinerii ascultă mai mult 
posturi de radio, adulţii citesc mai mult ziare, publicaţii de specialitate), sex (femeile citesc mai 
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mult reviste dedicate sau urmăresc soap operas la TV pe când bărbaţii preferă cotidianele şi 
programele de ştiri la TV) şi alte caracteristici socio- demografice.  
Criteriul venituri poate fi şi el un factor în obiceiul de consum media; astfel persoanele cu 
venituri ridicate şi de multe ori implicate în afaceri vor citi mai degrabă publicaţii de specialitate 
sau de afaceri, vor asculta posturi de radio în timp ce se deplasează cu masina, în timp ce timpul 
alocat televiziunii se scurtează, însemnînd în special urmărirea ştirilor sau chiar a rezumatelor 
din ştirile televizate. 
Publicaţiile locale sunt mai citite, în zonele în care apar, decât publicaţiile naţionale, ele acordînd 
spaţii ample reportajelor şi ştirilor zonale. 
 
Un alt efect al descrierii grupului ţintă este presiunea pe care dimensiunea lui o exercită asupra 
bugetului de media: atât din punct de vedere acoperire (acoperire) cât şi din punct de vedere al 
frecvenţei (numărul de expuneri necesar a fi realizat pentru fiecare individ).  
Din perspectiva acoperirii: cu cât grupul ţintă vizat de campanie este mai larg (mai multe 
tipologii şi în consecinţă o diversitate mai mare de consum media), vor trebui alese mai multe 
vehicule, sau mai multe programe pentru a putea transmite acelaşi mesaj tuturor. În acest punct 
intervine esenţial specialistul de media în a identifica un număr cât mai mic dintre aceste canale 
cu care se poate acoperi cât mai bine grupul ţintă. Este unul din modurile în care se pot face 
economii importante. 
Din perspectiva frecvenţei presiunea asupra bugetului va fi de atâtea ori mai mare de câte ori 
trebuie atins grupul ţintă datorită faptului că raportul faţă de acoperire este unul de multiplicare. 
 
Factorul geografic 
 
Distribuţia geografică a produsului dictează implicit şi mărimea bugetului. Influenţele sunt 
majore şi trebuie luate în considerare. 
În mod evident zonele de aglomerări urbane reprezintă un potenţial mare de vânzare şi aici se va 
concentra şi distribuţia produsului. Zonele urbane mari sunt acoperite de televiziunile cu 
acoperire naţională, însă când discutăm şi despre alte tipuri de media (presă, outdoor etc.) fiecare 
din zonele acestea va avea alte caracteristici. În unele zone sunt mai importante media locale, în 
altele obiceiurile de consum se îndreaptă către media cu acoperire naţională. Ca element de 
delimitare este evident că zonele puternic dezvoltate industrial sunt mai conectate la presa 
naţională pentru că nevoile lor ţin de contactele cu restul ţării. 
Tendinţa actuală este spre construcţia de planuri de media cu două componente: naţională şi 
adiacentă (locală - atunci când este cazul sau când bugetul o permite). 
Deseori componenta locală joacă un rol mai important decât cea naţională, existând situaţii când 
mesajul se adresează numai unei regiuni, sau aşa cum se întâmplă vara, au loc acţiuni speciale pe 
litoral (o excelentă piaţă de desfacere de câteva milioane de persoane care se află în concediu). 
 
Raportul frecvenţă/acoperire 
 
În acest stadiu se iau în considerare tacticile de împărţire pe faze a bugetului prezentate în planul 
de activităţi. 
Primul pas se face luînd în considerare trei factori: acoperirea (reach), frecvenţa şi continuitatea 
(prin continuitate intelegind lungimea neîntreruptă a unei campanii). Numai marii anunţători îşi 
pot permite să se concentreze pe toţi aceşti trei factori, şi vor încerca în consecinţă să-şi împartă 
banii cât mai eficient. 
Acoperirea, frecvenţa şi continuitatea trebuie echilibrate ţinînd cont de mărimea bugetului, care 
nu de puţine ori este fixă, şi de obiectivele principale ale campaniei. Putem sublinia că poate nici 
un buget nu este suficient de mare pentru a îndeplini perfect toate obiectivele media. 
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De obicei se va alege între a folosi media cele mai puţin costisitoare (eficacitate) şi cele care pot 
comunica cel mai bine mesajul în conformitate cu obiectivele media (eficienţa). 
 
Relaţia dintre cei trei factori este prezentată generic în graficul următor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.1: Cerinţe de strategie media (exemple comparative) 
 
Balansul între frecvenţă şi acoperire este singurul asupra căruia se poate acţiona; în majoritatea 
cazurilor lungimea campaniei fiind fixă. Cu alte cuvinte există rareori posibilitatea modificării 
lungimii campaniei de la un an la şase luni pentru a îndeplini obiectivele de acoperire sau 
frecvenţă. 
 
În cele mai multe cazuri media plannerii încep cu factorul frecvenţă în construcţia media 
planului. Aceasta pentru că frecvenţa este determinantă; este nevoie de mai multe expuneri 
pentru a convinge un individ din grupul ţintă să cumpere produsul. Putem deci considera 
balansul frecvenţă/acoperire şi ca un număr total de expuneri care pot fi cumpărate în limitele 
bugetului. 
 
Admiţînd că avem un buget cu care putem achiziţiona 1.000.000 de expuneri. De câte ori vom 
mări numărul de expuneri pe individ vom micşora numărul de persoane atinse: 
5 expuneri x 200.000 persoane = 1.000.000 expuneri  
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4 expuneri x 250.000 persoane = 1.000.000 expuneri 
2 expuneri x 500.000 persoane = 1.000.000 expuneri 
 
Pe măsură ce publicitatea se dezvoltă, mesajele publicitare (spoturi, reclame în presa) conţin mai 
multă informaţie, mediile sunt mai aglomerate. În decursul timpului experţii media sunt din ce în 
ce mai interesaţi de “comunicarea eficace” reprezentînd gradul de la care un individ înţelege 
mesajul publicitar şi şi-l poate aminti în întregime. Pentru a măsura gradul de comunicare faţă de 
numărul de expuneri  în media se utilizează termenul “effective reach”  şi “effective frequency”. 
 
Reacţia faţă de competiţie 
 
Publicitatea funcţionează într-un mediu extrem de competitiv. Prin planul de media nu numai că 
se realizează o campanie eficientă pentru un produs/marcă, ci se îndeplineşte şi cerinţa ca 
produsul să se distingă de celelalte.  
Ca şi în cazul stabilirii echilibrului frecvenţă versus acoperire, se va păstra o limită în construirea 
planului ce va ţine cont de obiectivele media şi va preîntimpina efectele negative ale concurenţei 
dacă şi atunci când se poate. 
 
Unul din factorii determinanţi ai nivelului de audienţă ce trebuie atinsă este dat de loialitatea 
consumatorilor faţă de marca preferată, iar în cazul în care obiectivul este atragerea 
consumatorilor competiţiei gradul de loialitate al consumatorilor faţă de acele produse. 
 
Obiectivele de comunicare/elemente de creaţie 
 
Un element care trebuie luat în considerare este relaţia intrinsecă dintre profilul psihologic al 
publicului ţintă şi tipul de media pe care acesta îl consumă.  
Elementul esenţial al fiecărui vehicul media (publicaţie, post TV) este acela că prin întreg 
conţinutul editorial şi modul în care prezintă lumea el reprezintă o “atitudine” faţă de viaţă, dacă 
vrem ca un individ virtual. Consumatorul media alege acea “atitudine” faţă de viaţă în momentul 
în care cumpără ziarul sau deschide televizorul pe un anume post de televiziune. În cazul 
televiziunii fiecare program poate reprezenta o “atitudine”. 
Identificarea dintre consumator şi media se face la un nivel psihologic intim, bazat pe elemente 
ce aproape sunt identice limbaj, aspiraţii, estetică. 
Dacă obiectivele de comunicare, modul în care este realizată reclama, elementele creative din 
mesaj contrazic sau sunt diferite faţă de “atitudine” atunci consumatorul nu va percepe în mod 
pozitiv reclama. 
Deasemenea consumatorul media “consumă” fiecare tip de media altfel. Ziare pentru a afla rapid 
informaţii selectînd pe cele interesante, reviste pentru articole mai ample acordînd mai mult timp 
lecturării etc. Fiecare media necesită un tip unic de predispoziţie. 
 
Putem spune că selectarea vehiculelor media în conformitate cu tipologia mesajului publicitar 
asigură nu numai atingerea corectă a audienţei, ci şi folosirea canalelor media pentru a adăuga 
valenţe pozitive produsului/serviciului. 
 
Printre consideraţiile de comunicare primordiale ce trebuie luate în considerare în selectarea 
mediilor identificăm: 
1. Predispoziţia creativă a audienţei. Tinerii sunt predispuşi să asculte radio şi să se uite la 
televizor mai degrabă decât să citească. 
2. Mediu calitativ pentru mesaj. Cititorul unei reviste pentru bărbaţi adulţi este mai degrabă 
adept al clasicismului decât cel al unei reviste pentru tineret ce poate fi mai nonconformist. 
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3. Efectul sinergetic. Publicitarii caută combinaţii media care să aibă un efect în comunicare 
mai mare decât al sumei mediilor în mod normal. Un producător de automobile va folosi: 
outdoor pentru a îmbunătăţi cunoaşterea mărcii, reviste pentru detalii de produs, cotidiane pentru 
adresele reprezentantelor şi preţuri, televiziunea pentru demonstraţii şi imagine. 
 
Calendarul campaniei 
 
Calendarul campaniei se realizează prin adaptarea mesajului pe fiecare vehicul media, în  funcţie 
de buget şi de ceilalţi parametri stabiliţi. 
 
În cazul revistelor se va alege tipul reclamei (color sau alb negru), formatul reclamei (pagină 
întreagă, jumatate de pagină, sfert sau alt tip de modul), ce secţiune a revistei este mai indicată 
pentru reclamă (pentru produse alimentare secţiunea culinară din cadrul revistelor de femei), în 
ce luni se va cumpăra reclama (pentru lunare) sau câte săptămâni din an (pentru săptămânale) şi 
care din ele. 
 
Acelaşi procedeu se respectă şi pentru cotidiane. 
 
La televiziune determinantă este identificarea programelor care se adresează cel mai bine 
grupului ţintă. Fiecare staţie TV trebuie identificată şi în cadrul ei se aleg programele în funcţie 
de nivelul de audienţă. În funcţie de programul ales se stabilesc de asemenea ora, ziua şi costul 
(funcţie de lungimea spaţiului publicitar).  
 
Tacticile de modelare a campaniei respectă la scară mică tacticile prezentate în planul de 
activităţi. 
 
Media planul cuprinde în acelaşi timp şi toate detaliile legate de costuri pentru fiecare unitate 
media achiziţionată. 



 
9 
Strategia şi obiectivele de media 
 
 
 
Strategia de Media 
Strategia de media este procesul în urma căreia strategia şi obiectivele de comunicare sunt 
transpuse într-o soluţie media integrată. Acest proces este dezvoltat şi dus la îndeplinire în 
cadrul departamentului media al unei agenţii full service sau se constituie în serviciu oferit de 
agenţiile de media. 
 
Rezultatul final al întregului proces este cunoscut sub numele de plan de media (media plan). 
Informaţiile cuprinse în el răspund la întrebări de genul:  
Când se comunică? Unde se comunică? De câte ori? Cu ce efort financiar? Câte persoane din 
publicul vizat se întâlnesc cu mesajul publicitar - în conformitate cu nevoile clientului? Cât 
costă să atingi 1000 de persoane  din publicul vizat ?etc. 
Fiecare strategie media este unică în felul ei, deoarece fiecare client şi agenţie de media sunt 
unici; etapele procesului sunt însă aceleaşi. 
1. Stabilirea strategiei şi obiectivelor de marketing. 
2. Traducerea obiectivelor şi strategiei de marketing în strategie şi obiective de media. 
3. Alcătuirea planului de activităţi. 
4. Alcătuirea planului media. 
 
