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Lecţie De 
Vânzare 
Personală

Editorial



După cursuri, seara, la un pahar de 
bere cu prietenii. Un local din cen-
trul istoric, după obişnuinţă.  Poves-
tim și glumim unul pe seama celui-
lalt. Horia se mândreşte cu notele 
de patru pe care le dă, ca profe-
sor de liceu, când o prezență oare-
cum neobişnuită îşi face apariția la 
masă. Haina de iarnă și căciula roșie 
din blană - eleganţa studiată, dar 
inutilă - faţa ei gingașă străluceşte 
de inocență printre faldurile căciulii. 
Ține în mâna dreaptă un buchet 
de trandafiri roșii si şopteşte mai 
degrabă decât îndeamnă:” Vreți să 
cumpărați trandafiri? E 9 lei unul, 3 
lei de fiecare ca să-i dați unul fetei” 
- suntem 3 băieți și o fată. Vocea, 
şi totodată oferta, se îndulceşte:” 
Să nu te tunzi, îți stă foarte bine!” 
- înspre Oli, care poartă părul lung 
- “Si fratele meu a avut părul lung, 
mai lung decât mine - arătându-ne 
părul care îi ajungea la șolduri”. O 
vânzătoare care nu mai e atentă la 
ce pune în buzunar - ne-a împărtășit 
ceva despre ea și i-a făcut și un 
compliment lui Oli. Poate că e ceva 
de învățat de aici.” Și câți ani are 
fratele tău?”. “ 13 ani, ca și mine. El 
e cu 5 minute mai în vârstă” - am 
râs cu toții. Da... o fetiță... S-a ui-
tat la fiecare dintre noi și ne-a mai 
întrebat o dată - nu vroia nimeni să 

cumpere. ”Nu vreți să cumpărați? Vreau 
să-mi iau rechizite Hannah Montana [1]”. 
Am râs cu poftă. E clar, copilul din fața 
mea știa, chiar trăia regula celor 7 ”nu” 
- uri (Atât timp cât persoana vorbește 
cu tine în continuare, ea este interesată, 
chiar dacă îți spune ”nu”.   După 1 ”nu”, 
două sau șapte, va urma un” da”). A ur-
mat o conversație scurtă, după care, cu 
candoarea specifică unui copil, a pus un 
trandafir pe masă și l-a împins ușor spre 
Horia, care era cu prietena, spunând 
”Chiar nu vrei să cumperi un trandafir?”, 
scoțându-și buza inferioară la vedere, un 
semn discret şi voluptuos de supărare. 
Horia îşi întreabă prietena, care nu vroia 
trandafiri. Așa că îmi cumpără mie un 
trandafir (!). Şi de parcă fetiţa aceasta 
proaspătă şi hotărâtă, cu trandafiri la 
subraţ, nu ne-a surprins destul:” Pentru 
că ați cumpărat o floare, am să vă spun o 
poezie în engleză”. Cu un aer disciplinat, 
fata îşi îndreaptă spatele, trecând într-o 
postură demnă. Ne recită o strofă din” 
Twinkle, Twinkle, Little Star” într-un ac-
cent britanic elegant, cu naturaleţea unui 
vorbitor nativ. Se apleacă spre Horia și - 
ce credeți - dă mâna cu el. N-am înțeles 
de ce, până când i-a spus că o cheamă 
Jennifer. Această fetiță de 13 ani! O vân-
zare încheiată ca la carte, lăsând o portiță 
deschisă pentru relații de mai lunga durată 
decât un trandafir, o monedă şi o poezie 
englezească. O sa mai treacă pe aici, de 
acum, doar, știm cu toții cine-i Jennifer.  

[1] Hannah Montana este un serial ce are ca eroină o elevă care trăiește o viață dublă - în secret, ea este o cântăreață faimoasă de muzică pop. Serialul 
a avut parte de o ecranizare în 2009. O întreagă industrie a fost creată în jurul acestui brand, produsele aflate în comerț cuprinzând o gamă largă, de la 
rechizite școlare până la jocuri video. http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana
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“Who is ZU?!”, “Zero is 
More”, pocromania.ro. Cu 
siguranță, cu toții  ne-am 
întâlnit cel puțin o dată 
cu aceste mesaje, care 
prin simplitate și prin cu-
riozitatea stârnită, ne-au 
rămas întipărite în minte 
şi ne-au lăsat întrebându-
ne despre ce e vorba. Noi 
campanii de marketing, 
aţi fi tentanţi sa spuneţi. 
Ceea ce puţini ştiu, este că 
aceste campanii sunt re-
zultatul unei noi abordări 
în marketing bazată pe 
crearea de rumoare sau 
mai pe scurt-buzz market-
ing.
Nu cu mult timp in urmă 
am citit o carte care mi-a 
atras atenţia încă de pe 

raftul librăriei. Cartea se 
numeşte simplu, Buzz 
Marketing și este scrisă de 
către unul dintre cei mai 
apreciaţi oameni de mar-
keting de peste ocean, 
Mark Hughes. Lucrarea 
sa a reuşit să-mi schimbe 
complet percepţia asu-
pra conceptului de mar-
keting și asupra ceea ce 
înseamnă o campanie 
reuşită de marketing.Pe 
scurt, Hughes sugerează 
că nu atât bugetele mari 
și spoturile TV scumpe fac 
un produs să se vândă 
ci modul în care reuşeşti 
sa stârneşti controverse, 
să fi pe buzele tuturor, 
să stârneşti rumoare. 
Buzzmarketingul este o 

formă de marketing vi-
ral bazată pe captarea 
atenţiei consumatorilor 
și a mijloacelor de comu-
nicare în masă până la 
punctul în care produsul 
tău atinge cote maxime de 
interes public și stârneşte 
fascinaţia și amuzamentul. 
După ce a lucrat ani la rând 
cu metode convenţionale 
de marketing și bugete pe 
măsură, Hughes a decis că 
e timpul unei schimbări in 
abordarea sa profesională 
și a reînceput totul de la 
0, deschizându-şi propria 
agenţie de publicitate. 
Printre primele campanii 
pe care le-a avut pe mână 
a fost și cea a magazinului 
virtual Half.com.