Stabilirea strategiei şi obiectivelor de comunicare 
 
Această etapă constă în stabilirea  detaliilor specifice de ordin cantitativ (bugetul alocat, 
capacitatea de distribuţie geografică a produsului) şi calitativ (perioada de timp în care se 
desfăşoară campania, publicul vizat, perioadele de consum ale produsului) împreună cu 
precizarea obiectivelor şi strategiei de marketing. 
Identificarea strategiei de media şi a obiectivelor de comunicare se realizează în mod formal 
împreună cu clientul şi deşi nu există reguli stricte de abordare a procesului, se poate creiona 
totuşi o metodologie generală de lucru. În general fiecare agenţie de media are propria modalitate 
de abordare a procesului de realizare a planului media. 
 
1. Trecerea în revistă a anului precedent din punct de vedere al: 
a. creaţiei; 
b. media planului; 
c. rezultatele de vânzări ale produsului. 
2. Statutul actual al produsului din punct de vedere al: 
a. categoriei de produse din care face parte; 
b. statutului produselor competiţiei; 
c. produselor nou lansate; 
d. tendinţelor de consum de publicitate. 
 
3. Schimbări în cursul anului din punct de vedere al:  
a. caracteristicilor produsului; 
b. ambalajului produsului; 
c. distribuţiei produsului; 
d. efortul media al competiţiei. 
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4. Obiectivele de marketing şi comunicare ale produsului 
5. Bugetul de media disponibil 
6. Grupul ţintă 
7. Acoperirea geografică din punct de vedere al: 
a. distribuţiei şi vânzărilor; 
b. anumite pieţe prioritare. 
8. Sezonalitate din punct de vedere al: 
a. folosirii produsului; 
b. volumului lunar de vânzări. 
9. Creaţia publicitară din punct de vedere al: 
a. direcţiei actuale de creaţie; 
b. noi direcţii de creaţie. 
10. Alte tipuri de comunicare către consumatori 
a. promoţii; 
b. marketing direct;   
c. Relaţii Publice etc. 
 
Traducerea strategiei şi obiectivelor de comunicare în strategie şi obiective de media 
 
Obiectivele media sunt determinate de:  
• scopul campaniei publicitare; 
• caracteristicile grupului ţintă; 
• obiectivele de comunicare; 
• planificarea temporală; 
• factorul geografic; 
• buget; 
• influenţa competiţiei. 
 
Obiectivele media se definesc indirect prin răspunsuri la diverse întrebări. Opţiunile de răspuns 
la aceste întrebări sunt limitate de parametri de eficienţă. Fiecare din opţiuni implică în cadrul 
strategiei o acţiune media specifică sau un set de valori ce trebuie avute în vedere.  
Vom trece în revistă fiecare din obiective, la ce întrebare răspunde, împreună cu un tabel ce 
cuprinde opţiunile de răspuns şi tipurile de acţiuni media ce trebuie luate în considerare. 
 
Grupul ţintă  
 
Este răspunsul la întrebarea: Către cine trebuie direcţionată campania de publicitate?  
 
Există două criterii specifice care generează fiecare câte un set unic de opţiuni: contactul cu 
produsul şi parametrii socio-demografici. 
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Contactul cu produsul 
 
 Efort media 
Consumatori ai produsului (loiali sau 
ocazionali) 

Normal 

Consumatori de produse aparţinând 
categoriei din care face parte produsul 

Normal 
 

Consumatori de produse aparţinând 
competiţiei 

Foarte mare 

Persoane care nu consumă produsul sau 
categoria de produse 

Foarte mare 

Consumatori ocazionali care au predilecţie 
spre cumpărarea altor produse decât cel 
considerat 

Mare 

 
Parametrii socio-demografici 
 
Parametrii socio-demografici în funcţie de care se realizează în general planul media sunt: vârstă, 
sex (raportul dintre bărbaţi şi femei), nivelul de educaţie, nivelul venitului, rezidenţa din punct de 
vedere geografic şi demografic, nivelul de consum media, stil de viaţă. Efortul media depinde în 
acest caz de cât de diversificate şi specializate sunt vehiculele media prin care se poate ajunge la 
grupul ţintă. 
 
Factorul geografic  
 
Este răspunsul la întrebarea: Care sunt ariile geografice de acoperit prin campanie publicitară?  
 
De obicei ariile geografice sunt identice cu zonele teritoriale de distribuţie a produsului. 
 Efort 

media 
Distribuţie la nivel naţional Foarte 

Mare 
Distribuţie la nivel de regiune (ex; 
Transilvania, Moldova etc.) 

Mare 

Distribuţie locală (pe arie restrânsă, ex: 
Bucureşti) 

Normal 

 
Planificarea temporală  
 
Este răspunsul la întrebarea: Când trebuie planificată publicitatea (care sunt etapele şi durata 
campanei)?  
 
Se ţine seama în principal de ciclul de consum al produsului (o zi, o săptămână, un an), dacă 
produsul este sezonier sau dacă există perioade în decursul anului în care produsul se 
achiziţionează cu predilecţie. 
 
Ex: un pachet de ţigări are un ciclu de consum mai scurt decât un săpun, consumul de băuturi 
răcoritoare creşte considerabil în timpul verii, iar vânzările la televizoare sunt mai mari în 
preajma sărbătorilor. 
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Caracteristici Acţiuni media 
Sezonalitate funcţie de 
anotimp sau mai mare 

În general campanii înainte şi 
în timpul optime de vânzare  

Promoţii Efort media concentrat şi în 
medii multiple, implicînd şi 
departamentul de marketing al 
companiei 

Ciclu de cumpărare Efort media normal 
Modificări de preţuri Funcţie de obiectivele de 

marketing se pot încerca 
stimularea vânzărilor în 
perioadele de preţuri mai mici  
sau nu 

 
Scopul campaniei publicitare 
Este răspunsul la întrebarea: Ce încercăm să obţinem în urma campaniei? 
 
 Efort media 
Stimularea/creşterea notorietăţii 
produsului sau a gradului de încercare  

Mare  

Menţinerea/susţinerea poziţiei actuale pe 
piaţă – reamintirea/redirecţionarea 
mesajului publicitar 

Normal 
 

Introducerea pe piaţă a unui nou produs Foarte 
mare 

Repoziţionarea unui produs Mare 
Relansarea unui produs în declin Foarte 

mare 
Prevenirea eroziunii din partea unui 
competitor major 

Normal 

 
Obiectivele de comunicare (obiectivele media) 
 
Sunt răspunsul la întrebarea: Cât de multă publicitate trebuie consumată pentru a îndeplini 
obiectivele campaniei? 
 
În cazul bugetelor limitate trebuie făcut un compromis. De multe ori specialistul în media trebuie 
să aleagă între a atinge un număr mai mare de persoane sau a comunica mesajul unui public mai 
restrâns, însă de mai multe ori. 
Pentru a explica opţiunile şi influenţa lor asupra strategiei trebuie să introducem doi termeni 
specifici activităţii de media.  
 
Vom defini:  
 
Acoperirea (reach)  ca fiind numărul de persoane care au intrat în contact cel puţin o dată cu 
mesajul publicitar. 
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Frecvenţa  (frequency)  ca fiind numărul mediu de expuneri a audienţei la mesajul publicitar. 
 

 Alegerea 
optimului 
 Acoperire 
vs 
Frecvenţă 

Categorii noi de produse sau categorii de 
produse în creştere rapidă 
Adresabilitate către un public foarte larg 
Comunicarea unor noutăţi în domeniu 
Campanii suport al promoţiilor în scopul 
generării de trafic (ex. în magazine) 

Acoperire 
mare 

Produs foarte cunoscut 
Impulsionarea cumpărării 
Campanie de întreţinere 

Acoperire 
continuă 
moderată 

Lansare de nou produs 
Produs aparţinînd unei categorii 
nesemnificative valoric pentru cumpărători 
Cumpărători neloiali care cumpără des 
produsul competitor 
Produse cu ciclu scurt de cumpărăre 

Frecvenţa 
mare 

Produs cunoscut cu cea mai mare cota de 
piaţă 
Puţini competitori 
Cumpărători loiali 
Ciclu lung de cumpărare 

Frecvenţă 
mică 

 
Influenţa competiţiei  
 
Este răspunsul la întrebarea: Cum să reacţionez faţă de concurenţă?  
 
Răspunsul media depinde de intensitatea campaniei principalilor competitori. 
 
Trebuie menţionat că departamentele media din cadrul agenţiilor de publicitate sau agenţiile 
de media au modalităţi diferite de abordare a conceptelor anterioare. De aceea, pentru aceeaşi 
campanie, la acelaşi produs, două agenţii de publicitate pot prezenta strategii media 
semnificativ diferite.  
 
Elaborarea planului de activităţi 
După stabilirea strategiei media procesul continuă cu elaborarea planului de activităţi. În cadrul 
planului de activităţi se stabilesc coordonatele generale pe care se va desfăşura campania: se 
evaluează vehiculele media ce pot fi folosite în campanie, se aleg tipurile de canale, se stabileşte 
în timp alocarea bugetelor şi mărimea investiţiilor pentru fiecare perioadă de timp. 
 
Planul de activităţi are patru componente principale: 
 
• Evaluarea tipurilor de media; 
• Selectarea tipurilor media; 
• Identificarea în timp a momentelor cheie ale campaniilor; 
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• Alocarea în timp a bugetelor. 
 
Evaluarea tipurilor de media 
Se face în conformitate cu obiectivele şi strategia media. Funcţie de obiectivele principale şi de 
limitările de buget se aleg tipurile de media cu impact cât mai mare pentru publicul ţintă şi care 
nu creează presiuni exagerate asupra bugetului.  
 
În tabelul următor sunt prezentate tipurile media într-o manieră comparativă funcţie de impactul 
asupra audienţelor (acoperirea şi frecvenţa) şi funcţie de costurile pentru a atinge o mie de 
indivizi. Acest tabel conţine date specifice pentru România. 
 

Impact Tip media 
Naţional Local 

Costuri pe 
mie 

TV Mare Mic Mic 
PRES| Moderat Mare Mare 
RADIO Foarte Mic Mare Mic 
OUTDOOR Moderat Mare Mic 

  
Selectarea tipurilor de media 
 
După evaluarea tipurilor media se face selecţia canalelor media care vor fi folosite pentru 
campanie.  
Pe lângă considerentele anterioare se au în vedere specificităţile diverselor tipuri de canale media 
de a garanta atingerea frecvenţei maxime, de a asigura costuri minime pentru atingerea 
publicului ţintă precum şi compatibilitatea editorială cu mesajul. 
Atât ordinea cât şi ponderea aspectelor anterior enumerate pot varia de la campanie la campanie, 
funcţie de strategia folosită. Experienţa profesională joacă în acest stadiu un rol decisiv în 
stabilirea priorităţilor. 
Fiecare tip de canal media are caracteristicile sale, iar avantajele sau dezavantajele sale trebuie 
avute în vedere la elaborarea strategiei. 
 
Cotidiane 
Pozitiv Negativ 
Public educat adult peste 
30 ani 

Costuri relativ ridicate 

Mediu flexibil cu 
oportunităţi pentru 
reclamă color, de 
dimensiuni diferite 

Calitate nesatisfacătoare a 
tiparului 

Sunt citite în decursul 
unei zile întregi 
menţinînd un nivel ridicat 
de credibilitate ca mediu 
publicitar 

Audienţa este moderată în 
rândul publicului tânăr şi 
foarte tânăr 

Permit programarea 
rapidă a campaniei 

{tirile televizate reprezintă o 
competiţie serioasă 
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Reviste 
Pozitiv Negativ 
Durata mare a reclamei şi 
număr mare de cititori 
pentru aceeaşi copie 

Costuri ridicate 

Selectivitate Timp de reacţie lung, 
imposibilitatea modificării 
rapide a mesajului 

Oferă prestigiu mărcilor   
Calitate deosebită a 
tiparului 

 

 
Televiziune 
Pozitiv Negativ 
Cel mai de impact 
mediu: imagini în 
mişcare şi sunet 

Mediu aglomerat, mesajul se 
uită repede dacă nu este 
repetat 

Costuri mici cu 
posibilitatea realizării 
unei acoperiri mari 

Comutarea pe alte canale în 
momentul difuzării grupajelor 
publicitare 

Selectiv prin alegerea 
programelor 

 

Extrem de creativ şi 
flexibil 

 

 
Radio 
Pozitiv Negativ 
Mediu extrem de selectiv 
(atât regional cât şi din 
punct de vedere al 
audienţei) 

Nu garantează perceperea 
mesajului 

Viteza de reacţie mare în 
cazurile schimbării 
condiţiilor de piată 

Studii de audienţă mai puţin 
precise 

Excelent pentru 
îmbunătăţirea frecvenţei 

 

Mediu mobil prezent 
chiar la punctele de 
vânzare 

 

Afisaj stradal (Outdoor) 
Pozitiv Negativ 
Audienţă mare cu costuri 
minime 

Nu permite comunicarea 
de mesaje complexe 

Excelent pentru introducerea 
de noi mărci şi pentru 
recunoaşterea acestora 

Eficienţa dificil de 
cuantificat 

Mediu de impact – foarte 
vizibil 

Costuri de producţie 
ridicate 
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Stabilirea în timp a momentelor cheie ale campaniilor 
În decursul unui an calendaristic fiecare strategie media defineşte un nivel minim de publicitate 
necesar pentru îndeplinirea obiectivelor, şi uneori perioade mai importante în evoluţia 
produsului. 
Identificarea acestor momente cheie în decursul anului este vitală în coordonarea campaniei. Un 
produs, care tocmai se lansează pe piaţă, şi nu este sprijinit prin publicitate sau a cărui campanie 
de promovare începe cu câteva săptămâni mai târziu decât momentul  în care el se află în 
magazine, este un produs care în toată această perioadă nu există în conştiinţa publicului 
consumator. 
Momentele principale ale campaniei pot fi deci lansarea produsului, perioada maximă de 
vânzări, mărirea distribuţiei într-o nouă zonă, deschiderea de noi centre sau magazine, perioada 
de promoţie sau reduceri, schimbarea ambalajului sau îmbunătăţirea produsului, servicii 
suplimentare oferite începînd cu o anumită perioadă sau numai pentru o anumită perioadă. Se 
ţine cont deasemenea şi de acţiunile concurenţei care poate fi activă în aceeaşi perioadă sau poate 
începe campania în altă perioadă. Efortul media este mai ridicat în aceste perioade şi de aceea ele 
trebuie fructificate la maxim. 
 
Alocarea în timp a bugetelor 
 
Există mai multe tactici de alocare în timp a investiţiilor pe perioade dinainte stabilite. În general 
strategiile se construiesc pentru un an calendaristic iar alocarea investitiilor media se face în 
consecinţă. 
Definim: 
 
Activitate ca fiind perioada în care campania este în derulare (sunt difuzate spoturi la 
televiziune, săptămâna în care a apărut o reclamă în revista săptămânală X, ziua în care a 
apărut o reclamă în cotidianul Y, etc.) 
 
Inactivitate ca fiind perioada în care nu există nici un fel de campanie media. 
 
Cele mai des folosite tactici sunt: fluxul continuu, pulsatoriu sau întrerupt, şi care sunt adoptate 
în funcţie de specificul strategiei se adoptă una sau alta din tacticile mai sus prezentate. 
 
 
 

Flux continuu ACTIVITATE 

Flux Pulsatoriu ACTIVITATE 

 

CRE{TERE CRE{TERE 
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Ex.: în cazul campaniilor de menţinere pentru produse ce nu au competitori puternici şi au cotă 
mare de piaţă (au nevoie de o frecvenţă mică) se pot folosi campanii în flux întrerupt. Pentru 
acelaşi tip de produs, dar care are competitori puternici şi două perioade în timpul anului de 
creştere a vânzărilor (va avea nevoie de frecvenţă mare) este mai indicată o abordare de genul 
flux pulsatoriu. 
 
Folosirea tacticilor de programare nu se limitează doar la perioade de un an ele rămânînd la fel 
de valabile şi pentru perioade mai mici de timp (trimestru, lună, săptămâni – în cazul 
radiourilor). 
Mai mult, în cadrul aceleiaşi campanii pot fi folosite mixuri de tactici pe perioade diferite. 
Rezultatul alocării în timp al bugetelor după ce au fost făcute planificările este un calendar 
temporar (în general anual, trimestrial) de activităţi media care va sta la baza programărilor 
ulterioare în planul de media (media plan). 
Întreg procesul de stabilire a planului de activităţi poate suporta abordări diferite funcţie de 
experienţa, creativitatea şi cunoştinţele fiecărei agenţii. Putem defini abordări “clasice’ sau 
“nonconformiste” în elaborarea planului de activităţi. Stilul abordării poate diferenţia rezultatul 
planului de activităţi în general în alegerea şi împărţirea bugetelor pe diverse tipuri de media. 
 
Realizarea planului de activităţi conduce la realizarea detaliată a planului de media. 



 
10 
Marketingul direct 
 
 
 
Marketingul direct  este un sistem interactiv de marketing care utilizează unul sau mai multe 
mijloace de publicitate pentru a obţine un răspuns măsurabil, sau realizarea unei tranzacţii într-
un anumit loc. 
 
• În primul rând, marketingul direct înseamnă o comunicare interactivă şi personalizată 
între firmă şi cumpărătorul vizat.   
• În al doilea rând, acesta nu implică doar publicitatea prin poştă, ci folosirea mai multor 
medii de comunicare combinate, cum ar fi reţeaua Internet, tele-vânzarea, etc. 
• În al treilea rând, se oferă posibilitatea unei măsurări mai precise a rezultatelor, în 
comparaţie cu mass-media (televiziunea, presa). Uşurinţa măsurătorilor vine din faptul că reacţia 
este mai rapidă decât cea determinată de publicitatea tradiţională şi poate fi urmăriă pe anumiţi 
clienţi, care au fost expuşi diferitelor forme de comunicare directă. 
• Revenind la definiţie, marketingul direct poate fi realizat într-o varietate de locuri: la 
punctele de desfacere, prin poştă, la telefon sau printr-o vizită a unui agent de vânzare.  
 
Direcţii ale marketingului direct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.1: Direcţii ale marketingului direct 
 
 
Să analizăm pe rând fiecare din elementele figurii de mai sus. 
 
Marketingul indirect 
 
De cele mai multe ori marketingul este asociat cu publicitatea realizată prin canalele media de 
masă (Tv, radio, presă). Această formă de publicitate este una indirectă; ea nu se adresează direct 
unui anumit segment de public (target), ci ajunge la un număr neprecizat de oameni, din care 
mulţi nu aparţin pieţei produsului promovat şi nu vor lua o decizie de a cumpăra pe loc.   
În ultimii ani, spre deosebire de modul uzual de distribuţie cu verigi intermediare între 
producător şi consumatorul final, se remarcă o tendinţă clară de a elimina intermediarul (middle-
man).   

MARKETING 

Marketing indirect 

(tradi•ional) 

Publicitate cu r•spuns direct 

Publicitate 

prin po•t• 

Alte medii 

 

 

Telemarketing 

 
 

V@nzare 

direct• 

Marketing direct 
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Scopul celor care folosesc marketingul direct este să stabilească o legatură şi apoi,  pe baza 
datelor achiziţionate de la client, o relaţie preferenţială cu acesta. Plecînd de la informaţiile 
deţinute în baza de date, prin activităţile de marketing direct se va transmite un mesaj 
personalizat care să determine o reacţie imediată şi măsurabilă.  
 
Publicitatea cu răspuns direct 
 
Aceasta implică utilizarea diferitelor medii de comunicare (Tv, radio, presă), care încearcă prin 
execuţiile create special în acest scop să convingă potenţialul cumpărător să achiziţioneze 
produsul direct de la cel care îl promovează.  
 
Publicitatea prin poştă este, desigur, cel mai important mijloc de transmitere a mesajelor directe, 
dar nu singurul. Putem folosi, de asemenea, televiziunea, Internetul, telefonul, revistele şi alte 
canale, pentru a obţine reacţia imediată de la consumator. 
Telemarketing  (“Outbound” şi “Inbound” telemarketing) 
Vânzarea directă: utilizarea agenţilor de vânzări sau a altor mijloace pentru a vinde direct către 
consumatorul final. 
 
Vom introduce acum o noţiune importantă pentru marketingul direct, baza de date de marketing 
– o colecţie de informaţii despre clienţii existenţi, foştii şi potenţialii clienţi, stocarea lor 
electronică şi utilizarea lor atât pentru marketingul direct, cât şi pentru cel indirect. În mod uzual, 
o astfel de bază de date include detalii despre comportamentul de cumpărare din trecut şi alte 
informaţii relevante, cum ar fi cele demografice, geografice şi psihografice, alături de volumul 
de cumpărături, preţuri şi criterii de alegere a produselor. Toate acestea sunt utilizate pentru a 
crea un profil al consumatorului şi pentru a dezvolta programe de comunicare eficiente şi 
adecvate nevoilor individuale, care pot întreţine dialogul pe termen lung cu clientul.  
 
Tendinţe în ultimii ani 
 
Cu câţiva ani în urma, doar o mică parte a bugetului de marketing era alocată marketingului 
direct. Cu toate acestea, în ultimul timp domeniul amintit a luat amploare, aşa cum o arată şi 
următoarele date statistice:  
 
• în 1997 veniturile provenite din vânzarea atribuită acţiunilor de marketing direct în 
Statele Unite sunt de 1200 de miliarde dolari. 
• Vânzările B2B (business to business) au fost, în acelaşi an, de peste 238 de milioane de 
dolari. 
• Vânzările prin poştă către consumatori finali au fost de 244,3 milioane, cu costuri de 76,4 
milioane dolari.  
 
Câteva schimbări sociale fundamentale au favorizat creşterea importanţei acordate serviciilor de 
marketing direct: 
• Presiunea timpului asupra consumatorului, nevoia de a deveni mai eficient. 
• Utilizarea tot mai intensă a cărţilor de credit. 
• Existenţa straturilor sociale cu venituri diferite, care necesită oferte pe măsura bugetului 
fiecăruia.  
 
În acest fel, vânzarea directă a devenit o cale uşoară, convenabilă de achiziţionare a produselor 
dorite.  



Publicitate si reclama 72 

Inovaţii majore în tehnologie (în special computere) şi în gestionarea bazelor de date au permis 
companiilor să realizeze biblioteci de informaţii cu milioane de intrări, atât cu consumatorii 
existenţi, cât şi cu cei potenţiali. Prin direcţionarea efortului către cei mai probabili clienţi 
potenţiali, care acum pot fi identificaţi datorită comportamentului lor de cumpărare în aceeaşi 
categorie de produse sau datorită profilului lor geografic, demografic, psihografic, este posibilă o 
comunicare bine direcţionată, cunoscută sub numele de marketing de nişă.  
Se observă o tendinţă către o urmărire tot mai atentă a consumatorului şi o individualizare tot 
mai mare a mesajului, care să răspundă noului concept numit “mass market of one”. 
Micşorarea cheltuielilor de vânzare este un alt motiv al creşterii rapide a marketingului direct.  
În altă ordine de idei, a crescut constant comunicarea de tip B2B (business to business), cu o rată 
de creştere anuală de aproximativ 8,2%, care va determina cheltuieli de publicitate pentru acest 
domeniu estimate la 113 milioane USD în SUA pentru anul 2002.  
 
Publicitatea cu răspuns direct 
 
Trei caracteristici distincte definesc publicitatea cu răspuns direct, indiferent de mediul de 
transmitere folosit de aceasta: 
• face o ofertă concretă; 
• conţine toate informaţiile ca potenţialul cumpărător să ia o decizie; 
• include o modalitate de plasare a comenzilor (cupon, număr de telefon) şi facilitează 
acţiunea imediată.    
 