Într-o lume exagerat de populată, cum este cea a 
comerţului electronic din zilele noastre, metodele 
tradiţionale de marketing pur și simplu nu aveau 
cum să dea roade. Hughes și echipa lui aveau 
nevoie de o idee genială, trăznită și ieşită din co-
mun. Astfel, a venit cu propunerea de a face ru-
moare entuziastă, de a le da tuturor un subiect de 
discuţie de pe urma căruia compania sa să aibă de 
câştigat și totul cât mai ieftin în acelaşi timp.
După ce au studiat toate propunerile și ideile 
agenţiilor de publicitate pe care le-au contactat, 
echipa Half.com a realizat că niciuna nu se ridică 
la înălţimea aşteptărilor. Astfel, au început să cau-
te idei pentru a-şi putea plasa cât mai vizibil pro-
dusul pe hartă.Şi ce mod mai eficient de a face 
asta decât acela în care numele companiei tale 
poposeşte pe hartă, la propriu. Hughes a realizat 
că sunt o mulţime de orăşele mici în America cu 
numele de Half și a avut trăznita idee de a-l găsi pe 
cel mai potrivit pentru a-i schimba numele in Half.
com. Toţi cei de la masă au conştientizat că asta 
era ideea cea mare. Dar cum convingi un orăşel 
să-şi schimbe numele in Half.com?
După o scurta şedinţă de brainstorming au con-
venit că cel mai potrivit oraş pentru campania lor ar 
fi Halfway din statul Oregon. Era cel mai mic oraş 
din listă, cu doar 350 locuitori. A 2-a zi dimineaţă 
Hughes se afla in primul avion spre Oregon iar 
după prima discuţie cu primarul lucrurile păreau ca 
se îndreaptă în direcţia pe care o doreau ei. Doar 
că presa a intrat pe fir iar cei de la Half.com au 
fost nevoiţi sa dea un comunicat de presă înainte 
ca povestea lor sa fie publicată de un mic ziar. Co-
municatul a ajuns la redacţii într-o sâmbătă, cea 
mai nepotrivită zi pentru a trimite o ştire, dar luni 
dimineaţă era pe paginile tuturor ziarelor, iar USA 
Today prezenta un reportaj despre oraşul care şi-a 
schimbat numele în cel al unei firme.
Deşi la început au avut acordul autorităţilor, din 
cauza faptului ca lucrările s-au mişcat prea repede, 
locuitorii oraşului s-au împărţit în 2 tabere, iar in 
scurt timp totul a devenit o dezbatere politica tipică 
orăşelelor mici. Astfel, Mark Hughes a fost nevoit să 
mai facă un drum până în Halfway, conştient fiind 
că aceasta e ultima sa şansă. Mark a purtat discuţii 
cu toate persoanele influente din orăşel, de la di-
rectoarea băncii locale pana la barmanul oraşului. 
Singurele sale atuuri erau o strângere de mână și 
ascultatul atent, dar unicul scop în buzzmarketing 

este ca mesajul tău să devină atât de irezistibil, 
atât de fascinant și interesant, atât de demn încât 
sa apară pe prima pagină a ziarelor, făcându-i pe 
oameni să transmită ei mesajul altora, uşurându-ţi 
munca de marketer.
Half.com se afla deja în centrul atenţiei deşi nu 
cheltuise încă nici un ban pe publicitate și nici nu 
semnase vreun contract cu autorităţile din Halfway. 
După ce au înţeles toate acestea, locuitorii din Or-
egon au transformat aceasta campanie in cauza 
lor. Adunarea publica in care se dezbătea și prob-
lema schimbării numelui era peste 2 zile, timp pe 
care cei de la Half.com l-au exploatat la maxim, 
promovându-şi brandul şi mai intens. Hughes chiar 
a fost invitat în liceul oraşului pentru a le vorbi copi-
ilor despre campania sa, iar la sfârşitul orei fiecare 
puşti purta un tricou cu inscripţia Half.com pe piept. 
Agenţii de presa ca Reuters sau Associated Press 
au trimise echipe la faţa locului iar New York Times 
și Wall Street Journal au relatat și ele pe larg de-
spre ceea ce se petrecea in Halfway. Mai mult, cei 
de la emisiunea Today de la NBC vroiau un interviu 
in exclusivitate, interviu pe care membrii echipei au 
decis să-l acorde in ziua lansării site-ului.
A urmat o adunare publică, cea mai numeroasă din 
istoria oraşului iar la sfârşitul acesteia consiliul a de-
cis, cu o majoritate de 75%, ca numele oraşului să 
fie schimbat din Halfway în Half.com pe o perioadă 
de un an.
A doua zi dimineaţă toate canalele de ştiri îşi înce-
peau programul cu relatări de la faţa locului, intervi-
uri cu directorul general al firmei și cu primarul.În 
numai 3 ani Half.com a ajuns de la 0 la opt milioane 
de utilizatori înregistraţi iar revista Time a spus că 
a fost una din cele mai mari lovituri de publicitate 
din istorie. După doar 6 luni de la lansare, Half.
com a fost vândut celor de la eBay la un preţ nomi-
nal de 300 milioane de dolari. Half.com a intrat în 
primele 10 site-uri de comerţ cu amănuntul în ceea 
ce priveşte numărul de vizitatori, deşi bugetul sau 
era de 10 ori mai mic decât al celorlalte companii.
Povestea Half.com este doar unul din argumentele 
care dovedesc că marketingul rumorii nu este apre-
ciat încă la adevărata sa valoare, deşi rezultatele și 
costurile unei campanii bazată pe rumoare vorbesc 
de la sine și se pot întrece oricând cu o campanie în 
care s-au investit sute de milioane de dolari.
                                                                                                                                                              
Scris de Tagare Sergiu Ștefan
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Visul 
de a 
deveni
celebru 

Scris de Andreea Teodorescu



 Prima întrebare a unui 
viitor “mic afacerist” este “Cu 
ce pot veni nou pe piaţă pentru 
a doborî barierele deja existente, 
pentru a fi lider?”... este cât se 
poate de simplu, răspunsul stă 
în imaginaţia și cunoştinţele 
de marketing deţinute!
         În calitate de mici viitori 
întreprinzători ne-am gândit la 
deschiderea unor magazine cu 
amănuntul, a unui propriu lanţ 
de magazine destinat exclusiv 
femeilor, deoarece este cunoscut 
faptul că femeile se lasă cel mai 
uşor convinse când vine vorba 
de frumuseţe. Femeile cheltui-
esc mai mulţi bani decât bărbaţii 
pe produse de înfrumuseţare, 

cosmetice, bijuterii, parfumuri 
etc. Cel mai important este să 
găsim cheia care să ne deschidă 
poarta succesului și noi credem 
că am găsit-o.          Cea mai grea 
hotărâre a fost alegerea locaţiilor. 
În urma unor cercetări cu priv-
ire la cote vânzări şi vad comer-
cial, ne-am gândit că, pentru în-
ceput, deschiderea a 4 magazine 
este suficientă. Una din locaţiile 
alese este în zona Piaţa Romană 
și la propunerea unui asociat 
ne-am hotărât să deschidem aici 
un magazin de 100 mp suficient 
pentru desfăşurarea activităţii. 
Celelalte locaţii vor fi în incinta 
Mall Vitan (deoarece în acest 
Mall întâlnim persoane care 

alocă mai uşor bani pe produse 
ale căror preţuri sunt puţin mai 
“piperate”); în incinta magazinu-
lui Unirii - o locaţie numai bună 
pentru deschiderea unui aseme-
nea magazin având și un vad 
foarte bun - în ciuda concurenţei 
acerbe, avem credinţa că vom 
“da lovitura” deoarece venim 
cu ceva nou și astfel vom atrage 
clienţii; Calea Moşilor, o zonă 
în continuă dezvoltare şi cu 
un vad destul de bun. Locaţiile 
sunt suficiente pentru ca de-
schiderea unui astfel de magazin 
cu amănuntul necesită fonduri 
destul de mari, având nevoie 
de un stoc iniţial de produse.