Poşta directă este cel mai folosit mediu de comunicare directă şi s-a extins de la vânzarea 
specializată de cărţi şi muzică în multe alte domenii de activitate, toate pe baze de date tot mai 
complete. 
 
Rolul bazelor de date 
 
Baza de date permite contactul direct cu consumatorul vizat (existent sau  potenţial) care poate fi 
atins prin mesaje personalizate, pe baza profilului lor psiho-sociografic. În comparaţie cu 
publicitatea în masă, marketingul direct priveşte consumatorul ca o  entitate individuală şi 
încearcă să creeze o relaţie directă cu el.  
 
Vânzarea prin catalog 
 
Distingem patru tipuri de cataloage:  
• Catalog pentru magazine, pentru creşterea traficului la punctele de vânzare (exemplu 
catalogul Metro); 
• Catalog “full line merchandise” (catalog dedicat în exclusivitate unei anumite linii de 
produse – exemplu catalogul Stefanel); 
• Catalog cu produse speciale (linii de produse, de exemplu “sport”); 
• Catalog cu linie industrială dedicată (catalog care prezintă toate companiile care au ca 
domeniu de activitate industria construcţiilor). 
 
Creşterea din ultimii ani a vânzărilor de acest tip se datorează preferinţei clienţilor de a 
achiziţiona produsele într-un mod cât mai lejer. Totuşi, contrar aşteptărilor, în cazul cataloagelor 
preţurile au crescut odată cu concurenţa. Încercînd să se facă lucruri tot mai sofisticate pentru a 
se diferenţia într-o piaţă matură, costurile de realizare a acestora au crescut în multe cazuri prea 
mult, afacerea devenind neprofitabilă.  
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Telemarketing 
 
Aceasta formă tinde să devină forma dominantă de marketing direct. Scopul ei este de a 
transforma un client vizat în cumpărător cu costuri minime, ceea ce implică prezenţa factorului 
uman doar când este necesar. 
Sub denumirea de telemarketing sunt incluse: 
• Impulsionarea vânzărilor de către agenţi care îi contactează telefonic pe potenţialii clienţi 
( outbond telemarketing) 
• Primirea apelurilor de la clienţii care doresc să plaseze comenzi sau să primească 
informaţii suplimentare (inbound telemarketing) 
Mai nou, au apărut tehnologii tip IVR (Interactive Voice Response) sau OTR (Operatori 
Telefonici Robotizaţi),  soluţii care îmbină tehnologia informaţională cu telefonia, oferind un 
sistem care poate răspunde mai multor solicitări simultan, non-stop. 
Aplicaţiile posibile sunt infinite, deoarece pe baza întrebărilor din arborele logic al sistemului li 
se dă consumatorilor posibilitatea să ajungă singuri la răspunsul dorit, interacţionînd cu robotul 
prin apăsarea diferitelor taste de telefon. Numai în cazuri speciale, poate fi cerută intervenţia 
unui operator.  
 
Marketing prin Internet 
 
Revoluţia digitală 
• Evoluţia mondială a reţelei Internet este un fenomen unic, în sensul că nici nu alt mijloc 
de comunicare nu a avut o dezvoltare atât de explozivă.  
• Evoluţia reţelei Internet in Romania este în perfectă concordanţă cu tendinţele mondiale, 
cu diferenţa că datorită stadiului relativ incipient în comparaţie cu America sau Europa de vest, 
rata de dezvoltare este mai mică. 
 
Fundamentele Marketing-ului pe Web 
 
Obiective (modele de Return-On-Investments): 
 
• Brand building. Spre deosebire de celelalte medii, care aşteaptă foarte puţin în afară de o 
atenţie pasivă, Internetul permite consumatorilor să interacţioneze cu mărcile mult mai direct şi 
solicită acestora să se implice intelectual şi emoţional într-o măsura mult mai mare. 
• Marketing direct. Capacitatea de a furniza cu mare uşurinţă sales lead-uri permite 
obţinerea de rezultate superioare marketing-ului direct tradiţional, şi la costuri mai mici. Unul 
din principalele motive este şi că audienţa web-ului este deosebit de selectă din punctul de 
vedere al educaţiei şi veniturilor.  
• Comerţ electronic.  Deşi încă nu sunt mulţi vânzători online care sunt profitabili, practic 
în acest moment poţi cumpăra aproape orice pe Internet, de la cărţi şi muzică la bilete de avion 
sau excursii în toată lumea.  
• Asistenţa clienţilor.  Asistenţa îmbunătăţită acordată clienţilor este unul din cele mai 
importante motive pentru crearea unui site de web. De la obţinerea unei oferte de preţ actualizate 
până la urmărirea unui pachet trimis prin poşta rapidă, asistenţa acordată pe internet permite atât 
reducerea costurilor cât şi rezolvarea mai rapidă a problemelor clienţilor. 
• Publicare de conţinut. Pe lângă majoritatea ziarelor sau a posturilor de televiziune care 
adoptă acest model, există chiar şi la nivele mult mai mici site-uri de web care publică în mod 
regulat un conţinut de interes specializat în scopul de a aduce vizitatori pe site. Veniturile acestor 
web site-uri provin din spaţiul publicitar vândut. 
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Caracteristicile reţelei Internet 
 
• Interactivă. Cea mai valoroasă caracteristică a reţelei Internet pentru un responsabil de 
marketing este interactivitatea. Site-urile de tip broşură statică (cele mai întâlnite de altfel) 
neglijează cele mai importante oportunităţi ale acestui mediu. Un site de web trebuie să permită 
nu numai să comunici către consumator, ci să angajezi o comunicare bidirecţională, care să-ţi 
permită să-ţi asculţi clienţii şi să înveţi de la ei. 
• Personalizată. Un site de web poate oferi fiecărui vizitator o experienţă distinctă, în 
funcţie de anumite caracteristici determinate automat (cum ar fi sistemul de operare, rezoluţie, 
sau tip de browser) dar şi în funcţie de preferinţele acestuia exprimate explicit. Pentru aceasta 
este necesar ca utilizatorul să se înregistreze şi să specifice de exemplu ca ştirile pe care vrea să 
le primească printr-un e-mail zilnic sunt numai din ariile de politică şi sport. 
• Infocentrică. Motivul numărul unu în toate sondajele referitoare la motivele folosirii 
reţelei Internet sunt obţinerea şi schimbul de informaţii. Pentru toate produsele care presupun o 
mulţime de detalii, web-ul reprezintă o oportunitate unică în comparaţie cu celelalte medii. 
• Măsurabilă. Este un avantaj major nu atât pentru consumatori cât pentru responsabilii de 
marketing, care pot obţine în mod automat statistici detaliate nu numai despre profilul şi 
preferinţele vizitatorilor, dar şi despre eficienţa reclamelor sau succesul unor facilităţi 
implementate pe un site de web. 
• Interconectată. Structura non-lineară şi interconectată a internetului a condus la Legea 
lui MetCalfe: "Valoarea reţelei pentru utilizatorii ei este direct proporţională cu pătratul 
numărului de utilizatori".  
• Economică. În comparaţie cu alte medii, reţelei Internet este încă un mediu ieftin de 
comunicare. Acest lucru este valabil atât în cazul unei campanii publicitare sau de marketing 
direct, dar şi în cazul în care comparăm costurile de creare şi menţinere a unui ziar online în 
comparaţie cu un ziar tipărit.  
 
Caracteristicile unui website de succes  
 
• Are scop bine definit. Orice companie care îşi construieşte un site de web trebuie în  
primul rînd să-şi stabilească obiectivele şi priorităţile. Procesul de dezvoltare nu trebuie să 
înceapă până când obiectivele nu sunt bine definite.  
• Are o idee creativă definitorie. Un site de web, ca orice alt mijloc eficent de 
comunicare, trebuie să aibă în centrul sau o idee creativă care să atragă, să implice şi să 
intereseze consumatorul. 
• Navigarea şi arhitectura informaţiei este logică. Într-un mediu în care accesul este 
non-linear, o navigare simplă şi consistentă printr-un site de web este indispensabilă. Informaţia 
bine structurată din punct de vedere logic, cu detaliile în pagini secundare vor câştiga respectul 
vizitatorului. 
• Numai funcţionalităţi necesare. Obsesia pentru utilizarea celor mai noi tehnologii este 
una din tendinţele permanente ale dezvoltatorilor de site-uri web. Dar nu toţi utilizatorii au 
disponibil ultimul model de computer şi un acces rapid la internet. De aceea, a determina dacă 
tehnologia maximizează eficienţa unui site sau doar îngreunează utilizarea lui este esenţial. 
• Un element unic în mixul de comunicare. Cele mai bune site-uri de web aduc ceva nou 
în strategia de comunicare/marketing sau modalităţi noi de a ajuta clienţii, facilităţi şi 
caracteristici care nu sunt disponibile în alte medii. 
• Consecvenţă cu platforma generală a mărcii. Din nou, un adevăr evident. Dar nu l-am 
fi menţionat dacă atât de multe site-uri de web nu ar arăta o imagine radical diferită a unei mărci 
faţă de cum este promovată în celelalte medii. 
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• Promovare eficientă. "Un site de web despre care nu ştie nimeni este ca un magazin într-
un deşert." De la înregistrarea în motoarele de căutare, la campanii de bannere, diferitele 
mijloace de creştere a audienţei sunt indispensabile.  
 
Publicitatea pe Internet 
 
Scopurile care pot determina oprtunitatea unei campanii publicitare pe internet sunt multiple: 
creşterea traficului unui website, o campanie promoţională în vederea vânzării unor produse, 
generarea de sales-leads şi nu în ultimul rând construirea imaginii digitale a unei mărci. 
 
Modele de publicitate online  
• E-mail. Poşta electronică fiind cea mai utilizată aplicaţie pe internet, există multiple 
posibilităţi de a face reclamă, de la a trimite mesaje cu caracter publicitar într-un newsletter până 
la a sponzoriza o listă de discuţii. 
• Bannere. Campaniile de bannere reprezintă cea mai frecventă modalitate de publicitate 
pe internet, indiferent dacă acestea sunt statice, animate, sau interactive. 
• Link-uri de tip text. Aceste link-uri sunt printre cele mai puţin agresive metode de 
promovare, dar în acelaşi timp unele din cele mai eficace, mai ales dacă sunt poziţionate în 
contextul potrivit. 
• Sponsorizări. Sponzorizările pe web pot lua multe forme similare cu cele din alte canale, 
cum ar fi o emisiune de televiziune. 
• Advertoriale. Un advertorial este o formă de publicitate care adoptă forma unui editorial, 
cu menţiunea că pe web de obicei nu se specifică în clar că este vorba de un editorial sponsorizat. 
• Interstiţiale. Un interstiţial, poate mai cunoscut sub numele pop-up, apar fără intervenţia 
vizitatorului  pentru a le atrage atenţia asupa unui mesaj publicitar. Utilizatorii pot opri 
deschiderea lui, dar nu pot determina când va apare acesta. Folosirea acestuia trebuie făcută cu 
atenţie pentru că posibilitatea apariţiei unei reacţii de respingere din partea consumatorilor este 
mare. 
• Tehnologii push. Acest tip de reclamă este distribuită direct utilizatorului, fără a-l aştepta 
pe aceasta. Pe lângă e-mail, cea mai cunoscută tehnologie este Pointcast. 



 
11 
Promovarea vânzărilor 
 
 
 
Promovarea vânzărilor presupune utilizarea unui ansamblu divers de instrumente specifice, 
majoritatea pe termen scurt, destinate să stimuleze achiziţionarea mai rapidă sau într-un volum 
mai mare a unor produse sau servicii.  
 