             Lansarea produsului va avea loc în perio-
ada Crăciunului deoarece atunci se vor aloca fon-
duri considerabile cadourilor și pentru că dorim 
ca lansarea să fie cât se poate de specială într-un 
moment la fel de special și magic, am putea spune.
             Nucleul magazinului nostru, intitulat EY 4U, 
este reprezentat de o linie de parfumuri producţie 
proprie care a luat fiinţă în urma sloganului “Par-
fumul - o eternitate de vise”. Centralizarea cade 
pe producţia proprie și anume noul parfum des-
tinat exclusiv femeilor care poartă denumirea de 
AMOON. În etimologia arabă Amoon înseamnă 
“luna”. Acest parfum este destinat femeilor tinere, 
regăsindu-se mai multe modele în acesta linie 
în funcţie de personalitate, anotimp, moment al 
zilei. Modele liniei după cum se poate observa 
sunt foarte diversificate, printre care amintim de 
AMOON-CRYSTAL, AMOON GLAM, AMOON 
NIGHT, AMOON SENZUAL, AMOON DELI-

CIOUS, AMOON SHINES, AMOON CHRIST-
MAS, AMOON LUV ME NOW, AMOON 4U. 
Preţul unui parfum AMOON va fi cuprins între 
99RON și 189 RON în funcţie de cantitate (între 30 
ml și 80 ml). Parfumul Amoon se poate achiziţiona 
doar din magazinele proprii, nu și din alte maga-
zine, iar restul produselor se pot găsi în oricare 
alte magazine cu acelaşi profil. Pe lângă AMOON, 
creaţia noastră care reprezintă și rampa de lansare, 
se vor număra și alte produse celebre, cosmetice 
și parfumuri, precum Channel, Christian Dior, 
Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Givenchy, Gabri-
ela Sabatini, Opium, Dolce & Gabana, Armani, 
Gucci. Alte produse destinate vânzării sunt bi-
juteriile din aur și argint cu cristale Swarovski. 
Produsele noastre sunt speciale și în trend cu 
moda, avem o gamă destul de diversificată din 
care se poate alege exact ceea ce îşi doreşte clienta.

Smell it and feel it AMOON light
 Programul magazinului nostru este de luni până vineri între orele 10.00 – 21.00 și sâmbăta 
și duminica între orele 10.00 – 14.00. În perioada sărbătorilor programul se va prelungi cu o oră de 
luni până sâmbătă iar duminica va rămâne acelaşi. În ceea ce priveşte angajaţii, se va lucra în 2 ture 
și în weekend activitatea se va desfăşura prin rotaţie. Necesarul de angajaţi este în jurul a 32 pen-
tru a putea face faţă atât clienţilor cât și investiţiei; salariile pe un an fiind o investiţie financiară pe 
care trebuie să o deţinem de la început.Programul magazinului nostru este de luni până vineri în-
tre orele 10.00 – 21.00 și sâmbăta și duminica între orele 10.00 – 14.00. În perioada sărbătorilor 
programul se va prelungi cu o oră de luni până sâmbătă iar duminica va rămâne acelaşi. În ceea 
ce priveşte angajaţii, se va lucra în 2 ture și în weekend activitatea se va desfăşura prin rotaţie.
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Necesarul de angajaţi este în jurul a 32 pentru a putea 
face faţă atât clienţilor cât și investiţiei; salariile pe un an 
fiind o investiţie financiară pe care trebuie să o deţinem 
de la început. Angajaţii noştrii vor primi în perioada 
de sărbători și de zilele lor de naştere pe lângă salari-
ul - care este oricum atractiv - produse ale magazinul, 
un cadou pentru a îi stimula. De asemenea, pentru 
stimularea angajaţilor propunem ca atingerea targetu-
lui să fie recompensată printr-un comision de 3% la 
cota de vânzare. Se vor lua în considerare propunerile 
și ideile strălucite și creative ale angajaţilor, aceştia fi-
ind premiaţi și oferindu-le posibilitatea de promovare 
în funcţie. Pornim de la premiza că angajaţii sunt și 
potenţialii clienţi, produsele noastre fiind destinate atât 
unui nivel mediu cât și unuia de lux. Angajaţii trebuie 
să fie foarte plăcuţi, amabili, comunicativi, sociabili, să 
nu fie insistenţi astfel încât să streseze clientul. Rolul an-
gajatului este de a ajuta clientul să găsească exact ceea 
ce i se potriveşte prin acordarea de sfaturi. La bijuterii 
vom angaja bijutieri deoarece un bărbat poate apre-

cia mult mai bine legătura dintre femeie și bijuteriile 
care i se potrivesc în funcţie de caracter și aspect fizic.

                   Investiţia este amplă de la investiţia 
financiară până la cea intelectuală. Investiţia financiară 
este estimată la 300.000euro, în condiţii de criza deo-
arece pieţele imobiliare înregistrează tendinţe de re-
cesiune, chiriile fiind la preturi mai accesibile. Stocul 
iniţial pentru magazinul din Piaţa Romană este mai 
mare datorită faptului că spaţiul este mai mare fata 
de celelalte 3 locaţii. Am previzionat că putem recu-
pera investiţia cam în 3-4 ani având vânzări medii în 
timpul anului și vânzări ascendente în perioadele de 
sărbători. Un atu pentru noi îl reprezintă faptul că unul 
din asociaţi are o firmă de construcţii care ne va ajuta 
foarte mult în decorarea spaţiilor și alt asociat deţine 
în proprietate magazinul din Piaţa Romană. Pentru 
promovarea produsului vom aloca un fond consid-
erabil deoarece prin advertising ne facem cunoscuţi.

Promovarea – Cheie 
succesului în viziu-
nea unui marketer
                   Promovarea este cea mai 
importantă în deschiderea oricărui 
gen de afacere indiferent că este vor-
ba de comerţ, servicii sau turism sau 
oricare alt domeniu. Marketingul 
te face “auzit” pe piaţă. Pe piaţă se 
întâlneşte cererea cu oferta iar mar-
ketingul reprezintă balansul acesto-
ra astfel încât prin metodele folosite 
vorbim de o cerere ascendenta sau o 
ofertă înfloritoare. Combinaţia din-
tre cele două trebuie să fie optima 
pentru a avea un rezultat ireproşabil, 
construind astfel un imperiu, un 
brand pe piaţa locala şi poate chiar 
pe cea internaţională. Totul începe 
de la o idee, un vis care se doreşte a 
fi împlinit și prin cercetări de piaţă 
și nişte fonduri alocate în condiţii 
optime putem spera la crearea unui 
brand. Important este că în ceea ce 
doreşti să faci să ai măcar puţină 
experienţă ca sa şti care este “mersul 
lucrurilor”. Dacă experienţa nu este, 
o poţi dobândi păstrându-ţi ideea 
și lucrând în domeniul respectiv 
până când când vei fi sigur că eşti 
stăpân pe ceea ce doreşti să faci. 
Aprofundarea și experienţa te ajută 
să urci mai repede treptele ierarhiei 
sociale, ştiind astfel în orice situaţie 

ce ar trebui să faci. Câteva exemple 
de promovare a lanţului nostru de 
magazine “EY 4U”, de promovare 
a produselor noastre autohtone:
•	 Publicitatea	 în	 presă	 prin	
aplicarea în diferite ziare importante 
a unor stickere cu AMOON, sticker 
colorat și parfumat care să anunţe 
apariţia unui produs cât se poate de 
special “AMOON CHRISTMAS” 
•	 Publicitatea	 TV.	 Prima	
noastră reclama va coincide cu 
sărbătorile de Crăciun și atunci rec-
lama noastră va fi cu Crăciuniţa lui 
Moşu’ care anul aceste va distribui 
cadouri femeilor, iar Moşu’ o va ajuta.
•	 Publicitatea	radio	prin	con-
cursuri cu cadouri ce constau în pro-
duse “EY 4U “și invitaţii la lansare. 
•	 Oferirea	 unor	 carduri	 de	
fidelitate, carduri ce oferă bonu-
suri, reduceri în timpul anului și 
cadouri speciale de zile onomastice.
•	 Oferirea	unui	cadou	special	
bărbăţiilor care ne vor trece pragul 
pentru cumpărarea unui parfum 
AMOON pe care îl va face cadou 
soţiei, iubitei, fiicei și anume un 
parfum de maşină creat special doar 
pentru a fi făcut cadou bărbăţiilor, 
nu și pentru a fi comercializat.
•	 Amplasarea	 unor	 machete	
de dimensiuni uriaşe cu parfumul 
AMOON la intrare în malluri .
•	 Vom	 trimite	 Craciuniţe	
pe stradă și prin malluri 

care să dea potenţialele cli-
ente ocazia de a testa parfumul
•	 La	 lansarea	 magazinu-
lui doamnele care vor achiziţiona 
pe loc un parfum AMOON 
vor primi cadou o “pietricică” 
Swarovski pentru telefon.
•	 Pentru	 a	 ajuta	 clienţii	
care doresc să facă un cadou dar 
sunt în criză de timp vom avea 
o linie specială unde se poate 
comanda cadoul din catalogul de 
pe net sau din cutia poştală. Ca-
dourile sunt împachetate special 
de noi și livrate clienţilor cărora li 
se face cadou un produs “EY 4U”.
•	 Oferirea	 de	 cataloage	
prin poştă și cataloage virtu-
ale cu ajutorul site-ului nostru 
•	 Trimiterea	 unui	 mesaj	
către o listă de persoane interesate 
cu site-ul nostru și cu posibilitate 
de creare de cont și de abonare 
la newsletter pentru a fi tot tim-
pul la curent cu ofertele noastre.
•	 Amplasarea	 unor	 pan-
ouri publicitare stradale.
•	 Vitrina	 pe	 internet	 nu	 va	
constitui un caz de canibalizare pen-
tru magazine, ci, din contră, va fi o 
completare a acestora. Daca ştii să 
foloseşti internetul, este un instru-
ment extraordinar de promovare. Şi 
pe internet poţi avea vitrine. Pagina 
de deschidere a site-ului este vitrina.



Conceperea unei vitrine
«Crearea unei vitrine porneşte de la filosofia brandu-
lui. Trebuie să primim un brief, să ştim cui ne adresăm, 
care e tonul brandului și valorile lui. Şi construim în 
jurul acestor elemente. Mesajul vitrinei trebuie să fie 
unic. Dacă pui în vitrină tot ce ai în magazin, oame-
nii nu mai au de ce să între. Vitrina e un teasing».

Susţinerea acţiunilor 
promoţionale prin tehnici de 
merchandising
       Acţiunile de promovare desfăşurate de către 
producători vor avea un efect mai sigur și mai mare atunci 
când vor fi susţinute și de modul în care sunt repartizate 
și expuse ofertele acestora în depozitele angrosiştilor și 
în gondolele și rafturile punctelor de vânzare. Un prim 
pas îl reprezintă amplasarea raionului/raioanelor în care 
se găseşte oferta celui ce demarează o vastă și costis-
itoare campanie promoţională. Amplasarea raioanelor 
în suprafaţa de vânzare a magazinului are un mare efect 
în promovarea imaginii magazinului și în promovarea 
vânzărilor ofertelor producătorilor și comercianţilor.
                                 
                                  Prin operaţiunea de amplasare a 
raioanelor se urmăreşte, în general, localizarea raio-
anelor, a mobilierului și a produselor într-o concepţie 
care să asigure prezenta unui stoc de mărfuri echilibrat 
în raport cu cerinţele clientelei, precum și uşurarea 
alegerii de către cumpărători a mărfurilor expuse. Este 
necesară găsirea unor soluţii de utilizare intensivă 
a spatiilor de vânzare prin luarea în considerare, în 
principal, a mai multor factori de influenţă: natura și 
caracteristicile mărfurilor expuse; formele de vân-
zare practicate; dimensiunile și forma suprafeţei de 
vânzare; obiceiurile de cumpărare și preferinţele 
cumpărătorilor; condiţiile de aprovizionare de la 
furnizor; normativele de stoc și viteza de circulaţie a 
mărfurilor.
               Din teorie ştim că într-o sală de vân-
zare determinată există, în virtutea curenţilor de 
circulaţie a clientului, două zone distincte: o zonă 
de circulaţie naturală numită „zona caldă” și o zonă 
de circulaţie „înceată” sau aşa-zisă „rece”. Scopul 
compartimentării pe raioane este de a crea un raport 
optim între suprafaţa raionului și volumul vânzărilor 
corespunzătoare. Întrucât se observa faptul că clienţii 
se opresc, în cea mai mare parte, în apropierea intrării 
în magazin, evitând drumul direct până în partea 
opusă intrării, suprafaţa magazinului trebuie să fie 
împărţită în patru părţi egale: în prima pătrime din 
vecinătatea intrării urmează să fie amplasate acele 
raioane care participă cu o cotă globala de 40% la 

volumul vânzărilor, iar în celelalte, în ordine, raioanele 
cu ponderi de 30%, 20% și respectiv 10%. Un plan de 
amplasare optim are ca scop localizarea produselor 
de cerere foarte mare într-o asemenea variantă încât 
clienţii să fie atraşi către fiecare dintre ele, traversând 
întreaga sală de vânzare. Astfel, clienţii au posibilitatea 
de a înregistra vizual întregul linear de prezentare, 
de-a lungul căruia vor figura produsele curente și 
bineînţeles cele de impuls.
                Organizarea interioară a suprafeţei de vânzare 
reprezintă într-o anumită măsură modul de prezentare 
a magazinului. Atât în proiectarea noilor magazine 
cât și în remodelarea celor existente se urmăreşte, în 
esenţă, crearea unui ambiental care să promoveze în 
cel mai înalt grad vânzările, realizarea unei legături 
optime între diferitele componente ale sistemului pe 
care-l formează ansamblul suprafeţei de vânzare.
                   Funcţionarea eficientă a magazinului este 
condiţionată de modul în care se va soluţiona repar-
tizarea suprafeţei de vânzare pe raioane, dimension-
area optimă a acestora având consecinţe nemijlocite 
asupra cifrei de afaceri cât și asupra nivelului de servire 
a clienţilor.
Suprafaţa de vânzare atribuită fiecărui raion depinde 
de mai mulţi factori:
- Volumul și structura sortimentului de mărfuri com-
ercializat
- Formele de expunere și vânzare în interdependenţă 
cu tipul și dimensiunile mobilierului utilizat
- Frecvenţa cererii de mărfuri a populaţiei după sezon 
și tendinţele modei
-  Obiceiurile de cumpărare ale populaţiei
- Amplasarea magazinului și particularităţile sale con-
structive.
                  Pentru repartizarea suprafeţei de vânzare și 
a linearului de expunere a mărfurilor într-un magazin 
este dificilă folosirea unei formule matematica drept 
cheia stabilirii unei structuri ideale din cauza stabilirii 
volumului vânzărilor de mărfuri pe raioane, articole și 
a incertitudinii cunoaşterii evoluţiei viitoare a sisteme-
lor de condiţionare a mărfurilor.