Promovarea vânzărilor se poate adresa consumatorilor finali, sau clienţilor intermediari, fie 
pentru promovarea unei anumite mărci, fie pentru stimularea forţei de vânzări. 
Din definiţie se vede clar că promoţiile înseamnă în primul rând stimulente (bonusuri sau premii) 
care sunt menite să încurajeze consumatorii finali sau comercianţii să cumpere un produs mai 
repede, mai frecvent, în cantităţi mai mari sau se angajeze în acţiuni care favorizează 
producătorul sau comerciantul care iniţiază promoţia. 
În al doilea rând, publicitatea oferă consumatorului un motiv de a cumpăra şi de a-şi justifică 
actul de achiziţie. Promoţiile oferă un stimulent de cumpărare. Acest stimulent este în realitate o 
valoare adăugată care nu înlocuieşte beneficiile oferite în mod obişnuit de catre produsul 
respectiv, ci se alătură acestora (o reducere de  preţ de 1000 lei la o anume marcă de şampon nu 
îşi atinge scopul dacă acesta nu are calităţile aşteptate ). 
În al treilea rând, beneficiarii acestui simulent pot fi comercianţii, consumatorii, forţa de vânzări 
sau toţi trei împreună. 
În final, aşa cum am menţionat, o promoţie schimbă doar temporar percepţia consumatorului 
asupra valorii mărcii şi a preţului. 
 
Pe termen lung, publicitatea încearcă să educe şi să întreţină atitudinea consumatorului cu 
privire la o marcă prin comunicarea valorilor acesteia; în schimb, promoţiile se desfăşoară pe 
perioade scurte şi pot doar să influenţeze comportamentul imediat (şi nu atitudinea). 
 
Aşa cum sunt şi numite – promoţiile de vânzări – sunt acţiuni pe termen limitat menite să 
încurajeze vânzările. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.1: Elemente necesare într-o promoţie 
 
Aşa după cum se poate observă, există trei beneficiari principali (sau o combinaţie a lor) ai 
mecanismelor promoţionale, pentru a se obţine un impact cât mai mare pe piaţă. 
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Tipuri de stimulenţi pentru beneficiari: 
 
• pentru comerciant: termene de plată avantajoase, reduceri suplimentare (discount-uri), 
concursuri şi împărţirea costurilor de publicitate. Toate acestea pot determina comercianţii să 
stocheze şi să promoveze o anumită marcă. 
 
• pentru consumatori – cupoane, mostre, premii, reduceri de preţ care să încurajeze 
consumatorii să încerce un produs sau să repete actul de cumpărare a mărcii. 
 
• pentru forţa de vânzări – concursuri. Acestea sunt şi ele un element important în cresterea 
vânzărilor, alături de promoţiile pentru comercianţi şi consumatori, deoarece oferă forţei de 
vânzări armele necesare unei promovări mai agresive, crescînd totodată gradul de motivare al 
distribuitorilor. 
 
Factori care determină în ultima perioadă creşterea rolului promoţiilor  
 
Pe piaţa internaţională investiţia în publiciate convenţională a scăzut constant ca procent din 
totalul cheltuielilor de marketing în ultimii ani de la 33% la 25%, în timp ce bugetele şi 
importanţa promoţiilor a crescut stabil. 
Această migrare a bugetelor de la publicitate către promoţiile comerciale a fost determinată de o 
întreagă varietate de factori. 
Metaforic vorbind există două sisteme, două filosofii de abordare folosite în cazul promoţiilor: 
push (împinge) şi pull (trage). 
 
Push – implică un efort de împingere a produselor către comercianţi.  
Pull – implică o campanie întreţinută, o acţiune asupra consumatorului final care să absoarbă 
marcă promovată de pe rafturile comercianţilor. 
 
Este de remarcat  faptul că cele două sisteme nu se exclud mutual şi situaţia ideală este mixarea 
celor două pentru obţinerea efectului final maxim. 
Să examinăm pe rând factorii care determină redirecţionarea bugetului de la publicitatea în masă 
către promoţii: 
 
A. Schimbarea raportului de putere între producători şi detailişti 
 
Aceştia din urmă deţin acum la fel de multă informaţie ca şi producătorii, şi mai mult decât atât 
au puterea de a decide ce mărci şi produse noi primesc în magazinele lor, cum le afişează şi cum 
le promovează. 
 
B. Mărci foarte asemănătoare şi o piaţă sensibilă la preţ 
 
A devenit tot mai greu pentru un producător să ofere un produs nou care să confere mărcii 
caracteristici raţionale unice şi avantaje clare faţă de concurenţă.  Din acest motiv  “preţul” a 
devenit un criteriu foarte important de diferenţiere între mărci.  
“Incapacitatea” pieţii de a distinge avantaje concrete a făcut consumatorii să devină sensibili la 
preţ, acesta devenind uneori unicul mod de a judeca oferte foarte apropiate. Promoţiile au 
devenit astfel un element tactic de obţinere a unui avantaj, cel puţin temporar, faţă de competiţie. 
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C. Scăderea loialităţii faţă de marcă (brand) 
 
Mărcile au devenit tot mai similare şi sunt tot mai multe pe piaţă, de aceea consumatorii trec de 
la una la alta mult mai uşor. 
Mai mult decât atât, consumatorii învaţă foarte repede noile sisteme de promovare aplicate de 
companii şi profită de mărcile care sunt în promoţie, trecînd periodic de la una la alta. Se poate 
spune că marketingul actual a creat “consumatorii monştrii” care caută mereu mărcile în 
promoţie, determinînd astfel creşterea numărului celor sensibili la preţ. 
 
Un studiu internaţional pe 25 de categorii de produse a demonstrat că reducerile de preţ nu au 
nici efect benefic pe termen lung asupra mărcii. Se pare că cei care cumpără în mod normal 
produsul răspund cel mai repede la astfel de promoţii şi cumpără în timpul promoţiei ceea ce ar fi 
cumpărat oricum într-un interval de timp mai lung. Deci creşterile rezultate din promoţie pe 
termen scurt nu influenţează pozitiv vânzările pe termen lung. 
 
D. Fragmentarea pieţii şi reducerea eficacităţii mass-media tradiţionale 
 
Eficacitatea publicităţii de masă  este direct proporţională cu omogenitatea grupului ţintă, care 
are acelaşi caracteristici psiho-sociologice, comportament de cumpărare şi nevoi. 
Schimbarea modului de viaţă al consumatorilor şi diversificarea acestor stiluri au micşorat aria 
de apel a publicităţii realizată prin canalele media de masă (presă, radio, TV), eficacitatea 
acestora scăzînd dramatic. Mai mult, declinul a fost accentuat de aglomerarea spoturilor 
publicitare şi escaladarea costurilor de media. 
 
E. Orientarea pe termen scurt a companiilor şi structura premiilor oferite de corporaţii 
 
Promoţiile de vânzări merg mână în mână cu structura de brand management care este forma 
organizaţională dominantă în companiile multinationale. În aceste structuri premiile sunt date 
pentru rezultate imediate mai mult decât pentru rezultate pe termen lung, ceea ce încurajează 
investiţiile în promoţii de vânzare. 
 
F.  Răspunsul din partea consumatorului 
 
Un factor decisiv îl constituie răspunsul favorabil al consumatorului la orice promoţie care 
salvează bani sau orice altă oportunitate de a adăuga o valoare la oferta obişnuită. În studiile 
recente din SUA se observă o creştere de până la 90% a celor care au profitat de promoţii în 
ultima lună. 
 
Posibilităţi şi limitări ale promoţiilor 
 
Trebuie ştiut însă că promoţiile pot atinge anumite obiective însă sunt şi unele care nu pot fi 
atinse sub nici o formă prin promoţii, oricât de bine ar fi ele gândite şi executate. 
 
Obiective care pot fi atinse de promoţii: 
 
A. Stimularea entuziasmului forţei de vânzări pentru promovarea unui produs nou, îmbunătăţit, 
sau  matur  
Promoţiile deosebite dau forţei de vânzări armele necesare convingerii cumpărătorilor. Regăsirea 
entuziasmului este foarte importanţă şi face munca acestora mai uşoară şi mai plăcută. 
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B. Revigorarea vânzărilor unei mărci mature 
Aşa cum am menţionat anterior o promoţie nu poate opri declinul unei mărci pe care nimeni nu o 
doreşte. Cu toate acestea, vânzările acesteia pot fi revigorate prin “injecţii” speciale. 
 
C. Facilitează introducerea pe piaţă a unui nou produs sau mărci 
Promoţiile pentru detailişti şi engrosişti sunt necesare şi obişnuite în cazul lansărilor de noi 
produse sau mărci, ele câştigînd bunăvoinţa comercianţilor şi încurajînd expunerea cât mai bună  
a acestora şi a stocului iniţial. 
 
D. Creşterea spaţiului de expunere pe raft sau în spaţii special amenajate 
Promoţiile adresate comercianţilor pot viza şi obţinerea de spaţii suplimentare de expunere pe 
rafturi sau în afara lor, pentru o perioadă limitată de timp. 
 
E. Neutralizarea activităţilor de publicitate sau promoţie ale competiţiei  
Promoţiile pot fi folosite pentru a neutraliza efectul eforturilor competiţiei de a promova o marcă 
fie prin publicitate, fie printr-o altă promoţie. 
 
F. Încurajarea consumatorului spre a încerca marcă promovată 
Pentru a promova noi mărci producătorii se bazează pe mostre gratuite, cupoane cu reduceri şi 
alte mijloace care încurajează cumpărătorul să încerce. Mulţi consumatori nu ar încerca nici o 
dată un produs nou dacă nu ar avea aceste stimulente.  
 
G. Menţinerea consumatorilor existenţi prin încurajarea cumpărărilor repetate 
Trecerea de la o marcă la alta este un eveniment normal în viaţa unui consumator. Folosirea 
strategică a unor forme de promoţii de loializare pot menţine cel puţin pe un interval scurt 
cumpărarea aceleiaşi mărci. 
 
H. Creşterea consumului prin încărcarea consumatorului cu o cantitate mai mare din produsul 
promovat 
Efectul multor promoţii este stocarea de către consumatorii fideli a unei cantităţi mai mari decât 
cea necesară datorită preţului scăzut. Un studiu amănunţit însă pe un singur produs arată că de 
fapt consumul nu creşte simţitor, iar cantitatea cumpărată pe timpul promoţiei reduce 
proporţional cantităţile ce se vor vinde în perioada următoare promoţiei. Dacă rezultatul ar fi 
confirmat şi în cazul altor categorii de produse atunci aceste promoţii nu se justifică. Totuşi,  alte 
studii, mai ales la produse alimentare, arată că se produce o creştere clară a consumului mai ales 
dacă promoţia este însoţită de publicitate care să amintească consumatorului despre produs sau 
rolul ocupat de produs în casă îl face vizibil. Nu există însă o explicaţie simplă şi clară la aceste 
aspecte. La unele categorii funcţionează (în special alimente), la altele nu se observă un efect 
care să justifice o astfel de acţiune. 
 
I.  Oprirea concurenţei prin încărcarea consumatorului 
Când consumatorul are un stoc de produse al mărcii promovate, el nu are nevoie de un alt produs 
similar şi nu va fi tentat de oferta competiţiei. O vânzare în cantităţi mai mari decât cele cerute 
de consumator împiedică cumpărarea de către acesta a mărcilor concurente. 
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J.  Susţinerea campaniei publicitare 
Un argument final este consolidarea campaniei publicitare printr-o promoţie de vânzări bine 
coordonată cu aceasta. Ea poate fi adresată atât consumatorilor cât şi detailiştilor. 
 
Obiective care nu pot fi atinse de promoţii: 
 
Ca în toate celelalte domenii ale marketingului există obiective care nu pot fi atinse de promoţiii. 
Cele mai importante trei limitări sunt următoarele: 
 
A. Nu pot compensa lipsa de abilităţi a forţei de vânzări sau lipsa unei campanii de publicitate  
Uneori companiile care suferă de pe urma unor rezultate de vânzare slabe sau a unei creăteri sub 
aşteptări consideră că promoţiile pot fi o soluţie rapidă. Promoţiile vor rezolva doar temporar 
problema vânzărilor dacă aceasta e cauzată de forţa de vânzări neantrenat de a imagine a mărcii 
slabă sau alte cauze care pot fi înlăturate doar de un efort coordonat de vânzare şi publicitate. 
 
B. Nu oferă motivaţie pe termen lung care să-i determine pe comercianţi să cumpere marca 
constant. 
Decizia de continua comercializarea unei mărci de către detailişti şi cea de a cumpăra repetat a 
consumatorilor este bazată pe satisfacţia dată de marca respectivă. Satisfacţia pentru comercianţi 
vine din atingerea obiectivelor de profit, iar pentru consumatorii finali din beneficiile oferite de 
marcă. Compensarea poate veni doar dacă promoţia oferă avantaje majore ambelor categorii, 
însă acestea pot fi doar temporare. 
 
C. Nu au posibilitatea de a opri căderea unei mărci consacrate sau să schimbe soarta unui 
produs care nu a fost acceptat de piaţă 
Scăderea vânzărilor pe o perioadă lungă de timp indică existenţa unei mărci care nu şi-a creat 
identitatea sau existenţa unei mărci concurente cu calităţi mult mai bune. Aceste manifestări 
denotă probleme ale mărcii care pot fi rezolvate doar prin îmbunatăţirea calităţilor produsului sau 
o campanie publicitară susţinută care să întărească marca. O promoţie poate ajuta acest efort însă 
o promoţie de una singură ar fi doar bani aruncaţi în vânt.  
 
Aspecte generale ale activităţii de promoţii 
 
Pe baza studilor empirice făcute de-a lungul anilor de către specialişti în domeniu, se pot enunţa 
câteva reguli generale: 
 
• Reducerile temporare de preţ cresc substanţial vânzările;  
• Cu cât scăderile de preţ promoţionale sunt mai dese cu atât nivelul de creştere a 
vânzărilor este mai mic; 
• Scăderile de preţ prin promoţii prea dese conduc la modificarea preţului de referinţă în 
mintea consumatorului final; 
• Detailiştii nu dau consumatorului final niciodată 100% din reducerile care le primesc de 
la distribuitori; 
• Mărcile cu cota de piaţă mare sunt mai puţin elastice la reducerile de preţ; 
• Promoţiile care sunt promovate în mass media pot duce şi la creşterea traficului în 
punctele de vânzare care găzduiesc promoţia; 
• Promoţiile care sunt promovate simultan în mass media şi la punctele de vânzare printr-
un merchandising deosebit cresc mult efectul unei simple promoţii care reduce preţul; 
• Promoţiile într-o anumită categorie de produse afectează vânzările mărcilor din 
categoriile complementare şi cele competitive; 
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• Efectul promoţiilor asupra mărcilor superioare şi inferioare este asimetric. 
 
Modele de promoţii:    
 
A. Promoţia către consumatorii finali (Consumer promotion) 
Promovarea vânzărilor către consumatorii finali este acea formă de promoţie în care stimulentul 
este adresat consumatorului final. Cele mai întâlnite promoţii sunt cele de reducere de preţ, 
oferirea de obiecte promoţionale gratuite şi cele de tip loterie. 
 
B. Promoţia comercială (Trade promotion) 
Promoţiile comerciale sunt destinate să încurajeze forţa de vânzări a companiei sau comercianţii 
să cumpere şi apoi să împingă marca promovată mai agresiv. 
 
Cele mai cunoscute forme de promoţii comerciale sunt: 
 
1. Promovarea mărcii la punctul de vânzare (POP – point of purchase) – display-uri realizate de 
producător pentru a fi folosite la punctul de vânzare. 
Succesul acestui mod de promovare se datorează faptului că loialitatea faţă de o marcă este în 
continuă scădere şi tot mai multe decizii se iau la punctul de vânzare şi multe categorii se 
bazează pe cumpărăturile de impuls.  
 
2. Acordarea de premii - orice obiect, altul decât produsul însuşi, care se oferă la cumpărare, 
pentru acelaşi preţ, ca stimulent pentru a cumpăra.  
Premiul poate fi atribuit chiar odată cu cumpărarea produsului sau la prezentarea dovezii că 
produsul a fost cumpărat. 
 
3. Oferirea de cupoane – este cel mai popular mod de a oferi un stimulent pentru vânzare şi 
pentru a reduce preţul unui produs. În timp şi-a pierdut eficienţa şi nu mai diferenţiază produsele 
foarte mult. A fost înlocuit recent cu un nou concept (EDLP – every day low pricing) care este o 
strategie de marketing ce înlocuieşte stimulentele de vânzări ocazionale cu reduceri permanente 
de preţ. 
 
4. Sampling (promovare prin mostre) – este o metodă de introducere şi promovare a produsului 
sub forma unei miniaturi sau a produsului original pentru a fi încercat gratis sau la un preţ redus. 
De menţionat este faptul că indiferent de publicitate şi distribuţie, până la urmă produsul trebuie 
“să se poată vinde singur”. 
 
5. Reduceri de preţ (deals) – în acestea sunt incluse toate tehnicile care au ca efect economisirea 
banilor de către consumator. 
 
6. Evenimente speciale – o promoţie sau sponsorizare legată de un eveniment special cum ar fi 
un eveniment sportiv sau un concert. Punctul forte este crearea de asocieri între marcă şi 
evenimentul sponsorizat, deşi acestea sunt foarte greu de măsurat cantitativ. 
 
7. Concursuri şi tombole – Promoţiile în care consumatorii întră în competiţie pentru premii şi 
câştigătorii sunt selectaţi pe baza aptitudinilor spre deosebire de tombole unde doar norocul 
determina câştigătorii. În acest ultim caz legea prevede eliminarea şansei măcar în proporţie de 
1% pentru a nu intra sub incidenţa legii pentru jocuri de noroc. De aceea toate promoţiile de 
acest tip includ şi o întrebare foarte simplă. Partea bună este că regulile sunt în general simple şi 
există şi posibilitatea atribuirii instantanee a premiului. 
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8. Promovare în colaborare – activităţile de promovare în care două sau mai multe firme sau 
mărci care îşi coroborează eforturile de promovare pentru a impune produsele pe piaţă. Cel mai 
adesea ne întâlnim cu cooperarea între producător şi punctul de vânzare în realizarea de acţiuni 
locale.  
 
9. Târguri şi manifestări comerciale – acestea au ca scop menţinerea unei competitivitati ridicate 
şi posibilitatea de a compara într-un singur loc cât mai multe oferte din aceeaşi industrie, iar pe 
de altă parte să atragă consumatori în locuri în care are loc “un spectacol” al producătorilor (ex. 
Auto Show) 
 
10. Bonificatiile (trade incentives) – acestea sunt promoţiile care se adresează engrosiştilor, 
detailiştilor sau forţei de vânzări a companiei. Este forma cea mai rapidă şi eficienta de a creşte 
în timp scurt vânzările, productivitatea şi moralul forţei de vânzări. 
 
 



 
12 
Relaţiile publice din perspectiva publicităţii 
 
 
 
Deseori, relaţiile publice sunt confundate cu publicitatea, fiind incluse în “mixul promoţional” 
din cadrul celor “4P” specifici marketingului.  Cei “4P” reprezintă: produsul (Product), preţul 
(Price), promovarea (Promotion) şi distribuţia (Place). 
Alteori, relaţiile publice sunt considerate ca fiind o componentă a campaniei publicitare, chiar 
“publicitate gratuită” sau, alteori, confundate cu promoţiile de vânzare. 
Aşa cum s-a discutat deja în cadrul capitolelor anterioare, publicitatea este menită să vândă, şi de 
aceea este emoţională, dramatică şi de multe ori subiectivă.  
Spre deosebire de publicitate, relaţiile publice trebuie să fie faptice, credibile şi imparţiale. Să 
descrie evenimentele, să împărtăşească viziunea şi crezul organizaţiei, să comunice adevărul şi 
faptele obiectiv, fără interpretări. 
  
La început, relaţiile publice vizau numai la relaţiile cu presa, sau, mai degrabă relaţiile cu media, 
în principal presa, radioul şi televiziunea. 
Relaţiile publice moderne s-au extins la toate structurile comerciale şi necomerciale, organizaţii 
comerciale şi politice, structuri de stat şi publice etc.  
Ele se aplică în domenii clar diferite de marketing şi publicitate cum ar fi, relaţiile cu 
comunitatea, cu angajaţii, cu acţionarii şi relaţiile politice etc. 
De asemenea, cu ajutorul relaţiilor publice se gestionează situaţiile de criză precum greve, 
dezastre naturale sau prăbuşiri de companii, etc iar cele mai sofisticate aplicaţii ale relaţiilor 
publice vizează sfera relaţiilor publice politice, lobby politic şi legislativ. 
 
Definiţii. Relaţii publice  
 
În decursul timpului au existat multe încercări de a defini relaţiile publice. Cele mai celebre sunt 
două, una definită de Institutul Britanic de Relaţii Publice (a), alta rezultată în cadrul unei 
conferinţe ale instituţiilor de relaţii publice din Mexic (b). 
 
a. Relaţiile Publice reprezintă planificarea şi implementarea de acţiuni susţinute, pentru a 
obţine şi menţine bunăvoinţa şi înţelegerea mutuală dintre o organizaţie şi mediul sau.   
 
Mediul unei organizaţii poate fi clasificat ca intern şi extern, apropiat şi îndepărtat. Mediul intern 
este reprezentat de angajaţii companiei şi cei apropiaţi acestora, care devin promotorii imaginii 
companiei în exterior. 
Mediul extern apropiat este reprezentat de suporturile media, formatorii de opinie, furnizorii, 
colaboratorii financiari, clienţii. 
Mediul extern îndepărtat este reprezentat de publicul larg, consumatorii, cei care se constituie în 
opinia publică. 
 
Aceasta definiţie subliniază importanţa planificării şi a înţelegerii mutuale, cu dublu sens 
(organizaţie – publicul sau).  
 
b. Relaţiile Publice reprezintă arta şi ştiinţa de a analiza tendinţele, a prezice consecinţele 
acestora şi a acorda asistenţă conducătorilor de organizaţie şi de a implementa un set de acţiuni 
care să servească atât interesele organizaţiei cât şi pe cele ale publicului său. 
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Această definiţie subliniază importanţa cercetării în identificarea tendinţelor, înainte de 
planificarea programului de relaţii publice; importanţa acordării asistenţei conducerii 
organizaţiei; şi importanţa nevoii ca acţiunile din cadrul programului de relaţii publice să 
servească interesul public.   
 
 
Diferenţe între Relaţii Publice şi Publicitate 
 
Publicitatea şi marketingul au ca scopuri principale vânzarea şi creşterea cotei de piaţă în timp ce 
Relaţiile publice au ca scop principal câştigarea bunăvoinţei şi construirea imaginii unei mărci 
sau al unei companii. 
Aşadar, Publicitatea şi Relaţiile Publice sunt două discipline distincte, care se întrepătrund. 
 
 
 
 
 
 
 
Există o reclamă celebră, foarte grăitoare din punct de vedere al relaţionării dintre publicitate şi 
relaţii publice. Ea a fost publicată în McGraw-Hill Magazines şi are următoarea morală: 

 
Figura 12.1: Vânzările încep înainte ca omul de vânzări să dea 

telefon – cu reclama despre afacerea respectivă 

Publicitate Rela•ii Publice 
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Este cu mult mai uşor să promovezi un produs dacă oamenii cunosc şi înţeleg, aşa încât, cu 
ajutorul relaţiilor publice ca şi suport, publicitatea devine mai eficientă şi mai economică. 
De exemplu, o agenţie de turism vinde mai uşor vacanţe în insulele Mauritius dacă publicul ştie 
deja unde se află aceste insule, ce climat au sau alte caracteristici speciale. Aceasta se poate 
comunica prin interviuri în reviste de turism sau rubrici speciale în cadrul unor emisiuni TV de 
specialitate. 
 
Creaţia 
Textele sau materialele audio şi video sunt faptice şi informative. Pentru a avea credibilitate, ele 
trebuie mai degrabă să fie informative, decât convingătoare, oferind mai mult informaţie “pură” 
decât elemente emoţionale şi dramatice. 
Materialele folosite în relaţiile publice trebuie să emane încredere şi sinceritate şi nu “lauda de 
sine”. În consecinţă, “creativii” de relaţii publice necesită alte abilităţi decât cei care construiesc 
reclamele în publicitate. 
 