CONCLUZII
           Lansarea unui magazin, a unui produs înseamnă 
creaţie și marketing. Visul este scânteia iar idea 
realizată este flacăra. Învaţă să trăieşti din vise pentru 
că visele uneori pot deveni realitate, iar realitatea este 
cea care ne ajută să trăim! Viaţa este scurtă și dacă 
trăim fără să ne facem cunoscuţi înseamnă că am trăit 
degeaba. Ai încredere în tine! Fă-te auzit! Creează și 
vei fii fericit! Aşadar visează și vei trai, crează și vei 
cunoscut. Succes!!!
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 Produsele de lux întotdeauna au fost des-
tinate unei pieţe exclusiviste. Compania italiană 
producătoare de maşini Ferrari fondată în 1929 de 
către Enzo Ferrari se luptă cu criza. În 2008 la în-
ceputul instabilităţii economice la nivel global, după 
salonul auto de la Paris din Octombrie, Luca di Mon-
tezemolo preşedintele consiliului de administraţie 
Ferrari estimează că vânzările pentru anul 2010 vor 
ajunge la aproximativ 10.000 de exemplare datorită 
lansării noului model Ferrari California din 2009 şi 
a modelului 458 din 2010. În 2008 compania trim-
itea în şomaj 300 de angajaţi. În luna noiembrie a 
aceluiaşi an vânzările se situau la un nivel istoric, de 
la aproximativ 600 de maşini pe lună se ajunsese 
la doar 92. Ca urmare a acestor evenimente Ferrari 
ia o decizie fără precedent, fabrica din Maranello 
este închisă timp de 20 de zile în luna decembrie 
pentru a reduce cheltuielile. Bilanţul anului 2008 
arăta o scădere în vânzări cu 7,5% comparativ cu 
2007. În mai 2008 se deschide primul showroom 
din România şi astfel intrăm în clubul ţărilor cu 
reprezentanţă  Ferrari. Până la finele aceluiaşi an 
s-au vândut toate cele 15 autoturisme alocate ţării 

noastre. Cifra de afaceri a Ferrari România a ajuns 
până la finalul lui 2008 la 4,2 milioane de euro.
În anul 2009 piaţa maşinilor sportive de lux suferă 
o scădere dramatică, cu aproximativ 35%, Ferrari, 
însă înregistrează o scădere uşoară faţă de anul 
2008 cu doar 5%. Se înregistrează totuşi o uşoară 
creştere pe pieţele ţărilor emergente, spre exem-
plu în Orientul Mijlociu s-a înregistrat o creştere de 
29% iar in regiunea Asia Pacific creşterea a fost 
de 3%. Sunt livrate 6.250 de maşini consumato-
rilor finali până la finele anului. În 2010 Ferrari îşi 
arăta interesul de a intra pe piaţa auto din India. 
Astfel, Ferrari devine lider mondial în vânzarea 
maşinilor sportive de lux în anul 2009 cu o cifra 
de afaceri de 1.778 milioane de euro, mai puţin 
cu 7,8% decât în anul precedent şi cu un profit 
din exploatare de 245 milioane de euro. Această 
scădere se datorează şi instabilităţii Dolarului 
American faţă de Euro deoarece aproximativ 30% 
din maşini sunt vândute anual în această monedă.

Source www.seriouswheels.com



Marketing la 
349 km/h

Scris de Tatiana Covaly
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America de Nord este cea mai mare piaţă a com-
paniei cu 1.467 de maşini vândute in 2009, cu 200 
de unităţi mai puţin decât în 2008. Pe teritoriul Eu-
ropei au fost livrate 2.752 de maşini, cele mai im-
portante pieţe fiind cele din Italia şi Germania. În 
ciuda crizei economice la nivel mondial, pe 17 mar-
tie 2009 în Maranello, Italia, un model Testa Rossa 
din anul 1957 se vinde pentru suma de 9 milioane 
de euro intrând în cartea recordurilor ca fiind cea 
mai scumpă maşină vândută vreodată la licitaţie.
Cei de la Ferrari susţin că singura lor strategie de 
Marketing este pasiunea cu care a fost fondată 
compania şi cu care este condusă în prezent. Cu-
rios este faptul că Ferrari nu a cheltuit nici un ban 
pentru publicitate. Cea mai eficientă tehnică în acest 
context este “word-of-mouth”. Cei de la Ferrari ştiu 
că unul din cele mai mari secrete ale Marketingu-
lui este faptul că poţi obţine profituri foarte mari cu 
eforturi mici dacă vinzi către un segment foarte mic, 
dar bine ales; acel 1% din populaţia globului care 
deţine 99% din banii care circulă pe mapamond. 
De asemena, cei de la Ferrari au realizat că 
valoare de piaţă a produsului depinde din ce în ce 
mai mult de elementele intangibile precum marca, 

portofoliul de clienţi, angajaţii, relaţiile cu distribui-
torii şi furnizorii. Atunci când se discută de un sec-
tor de lux, profitul companiei este strâns legat de 
relaţia cu clientul. Se trece astfel, succesiv, de 
la o strategie de marketing orientată la început 
spre produs la cea direcţionată spre client. Astfel 
numărul maşinilor alocate unei anumite ţări este 
limitat. Preţul reprezintă un alt punct forte în val-
orificarea autoturismului, acesta reprezentând nu 
numai costurile acestuia ci şi statutul pe care acest 
autoturism îl poate conferi. Ferrari ia măsuri anti 
criză însă preţurile autoturismelor rămân neatinse. 
Până la finele anului 2008 importatorul român a 
primit nu mai puţin de 45 de comenzi, însă criza 
s-a arătat mai puternică decât pasiunea faţă de 
tot ce înseamnă brandul Ferrari. Astfel, în 2009 
au fost vândute doar 25 de maşini în România, 
însă previziunile lui Montezemolo par să se 
adeverească, noul model California fiind cel mai 
bine vândut cu 9 unităţi, urmat de modelul 599 
GTB cu 6 unităţi şi Scuderia Spider cu 4 unităţi. 
Cei de la Ferrari România reuşesc să ajungă 
la  cifra de afaceri de 8 milioane euro.



Până în martie 2010, 15 români au comandat noul model 458, în pofida faptului că plafonul alo-
cat de companie pieţei locale este de doar 11 unităţi, preţul de pornire fiind de 200.000 de euro. 
Însă, până în iunie 2010 au fost vândute 14 maşini, în perioada similară a anului trecut vîn-
zându-se doar 5 unităţi. Ferrari a vândut cu 180% mai mult decât în perioada similara din 2009.
În iunie 2010 compania lansează la New York cel de al 37-lea showroom. După lansarea cu succes a 
noilor modele California si 458, cei de la Ferrari sunt hotărâţi să atingă cifra de 40 de magazine în toată 
lumea. Dorinţa conducerii companiei este de a atinge cifra de 40 de magazine în toată lumea, iar pentru 
atingerea acestui obiectiv va mai fi nevoie de 3 noi reprezentanţe in următorii 2 ani. Luca di Montezemo-
lo declara că în contextual economic actual o redresare se va putea observa abia în toamna lui 2010.

„Ferrari este un vis - oamenii visează sa deţină acest autoturism special însă pentru ma-
joritatea acesta va rămâne doar un vis, cu excepţia celor câţiva norocoşi” Enzo Ferrari.



Source www.seriouswheels.com
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  Locaţiile Lida Home: 
1. Lida Delta Universitate - Bucureşti situat pe B-dul Regina Elisabeta 15-19; 
2. Lida 1 Mai – Bucureşti situat pe B-dul Ion Mihalache 69; 
3. Lida Constanţa situat în Centrul Comercial Carrefour TOM; 
4. Lida Unirea Bucureşti situat în incinta Unirea Shopping Center – Parter; 
5. Lida Unirea Braşov situat în incinta Unirea Shopping Center – Parter.