Aplicabilitate 
Domeniul de aplicabilitate al relaţiilor publice este mai vast decât cel al publicităţii. 
Instituţiile guvernamentale, cele care deservesc comunitatea au nevoie să-şi construiască o 
imagine favorabilă şi să genereze încredere, iar aceste obiective nu se ating prin reclamă. De 
exemplu, Pompierii, Poliţia, sau Primăria dezvoltă programe de relaţii publice pentru a-şi atinge 
obiectivele şi a beneficia de sprijinul comunităţii. 
 
Partenerii de media 
Când acţionezi în domeniul relaţiilor publice tratezi cu directorii de publicaţii, redactorii şefi, 
editorii şi producătorii de ştiri, spre deosebire de publicitate unde ai ca parteneri de discuţie 
membri ai departamentului de vânzare. 
 
Grupurile ţintă 
Publicitatea se adresează, după cum aţi aflat deja, unui segment de piaţă particular, cu 
caracteristici socio-demografice şi psihice bine determinate, în timp ce relaţiile publice se 
adresează unui grup numeros, ce formează publicul. 
Publicul poate fi: 
a. Comunitatea. Aceasta este reprezentată de societatea vecină organizaţiei, iar o relaţie 
bună cu comunitatea este esenţială pentru organizaţie. 
b. Potenţialii angajaţi. Aceasta pot fi oriunde în cadrul comunităţii, în şcoli, universităţi sau 
companii comerciale. 
c. Angajaţii. Toate categoriile de angajaţi de la menajeră la director sunt importante şi 
reprezintă imaginea organizaţiei în exterior. 
d. Furnizori. Aceştia reprezintă de la serviciul public până la furnizorii de servicii şi 
materiale. 
e. Partenerii financiari. Banca, compania de audit, investitorii. 
f. Distribuitori. Toţi aceia care asigură transferul de servicii sau produse. Centrele en-gros, 
detailişti, importatori şi exportatori. 
g. Consumatorul. Actualul sau potenţialul cumpărător. Aceştia pot reprezenta publicul cheie 
în cadrul activităţilor de relaţii publice legate de produse. 
h. Formatorii de opinie sau conducătorii. Aceştia sunt oameni care exprimă păreri care 
influenţează opinia publică, care pot ajuta sau distruge imaginea unei organizaţii sau a unei 
mărci. Pot fi părinţi, profesori, politicieni sau personalităţi din media. 
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Suportul media  
Publicitatea foloseşte cu preponderenţă suporturile media comerciale, presă, radio şi TV. În plus, 
promovarea se mai face prin publicitate prin poştă, promoţii şi evenimente speciale. 
 
Relaţiile publice folosesc o gamă mult mai largă suporturi media, publicaţii suplimentare special 
create cu ocazia anumitor evenimente, news letter-uri, târguri, expoziţii, casete audio şi video, 
tipărituri cu scop educativ, seminare şi ateliere de lucru organizate în scop educativ şi informativ. 
 
Costurile 
Costurile sunt diferite în publicitate şi activităţile de relaţii publice, astfel: 
• în publicitate, costurile sunt reprezentate în cea mai mare măsură, de spaţiul publicitar din 
media, de producţie, şi într-o măsură mai mică de strategie şi creaţie. 
• în relaţiile publice, costurile sunt reprezentate în cea mai mare măsură de timpul 
consumat prin acordarea de consultanţă, de planificarea şi implementarea proiectelor, de know 
how-ul şi experienţa puse la dispoziţia clientului. Costurile de producţie se regăsesc într-o 
măsură mai mică decât cele precedente. 
 
Modul de remunerare 
Agenţiile de publicitate taxează în principal pe bază de comision aplicat costului de media sau de 
producţie şi uneori pe bază de taxă fixă lunară. 
Agenţiile de relaţii publice taxează o sumă fixă, stabilită pe o perioadă de timp sau pe proiect, în 
funcţie de volumul de timp şi efortul estimat a fi alocat proiectului. Remunerarea pe bază de 
comision este mai rară şi se referă, în general, doar la procesul de producţie.  
 
Obiectivele 
Cele două au, prin definiţie, obiective diferite, astfel: 
• publicitatea ţinteşte să determine consumatorul să acţioneze: să viziteze un magazin, să 
răspundă prin poştă sau telefon, sau pur si simplu să-şi amintească de produs, pentru a cumpăra. 
• relaţiile publice ţintesc să creeze acea înţelegere reciprocă, dintre organizaţie, produs sau 
serviciu şi consumator, să definească şi să comunice imaginea reală a organizaţiei sau produsului 
către public. Relaţiile publice nu îşi propun să creeze o imagine favorabilă, dacă aceasta nu 
corespunde realităţii, ci să acţioneze mai întâi în construirii unei imagini favorabile.  
 
Întrepătrunderea publicităţii cu relaţiile publice 
 
S-a observat din ce am descris până acum că publicitatea poate beneficia de sprijinul relaţiilor 
publice. De fapt, există situaţii când publicitatea poate chiar eşua datorită lipsei unui program de 
relaţii publice. 
Aceasta nu înseamnă că relaţiile publice sunt superioare publicităţii, dar datorită tehnicilor 
speciale pe care acestea le deţin, pot contribui la succesul publicităţii, la fel de mult cum pot 
contribui la relaţiile financiare sau angajat-angajator. 
 
Relaţiile Publice presupun un proces de tranfer de atitudine de la: 
 
a. Ostilitate   Simpatie 
b. Prejudecată   Acceptare 
c. Dezinteres   Interes 
d. Ignorare   Cunoaştere 
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 a. Ostilitate  
 Acesta poate exista datorită unor critici la adresa organizaţiei, a slabei performanţe a unui 
produs, a publicităţii negative, a originii străine a unui producător, sau pur şi simplu pentru că 
este vorba de o companie necunoscută. 
Ostilitatea poate fi întemeiată sau iraţională. 
 b. Prejudecată 
 Acesta este un obstacol foarte greu de trecut. El are rădăcini adânci, ce provin din educaţie, 
din familie, pot fi de natură etnică sau culturală. Se poate referi la vacanţe petrecute în 
străinătate, la consumul de mâncare străină, la calculatoare sau maşini, în general la aspecte 
foarte diferite de valorile şi stilul de viaţă general. 
 c. Dezinteres 
 Oamenii tind să fie conservatori, să încerce produsele noi în ritmul lor si când vor ei. Ei pot 
fi interesaţi şi multumiţi de preocupările lor actuale (familie, slujbă, casă, obiceiuri) şi pot fi 
reticenţi la interese de genul bancar, asigurări, dietă, economii, vacanţe sau diferite stiluri de 
haine. 
 d. Ignoranţă 
 Într-o lume atât de complexă, nu poţi evita a fi ignorant în anumite domenii. Pe vremuri, 
majoritatea oamenilor nu ştiau nimic despre detergenţi, televiziune, fast foods, casete video. 
 
Toate aceste atitudini negative nu pot fi schimbate numai de publicitate. O mare parte din 
metodele de relaţii publice se referă la schimbarea atitudinii. De multe ori, chiar şi cu cheltuieli 
mari de publicitate, rezistenţa cumpărătorilor la procesul de cumpărare nu poate fi eliminată. 
Astfel, este nevoie de sprijinul relaţiilor publice pentru a pregăti o piaţă sensibilă la nou, în care 
publicitatea poate aduce rezultate economice. 
 
Situaţiile în care Relaţiile Publice conlucrează cu publicitatea sunt: 
 
a. înaintea campaniei publicitare. Se folosesc în cazul lansării de produse sau categorii noi. 
Piaţa trebuie educată şi dezvoltată în prealabil, până când aceasta se familiarizează cu ideea. De-
a lungul timpului, televiziunea color, computerul personal, aparatele video, asigurarile şi 
investiţiile au beneficiat de campanii de relaţii publice cu scopul pregătirii pieţei. De exemplu, 
deşi cu investiţii uriaşe în publicitate, ţigările “New Smoking Mixture”, făcute din înlocuitor de 
tutun au fost un eşec, printre altele şi datorită inexistenţei unei campanii de relaţii publice care să 
sprijine efortul global de comunicare. 
 
b. concomitent cu campania publicitară. Se folosesc atunci când, din motive de securitate, 
nu este permisă anunţarea produsului înainte de lansarea lui pe piaţă. 
 
c. post campanie publicitară. Se folosesc atunci când, după lansare, campania publicitară 
devine prea costisitoare şi ineficientă. Se poate apela atunci la tehnici de relaţii publice.  
 
d. campanie continuă. Se folosesc atunci când vânzarea produsului promovat are o 
sezonalitate puternică şi întâmpină greutăţi în vânzare (este scump, are viaţă scurtă sau o nişă 
foarte îngustă de piaţă). Dezvoltarea unei campanii continue de relaţii publice asigură eficienţa şi 
succesul campaniilor de publicitate periodice. 
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Structura unei agenţii de relaţii publice 
 
Agenţia de Relaţii Publice are o structură asemănătoare cu cea a unei agenţii de publicitate. 
Principalele departamentele componente sunt: 
- departamentul relaţii cu clienţii (consultanţi specializaţi pe domenii diferite); 
- departamentul de creaţie (scenarişti, sociologi, art directori, jurnalişti); 
- departamentul de producţie (audio/video şi tipărituri); 
- departamentul financiar; 
- departamentul de creare şi realizare de evenimente; 
- departamentul de cercetare, monitorizare. 
 
Concluzii 
Am observat, aşadar, cum interfereră relaţiile publice cu publicitatea şi cum ambele, alături de 
marketing direct şi publicitatea prin internet  sunt folosite în slujba unei mărci şi a 
consumatorilor. 
Campania de relaţii publice se încadrează firesc în linia generală a campaniei integrate de 
comunicare, respectînd poziţionarea produsului, valorile emoţionale şi raţionale ale acestuia, în 
ultimă instanţă, identitatea sa.  
Mesajele campaniei de Relaţii Publice se subordonează conceptului de creaţie al întregii 
campanii de comunicare, fiind declinări  ale acestuia în spaţiul relaţiilor publice. 
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Bugetarea în Publicitate.  
Perspective ale publicităţii 
 
 
 
Moduri de remunerare a unei agenţii de publicitate 
Se ştie că industria publicităţii vehiculează sume de ordinul sutelor de miliarde de dolari anual, 
iar una din întrebările ce apar firesc este cum este plătită o agenţie de publicitate.  
Printre modalităţile şi instrumentele prin care este plătită o agenţie de publicitate enumeram 
câteva din cele mai des întâlnite: 
 
Estimarea de cost reprezintă documentul prin care agenţia de publicitate calculează costurile 
implicate de realizarea unei lucrări, înainte ca aceasta să înceapă efectiv a fi executată.  
 
Costurile implicate într-o lucrare sunt de două feluri: 
- costuri externe care sunt calculate pe baza ofertelor primite de la diverşi furnizori 
- costuri interne care sunt calculate potrivit sistemului de “ora de agenţie” 
În momentul în care estimarea de cost este aprobată de client, agenţia poate începe derularea 
proiectului. 
 
Ora de agenţie este unitatea de măsură care cuantifică activitatea depusă de personalul agenţiei 
de publicitate în scopul realizării unui proiect, reprezentînd media costurilor interne implicate 
de acesta.  
 
Fiecare angajat ocupă o anumită poziţie şi are responsabilităţi diferite în cadrul unui proiect, 
implicit în cadrul agenţiei. Ca urmare, ratele orare interne care stau la baza costurilor estimative 
interne sunt diferite şi se calculează în funcţie de personalul implicat în derularea proiectului 
respectiv (experienta, nivel de cunoştinţe, responsabilităţi etc.).  
Tariful mediu al unei ore de agenţie variază pe piaţa românească între 50 şi 200 USD.   
 