Decorațiuni interioare 
Povestea Lida  de Andreea Teodorescu

 Lida, unul dintre cele mai dezvoltate 
magazine din România în domeniul decoraţiunilor 
interioare, în special a decoraţiunilor specifice 
sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. Acest spaţiu 
vorbeşte despre oameni, despre preocupări şi 
valori, despre atitudinea şi visele clienţilor.

Focalizarea marketerului pe 
dorinţele clienţilor

                 Clienţii sunt cei mai importanţi pioni 
pentru ca afacerea Lida să prospere. Dorinţa di-
rectorilor Lida este una cu două semnificaţii: una 
de maximizare a profitului și a doua de satis-
facere a dorinţele şi nevoilor consumatorilor.
                 Spaţiul în care ne petrecem tim-
pul, fie locul de muncă, reşedinţa sau magazinul 
în care ne facem cumpărăturile participă activ 
la emoţiile noastre.Spaţiile în care ne petrecem 
timpul ne vorbesc despre sufletul nostru și când 
spunem “acasă” şi când spunem “birou” şi atun-
ci când spunem “cumpărături”, “magazine” sau 
“cafenea”. Reperul magazinelor Lida în amena-
jarea spaţiilor sunt oamenii care se află în acel 
spaţiu, nu spaţiul în sine. Pornind de la aceste 
principii şi respectând spaţiul pur al sărbătorilor, 
Lida Home vine în întâmpinarea spaţiului clientu-
lui cu un nou serviciu:

 Amenajări profesionale pentru decorarea 
spaţiilor comerciale cu un design specific 
sărbătorilor şi evenimentelor speciale.
Experienţa acumulată timp de 10 ani în comer-
cializarea cadourilor şi decoraţiunilor acordă su-
perioritate în oferirea de soluţii concrete de de-
sign şi amenajări care corespund celor mai înalte 
exigenţe.

         Imaginea brandului 
văzută din exterior

           Lida Home este o firmă cu capital 
românesc ce are ca obiect de activitate impor-
tul şi comercializarea unei game foarte largi 
de obiecte de decoraţiuni interioare cum ar fi: 
obiecte de uz casnic cu design deosebit, produse 
de aromaterapie, icoane, ceramică, flori artifi-
ciale, cadouri, ornamente pentru sărbătorile de 
Crăciun, de Paşte şi multe alte produse specifice, 
atât engros, cât şi en detail prin propria reţea 
de magazine Lida Home. Reţeaua magazinelor 
Lida Home este într-o continuă dezvoltare, iar 
în timp a devenit un punct de referinţă în do-
meniul decoraţiunilor şi cadourilor, ajungând să 
fie recunoscută şi apreciată pentru calitatea pro-
duselor şi serviciilor oferite clienţilor săi.



 de Andreea Teodorescu

Concurenţa – o bătălie 
câştigată de un marketer 

perspicace
                        Toate produsele comercializate în 
reţeaua Lida Home provin din import şi sunt alese 
cu foarte multă atenţie, fiind verificate atât din 
punct de vedere calitativ-estetic, cât şi din punct 
de vedere al preţurilor de achiziţie, realizând ast-
fel un raport calitate-preţ de vânzare optim. Toate 
aceste eforturi sunt răsplătite prin fidelitatea şi 
recunoaşterea clienţilor, care clasifică Lida drept 
lider în domeniul decoraţiunilor şi cadourilor.
  Lida şi Bam Boo, concurenţi indirecţi, legaţi 
prin intermediul Sarra Blu. În funcţie de tipul de 
articole comercializate, Sarra Blu are concurenţi 
diferiţi. Pe partea de decoraţiuni vorbim de maga-
zinele Lida Exclusive, în timp ce pe segmentul de 
cultură a mesei activează şi brandul Bam Boo. 
Firma Lida Exclusive are capital mixt româno-elen, 
fiind deţinută de trei acţionari, doi români şi unul 
grec, fiecare cu participaţie de 33%. Numărul mag-
azinelor se ridică în prezent la cinci. 
               
        

Afacerea Bam Boo a demarat pe piaţa românească 
în 2003 şi este deţinută de patru acţionari france-
zi, dintre care unul persoană juridică. În trei ani, 
numărul magazinelor Bam Boo a ajuns la opt, dintre 
care cinci sunt în Bucureşti, iar restul în Constanţa, 
Iaşi şi Timişoara.

                        Pentru că stocul necesar lansării 
unui magazin de cadouri implică sume de ordinul 
zecilor de mii de euro, furnizorii înregistrează profi-
turi în creştere vertiginoasă, dar numărul clienţilor 
din magazine creşte încet. La jumătatea anilor ’90 
apăreau în România primele reţele de magazine 
specializate în vânzarea de cadouri şi decoraţiuni 
interioare. Acum, astfel de magazine există în mai 
toate marile oraşe din ţară, dar piaţa s-a dezvoltat 
destul de încet. Principalii jucători pe acest segment 
s-au concentrat mai întâi în Bucureşti şi abia în ul-
timii ani şi-au îndreptat atenţia către alte localităţi. 
Pentru a susţine un ritm crescut al vânzărilor, pe 
lângă comercializarea produselor în magazinele 
proprii, unele reţele au devenit și furnizori pentru 
alte magazine. Acesta este şi cazul Lida, brand care 
a intrat pe piaţa locală în 1996 şi care deţine 4 
magazine în Bucureşti.

                         Iannis Vavouras, directorul general 
al firmei, originar din Grecia, spune că firma are 
o experienţa de zeci de ani în domeniu. Cu toate 
acestea, singurele magazine ale brandului sunt cele 
din România. În Grecia compania se ocupă doar 
de producţia şi importul produselor pentru care are 
234 de furnizori din 18 ţări. Asta pentru că principa-
la activitate a companiei este aceea de furnizor de 
produse către alte magazine specializate în acest 
domeniu şi nu cea de retailer. “Magazinele Lida sunt 
folosite mai mult pentru a testa piaţa şi a-i testa pe 
furnizori. In acest mod văd care produse se vând 
cel mai bine, care trebuiesc aduse în continuare 
şi la care trebuie să renunţ”, explică Dl. Vavouras. 
El spune că nu intenţionează să extindă reţeaua, 
cele patru magazine existente fiind suficiente. Anul 

trecut acestea au avut o cifră de afaceri de aprox-
imativ 50 miliarde lei vechi. Vânzările din maga-
zinele Lida nu au fost impulsionate prin promovare. 
Strategia a avut la bază alegerea unor locaţii cât 
mai bune, neapărat independente, nu amplasate 
în marile centre comerciale. “Dacă aş deschide un 
magazin într-un centru comercial aş risca să devin 
concurentul magazinelor pentru care sunt furnizor 
şi aceştia ar putea renunţa să se mai aprovizion-
eze de la mine”, spune Vavouras. Şi Totem, un alt 
retailer pe acest segment, îşi vinde produsele în 
oraşele din ţară în care firma are colaboratori, dar 
fără să le acorde dreptul de a folosi numele Totem. 
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În schimb, în Bacău compania a acordat dreptul de 
franciză unui antreprenor local. Reţeaua de magazine 
Totem deţinute de firmă cuprinde acum patru locaţii, 
dintre care trei în capitală şi una în Braşov. Magazinele 
au avut anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 25 
miliarde lei vechi. Nicoleta Ciovlica, cea care a lansat 
brandul Totem, crede că piaţa este destul de slabă pe 
acest segment din cauză că potenţialii clienţi au alte 
priorităţi la cumpărături. “Cred că oamenii cumpără 
în primul rând produse de larg consum de uz zilnic 
şi abia apoi, dacă bugetul le permite, cumpără şi lu-
cruri care le fac plăcere”, spune reprezentanta Totem. 