Comisionul reprezintă o sumă plătibilă agenţiei, echivalentă cu un anumit procent din valoarea 
unei lucrări care implică costuri externe. Acest procent se aplică la valoarea netă a facturilor 
primite din partea furnizorilor.  
 
a. Comisionul de producţie reprezintă remunerarea agenţiei pentru selectarea furnizorilor şi 
coordonarea procesului de execuţie a lucrărilor. Acesta se aplică în cazul lucrărilor de producţie 
audio-video, de producţie a materialelor promoţionale etc. Comisionul standard de producţie este 
de 15%.  
 
b. Comisionul de media reprezintă remunerarea agenţiei pentru toate serviciile referitoare la 
activităţi media, printre care: 
- elaborarea strategiei de media; 
- planificare de media; 
- achiziţionare/cumpărare de spaţiu publicitar pe diverse medii; 
- cercetare, monitorizare, studii competitive, evaluare campanii.  
 
Comisionul de media suportă variaţii în funcţie de complexitatea serviciilor solicitate şi de 
bugetul ce se doreşte investit şi poate varia între 5 şi 15% din valoarea acestuia.  
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Fiecare din serviciile de media enumerate mai sus se pot constitui în procente din comisionul 
standard. Dintre acestea, comisionul de cumpărare este cel mai important. 
 
Există cazuri în care comisionul de media acopera şi celelalte servicii pe care agenţia le prestează 
în interesul clientului (strategie de publicitate, creaţie, supervizare etc). 
 
Redevenţa reprezintă o sumă netă fixă plătibilă agenţiei, care acoperă diverse servicii şi care se 
negociază la începutul derulării unui contract de publicitate. 
 
Redevenţa acoperă servicii de tipul: 
- elaborarea strategiei de publicitate;  
- elaborarea strategiei de comunicare şi declinarea ei în execuţii creative; 
- implementare la nivel execuţional; 
- consultanţă; 
- supervizare; 
- activităţi de publicitate neconvenţională (BTL); 
- activităţi de relaţii publice; 
- etc. 
 
Mai pot fi incluse şi servicii de media care suportă cheltuieli fixe: monitorizare, studiu 
competitiv, cercetare şi evaluare de campanii media. 
  
Redevenţa  poate înlocui  sistemul de remunerare tip “ore de agenţie” şi se mai poate aplica în 
condiţiile în care clientul preferă să nu platească sub forma ore de agenţie sau comision de 
media, de producţie sau lunar. Aceasta se negociază cu clientul pe fiecare proiect în parte,  
trebuind să acopere  toate cheltuielile interne ale agenţiei şi profitul acesteia. 
 
Contractul este documentul care stabileşte cadrul necesar diversificării formelor de colaborare 
comercială între client şi agenţie, în scopul promovării imaginii comerciale a clientului.  
 
În contract se specifică obligaţiile ambelor părţi, precum şi modalitatea de remunerare a agenţiei. 
Perioada de valabilitate a unui contract poate varia. Acesta poate fi semnat pe o perioadă 
determinată sau nedeterminată de timp. În general, contractele de publicitate se semnează pe 
bază de exclusivitate. Numai în cazul în care clientul îşi împarte portofoliul la mai multe agenţii, 
aceasta clauză se exclude. 
În cazul clienţilor multinaţionali există două variante de lucru mai des folosite: 
 
1. Clientul vine direct la agenţia locală, pe filieră internaţională, fiind nevoit prin contractul 
semnat la nivel global să lucreze cu reprezentanţa agenţiei de publicitate respectivă. În acest caz 
există două posibilităţi de remunerare a agenţiei: 
a. agenţia este plătită de către clientul local în condiţiile contractului internaţional; 
b. agenţia este plătită de către agenţia de publicitate “mamă” (cea care coordonează clientul 
la nivel global). 
2. Clientul are libertatea de a lucra cu orice agenţie locală şi de a negocia termenii 
contractului local, indiferent de colaborările similare pe plan internaţional. 
 
În luarea hotărârii de a face publicitate unor produse/servicii, pe lângă motivaţia strict 
comercială, un rol important îl joacă factorul fiscal, deoarece cheltuielile cu publicitatea sunt 
cheltuieli deductibile din profitul companiei.  
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Elaborarea business plan-ului unei agenţii de publicitate 
 
Business plan-ul unei agenţii de publicitate se realizează în aceiaşi manieră ca business plan-ul 
oricarei alte companii. Se proiectează veniturile şi cheltuielile fixe, astfel încât să se obţină 
profit. 
Elaborarea business plan-ului începe în momentul în care toţi clienţii agenţiei au declarat 
bugetele de publicitate disponibile pentru anul următor. În functie de aceste bugete şi de 
contractele existente, se pot stabili: 
 
Cheltuielile fixe, care în general cuprind: 
- salarii (care reprezintă în medie 45% - 55% din totalul cheltuielilor fixe); 
- chirii;  
- cheltuieli de transport (maşini, deplasări, diurne etc); 
- investitii; 
- întreţinere; 
- birotică, consumabile; 
- financiare; 
- sesiuni de pregătire a angajaţilor în străinatate; 
- etc. 
 
Este necesară o analiză foarte realistă a bugetelor clienţilor, precum şi o estimare strictă a 
cheltuielilor fixe ale agenţiei.  
În condiţiile actuale ale pieţei româneşti, pot exista cazuri în care clienţii îşi pot reduce şi chiar 
anula bugetele de publicitate iar acest lucru afectează de cele mai multe ori serios dezvoltarea 
normală a activităţilor agenţiei de publicitate. 
 
O agenţie este sănătoasă financiar, cu adevărat profitabilă, atunci când procentul de profit este de 
15% din venitul companiei (revenue). 
Dacă acest raport este mai mic decât 15%, respectiv dacă cheltuielile fixe sunt mai mari decât 
veniturile atunci ceva funcţionează greşit  iar agenţia nu este profitabilă. 
Măsurile care se iau în aceste condiţii sunt cel mai adesea sunt de micşorare a cheltuielilor fixe 
(reducere de personal, modificări salariale etc), dar nu numai.  
Un accent deosebit în industria publicităţii se pune pe activitatea de “new business” – câştigarea 
de noi clienţi şi lărgirea şi diversificarea activităţilor clienţilor deja existenţi. 
  
Unul din elementele foarte importante din punct de vedere financiar în activitatea unei agenţii de 
publicitate îl reprezintă CASH FLOW-ul companiei – fluxul banilor. 
Deoarece în relaţia furnizor – client, agenţia de publicitate este la mijloc, o atenţie deosebită 
trebuie acordată încasărilor în timp a facturilor către client pentru a putea onora datoriile către 
furnizori. 
Acest lucru se stabileşte în contractele pe care agenţia le semnează cu clientul, respectiv cu 
furnizorii, termenele de plată fiind decalate corespunzător încasărilor. 
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Perspective ale publicităţii 
 
Perspectivele publicităţii sunt influenţate în primul rând de dezvoltarea fără precedent a 
tehnologiei şi în special a tehnologiilor în materie de comunicare. 
O caracteristică a viitorului publicităţii este implicarea mult mai mare a consumatorului în 
întregul proces, ca şi creşterea gradului de control al acestuia asupra procesului de comunicare, 
care va deveni în curînd total interactiv. 
Fuziunile dintre companiile de telefonie, de televiziune, de televiziune prin cablu, ca şi cele de 
producţie media sunt semnul cel mai vizibil al noii filosofii de comunicare: interactivitatea. 
Un alt punct ce se prefigurează deja este comerţul on line, ca şi dezvoltarea teleshoping-ului, 
care satisfac nevoile consumatorului fără ca acesta să-şi mai părăsească camera. În viitor, cel ce 
intenţionează    să-şi cumpere o maşină o poate face stînd confortabil la el acasă şi alegîndu-şi 
modelul preferat, culoarea acestuia sau diverse alte opţiuni prin intermediul televiziunii, sau 
printr-un singur click. 
Asemenea oportunităţi de a-ţi conduce afacerile sau de a te distra fără să pleci de acasă pot face 
ca instituţii precum poşta clasică să devină perimate şi chiar să dispară într-un viitor nu foarte 
îndepărtat. 
Aşa numita autostradă informaţională oferă perspectivele unei comunicări directe între 
cumpărători şi comercianţi, iar satul global profeţit de McLuhan pare o realitate tehnică mai 
aproape decât s-ar crede. 
În ciuda obstacolelor inerente şi a semnelor de întrebare legitime pe care sociologii le ridică vis-
a-vis de forma exactă  acestor tehnologii sau momentul când vor fi acceptate pe scară largă, 
viitorul este clar, următorii ani vor aduce modificări majore atât în ceea ce priveşte publicitatea 
cât şi în comunicarea de masă. Este evident că industria publicităţii nu va mai putea conta pe o 
audienţa captivă care poate fi bombardată ca o ţintă fixă de mesajele lor. Explozia canalelor 
media oferă numeroase alternative la cele clasice, formînd un consumator sofisticat, ce 
beneficiază de o multitudine de oferte, şi care se arată  dornic să le folosească. 
Un alt lucru sigur este legat de  creşterea costurilor reale pentru a atinge grupurile ţintă. Cu cât 
audientele sunt mai fragmentate şi mai “autonome”, cu atât costurile pentru realizarea unei 
campanii eficiente care să-şi atingă potenţialii consumatori pe toate palierele cresc. 
Se poate spune ca revoluţia în comunicare pe care o aduc media interactive este cheia viitorului 
publicităţii. În 1994 Edwin L. Artzt, CEO la Procter & Gamble avertiza participanţii la 
conferinţa AAAA că agenţiile trebuie să ia deja în considerare viitorul “noilor media” care nu va 
mai lăsa loc publicităţii tradiţionale. Acesta afirma tranşant: “din punctul nostru de vedere, nu 
credem că reclama TV va mai avea un loc în lumea care tocmai se naşte – o lume a imaginilor la 
comandă, a plăţii per vizionare şi televiziunii pe bază de abonament. Aceste mediumuri nu sunt 
proiectate pentru a purta mesaje publicitare”. 
Un an mai târziu, CEO al companiei SPRINT afirmă la rândul sau următoarea idee: “clienţii sunt 
pe cale să devină capabili să măsoare mult mai precis eficienţa agenţiilor de publicitate prin 
intremediul folosirii ultimelor tehnologii, a media interactive etc., care permit măsurarea directă 
a expunerii la reclame ca şi impactul real al acestora, arătînd cine este cu adevărat eficient  şi 
cine nu.” 
Acest punct de referinţă care este revoluţia adusă de media interactive oferă consumatorului 
posibilităţi şi libertăţi nebănuite înainte, posibilitatea de a folosi programe educaţionale, de a 
plăti televiziunea la număr de vizionări sau pe bază de abonament, oportunităţi de cumpărare şi 
de distracţie. 
Previziunile arată un consumator care deţine controlul, care îşi ia revanşa pentru zecile de ani în 
care a fost un receptor pasiv, expus bombardamentului mediatic fără posibilitatea de a riposta. 
Pentru a atinge un astfel de consumator prin intermediul noilor tehnologii, giganţii economici  au 
început deja să se pregătească, în special prin realizarea de fuziuni sau investiţii cu mari 
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companii de entertainment şi producţii multimedia, pentru a avea controlul asupra tuturor 
etapelor programării interactive. Numai prin această abordare, agenţiile de publicitate pot 
controla noile media precum CD Rom-uri, televiziuni interactive, servicii de informare on line, şi 
astfel de a controla viitorul  activităţii de advertising. 
Sistemul care se prefigureaă oferă însă şi avantaje majore. În primul rând grupul ţintă nu mai este 
definit ca până acum într-un mod general, vag, după criterii “largi” precum vârstă, ocupaţie, 
nivel de educaţie etc. ci prin toate caracteristicile sale pe care le comunică acum implicit în 
momentul în care intră în reţea şi participă într-un mod interactiv la ceea ce se numeşte comertul 
electronic (e-commerce). 
Pentru a supravieţui în acest viitor, industria publicităţii trebuie să se adapteze, în special în ceea 
ce priveşte felul în care se crează şi se transmite audienţei creaţia publicitară (mesajul, 
conceptele etc.) şi să dea dovadă încă odată că publicitatea evoluează într-o legatură directă cu 
dezvoltarea noilor instrumente economice şi tehnologice. 
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