                 Aurelian Sârbulescu, directorul general al 
reţelei Sarra Blu, un alt jucător important în domeniu, 
bazat pe un concept 100% românesc, spune că faţă 
de 1997, când a lansat primul magazin, acest seg-
ment de piaţa este în continuă dezvoltare . “Clienţii 
devin tot mai selectivi şi pretenţioşi. Dacă în primul 
nostru magazin se vindeau la început în jur de 200 de 
produse diverse, acum nomenclatorul conţine aproxi-
mativ 7.000 de produse. Şi dacă iniţial piaţa accepta 
aproape orice produs, acum clienţii îşi doresc obiecte 
de calitate”, explică directorul reţelei Sarra Blu. 
Reţeaua cuprinde acum şapte magazine în Bucureşti, 
cinci în afara capitalei şi un nou Sarra Blu care va fi 
lansat în luna octombrie în Iulius Mall din Timişoara. 
Pe lângă magazinele de cadouri şi decoraţiuni au în-
ceput să apară şi reţele specializate în mic mobilier 
sau mobilier de nişă cum ar fi cel din zambila de apă. 

                  Ionuţ Sitaru, reprezentantul Exotique, 
retailer de nişă pe acest segment, spune că piaţa pe 
care activează a crescut şi datorită evoluţiei pieţei 
imobiliare dar şi datorită faptului că românii au de-
venit buni cunoscători în domeniu şi cumpără pro-
duse atât pentru ei cât şi pentru a le oferi cadou. 

                   Investiţia într-un magazin de cadouri şi 
decoraţiuni este destul de ridicată. Pentru Sarra Blu 
din Timişoara au fost nevoie de 75.000 euro pentru 
amenajarea spaţiului (inclusiv mobilierul) şi 150.000 
de euro pentru stocul iniţial. Iar lansarea unui mic 
magazin Totem necesită între 20.000 şi 60.000 de 
euro pentru amenajare şi stoc iniţial. Iannis Vavouras 
spune că acesta este şi motivul pentru care nu există 
un retailer internaţional în domeniul cadourilor şi 
decoraţiunilor. “Stocurile necesare sunt foarte mari 
în acest domeniu. Există însă branduri internaţionale 
specializate pe anumite nişe: argintărie, cristaluri, uz 
casnic etc”, spune directorul Lida. Nevoia de stocuri 
iniţiale ridicate a făcut ca în ultimii ani acest segment 
să crească artificial. Practic, furnizorii nu vând mai 
mult pentru că cererea este mai mare în magazine, ci 

pentru că se deschid noi magazine care au nevoie de 
stocuri mari de produse. În ceea ce priveşte sezonali-
tatea afacerii, toţi managerii spun că vânzările cresc 
semnificativ în preajma sărbătorilor, mai ales iarna. 
Directorul Lida spune că în timpul anului oamenii 
cumpără în proporţie de 80% produse pe care să le 
ofere drept cadou şi 20% produse pentru ei. Rapor-
tul se schimbă în luna decembrie sau de Paşti când 
clienţii cumpără în jur de 50% pentru cadouri şi 60% 
pentru ei. Rezultatele unei imagini reuşite a mărcii

                       Lida a avut onoarea să ajute la decorarea 
unor spaţii precum Marfin Bank (fosta Egnatia Bank 
România), Computerland sau Carrefour Orhideea.
                      Crăciunul anului 2007 i-a găsit 
alături de vedete din viaţa publică şi showbizul au-
tohton. De fiecare dată au găsit cele mai bune soluţii 
şi împreună cu fiecare persoană au creat un spaţiu 
în care Crăciunul a devenit o minunată poveste.

Perspectivele de dezvoltare

                     În concluzie Lida este lider de piaţă pe 
segmentul pieţei decoraţiunilor interioare având con-
curent indirect pe firma Bam Boo, o situaţie diferită 
faţă de Sarra Blu care, în funcţie de tipul articolelor 
comercializate, are concurenţi diferiţi. Perspectivele de 
dezvoltare ale firmei Lida sunt ascendente şi datorită 
faptului că nu concurează cu brandurile cărora le vin-
de produse, deci nu îi va pierde de pe lista clienţilor. 
Reţeaua magazinelor Lida Home este un punct de 
referinţă în domeniul decoraţiunilor şi cadourilor, fiind 
apreciată pentru calitatea produselor şi serviciilor sale.
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Eliodor Apostolescu, veşnic un student, atât la inimă cât și în ati-
tudine, ne povesteşte despre lecţia responsabilităţii person-
ale care, dacă ar fi un capitol dintr-un manual, acesta s-ar intitula 
Dezvoltarea businessului = Dezvoltarea de sine.

Cu Eliodor Apostolescu 

- Fragment dintr-un interviu realizat de Dan Smedescu - 

Relaxat, păşind cu naturaleţe, îşi scoate halatul albastru care îi acoperă 
cămaşa, povestindu-mi, cu o rază de lumină în ochi şi cu o atitudine 
binevoitoare, despre grupul de „pitici” care tocmai au vizitat fabrica. 
Acest om de un calm binedispus este Preşedintele firmei Gusto, compania 
producătoare a  pufuleților Gusto – liderii pieței de profil din Romania. 

Vorbind despre numărul de angajaţi aflați în poziţii de conducere (6-7 
oameni), liderul Phoenix spune: „Nu este un numar mic, este exact cât avem 
nevoie. Nu ne trebuie o echipă foarte stufoasă... deoarece responsabilitatea 
fiecăruia este foarte bine delimitată și fiecare om deține competența necesară 
pentru a duce la bun sfârșit responsabilitățile rolului pe care îl deține”. 

Povestea
Pufuleţilor 
Gusto - Partea I, 
“Scara Succesului”

1

Cu Eliodor Apostolescu director General Gusto Pufuleţi
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Deci consideraţi că o echipă mai mică este mai eficientă?

Pentru dimensiunile pe care fabrica noastră de pufuleți le are acum, noi considerăm că este mai 
eficientă o echipă de management restrânsă pentru că este mult mai uşor ca membrii să comu-
nice între ei, să se înţeleagă, să ştie fiecare despre ce face celălalt şi în ce stadiu este cu imple-
mentarea unei decizii luată de comun acord, de exemplu. Cred, aşadar, că responsabilitatea, 
cu cât se divide mai mult, cu atât sarcinile ce-i revin unui membru al echipei se vor reduce, re-
venindu-i subalternului. Cei plasaţi mai bine din punct de vedere ierarhic vor avea tendinţa să 
traseze doar câteva directive, presupunând că au fost corect înţelese, şi să dea sarcina mai de-
parte. Astfel, un plan ce trebuie implementat, care vine de la manager, va trece prin mâinile atâ-
tor angajaţi, încât în caz de eşec, nu vei şti pe cine să tragi la răspundere. Fiecare va plasa vina la 
un alt nivel, superior sau inferior. Pentru că aşa este natura umană; este mult mai uşor să cauţi 
vinovaţii în exterior decât să-ţi asumi tu însuţi responsabilitatea pentru ce ai făcut sau nu ai făcut.  

Suntem tentaţi să dăm vina pe altcineva, nu?
Această explicaţie vine firesc, atunci când superiorul te trage la răspundere pentru nereuşita unei 
acţiuni. Fiecare angajat, de fapt fiecare persoană, chiar şi în viaţa de zi cu zi, are tendinţa de se scuza, 
încercând să-i acuze pe cei din imediata apropiere. De exemplu, şoferul de taxi care nu mai ajunge 
şi tu întârzii la întâlnire, colegul din spate care-ţi atrage atenţia în timpul examenului... Toate sunt 
scuze prin care încercăm să fugim de responsabilitatea propriului nostru eşec. Şi eu am fost în
 câteva situaţii de acest gen, dar m-am străduit mereu să nu mă ascund de asu-
marea responsabilităţii, pentru că până la urmă, doar dacă ne recunoaştem 
şi ne acceptăm greşelile, putem învăţa din ele pentru a ne corecta pe viitor. 

V-aţi străduit să vă asumaţi responsabilitatea?
Da, au fost cazuri în care mi-ar fi fost mult mai uşor să arunc vina pe cei cu care am lucrat şi să 
mă consider nevinovat pentru greşelile făcute. Dar am învăţat că întotdeauna – şi asta încerc să-mi 
repet mereu – trebui să-ţi asumi responsabilitatea pentru orice lucru pe care ai încercat să-l real-
izezi şi nu ai reuşit. Într-un fel sau altul, vina stă tot pe umerii tăi. Poate planul iniţial nu a fost bun. 
Poate nu te-ai adaptat la schimbări pe parcurs, nu ai monitorizat si evaluat continuu implementarea 
lui, nu ai prevăzut ameninţările din exterior sau chiar din interior. Pentru ceva, undeva, tot ai fost 
vinovat. Şi trebuie să-ţi asumi acel lucru. 
Aşa gândesc atunci când ceva negativ se întâmplă în compania mea; acest lucru reprezintă un semnal 
de alarmă. Înseamnă că nu am reuşit, de la nivelul meu, să prevăd situaţia şi să o împiedic să mă afecteze. 
Trebuie să cercetezi să să gandeşti orice plan sau decizie până în cele mai mici amănunte. Eu am ajuns să 
am 20,000m2 de clădiri, de hale, nu am cum să fiu peste tot în acelaşi timp, să monitorizez fizic fiecare 
acţiune ce are loc în fabrică. Automat o parte din oameni nu sunt sub supravegherea mea; lucrează sin-
guri. Deci, dacă nu faci organizarea cum trebuie, impecabilă, nu o să ai nici rezultate bune. Acesta este 
unul dintre lucrurile cele mai importante pe care l-am învăţat având propria afacere încă din studenţie.
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Aparent, acest exemplu este mărunt. Dar dacă extrapolăm, el 
reprezintă un mod de gândire în afaceri, un mod de a organiza lu-
crurile și oamenii. Exemplul acesta minor este aplicabil în sute 
de alte cazuri minore. Şi sutele de cazuri minore, puse cap la cap, 
se transformă, de fapt, în însăşi buna funcţionare a afacerii tale. 

Şi pentru a înţelege mai bine la ce mă refer, pot să-ţi dau un exemplu practic şi la obiect: liniile 
tehnologice din fabrică. Utilajele merg neîntrerupt în timpul săptămânii, aşa că momentul pri-
elnic pentru a le demonta şi a le curăţa temeinic este weekendul. Muncitorii au, pentru fiecare 
utilaj, câte o scară. Însă niciodată aceste scări nu sunt toate la locul lor. Mai sunt duse prin diferite 
ateliere sau hale. Pentru a rezolva această problemă, m-am gîndit iniţial să cumpăr mai multe. 
De rezervă şi totuşi, încă existau probleme. M-am gândit la o altă soluţie, care în acel moment 
mi s-a părut cea mai bună: am pus pentru fiecare linie câte o scară, iar pe fiecare scară am ataşat 
numărul liniei. Această soluţie a funcţionat pentru o perioadă, însă în scurt timp, am observat că 
muncitorii preferau să rupă numerele de pe scări decât să şi le cureţe pe ale lor. Mi-am dat seama 
că am privit această problemă superficial, imaginându-mi că e un amănunt insignifiant. Am găsit 
în cele din urmă rezolvarea acestei probleme, care merge şi în acest moment: am făcut un soi de 
rastel simplu în care era numărul de la scară scris deasupra și un loc unde să fie agăţată scara 
respectivă, în ordine, fiecare scară la locul ei. De când am implementat această soluţie, toate scările 
au fost curate, nu s-a mai rupt nici o etichetă, toate la locul lor, toţi au avut... și toţi le-au găsit. 

Până nu am fost capabil să înţeleg acest aspect, lucrurile nu au decurs conform 
planului. Nu a fost în ordine. A trebuit aşadar să înţeleg cum gândesc oamenii, cum 
acţionează, cum lucrează, pentru a putea veni cu soluţii viabile, pentru a introduce 
un mod de organizare care să se plieze firesc peste felul lor de a fi, de a lucra şi chiar 
de a percepe aceste situaţii. Găsind deci forma cea mai potrivită, am mulat acţiunea 
fabricii şi procesul tehnologic, pentru ca lor să le vină la îndemână. Trebuie să îi dai 
angajatului, fie el muncitor, fie director, un procedeu potrivit naturii sale, firesc. Cel 
mai uşor, în limita posibilităţilor. Pentru a ajunge la concluzia corectă, trebuie să-i 
înţelegi pe oameni, să-i observi, să-i laşi să ducă sarcina pe care o au, la bun sfârşit 
o dată, de două ori, de trei chiar... până conştientizezi care e metoda corectă pentru 
el. Asta e valabil în orice, fie că ai de făcut vânzări sau că faci producţie, orice. Tre-
buie să cauţi modul firesc, logic al problemelor. În orice acțiune există o logică!

În numărul următor: partea a II-a din Povestea Pufuleţilor Gusto va aduce în 
prim plan începuturile Gusto Pufuleţi, de pe vremea când cei doi parteneri fon-
datori erau nişte simpli studenţi Însă mânaţi de un ambiţios spirit antreprenorial.
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În ultimii 2 ani în România, cel mai întâlnit şi 
vizibil marketing a fost cel electoral. Începând cu 
alegerile locale din 2008, continuând cu cele par-
lamentare, iar în 2009 alegerile pentru Parla-
mentul European și în final, cele mai importante, 
ALEGERILE PREZIDENŢIALE. Dintre toate aceste 
alegeri, cel mai vizibil marketing l-a avut alegerea 
pentru preşedinte. Marketingul în aceste alegeri 
a fost foarte important însă de la ştiinţa market-
ing până la marketingul aplicat a fost cale lungă. 
Important este că principiile de bază s-au păstrat 
şi anume: Publicitate indoor şi outdoor, congrese, 
dezbateri publice, spectacole de 
susţinere, clipuri video şi audio.



 
 Însă, după prima săptămână de campanie 
electorală candidaţii și in principal cei 2 aflaţi în 
prima linie, au renunţat doar la promovarea lor 
şi au dezvoltat o campanie pentru denigrarea ad-
versarului. Cel mai vizibil privind aceasta tehnica 
a fost candidatul Traian Băsescu care prin toate 
mijloacele pe care le-a avut la îndemână a atacat 
într-un mod disperat pe cel cu care a intrat în turul 
2. Această formulă de marketing poate s-a dove-
dit câştigătoare la început, însă este părerea mea 
că a fost consumată mult prea devreme. Până în 
ziua alegerilor, alegătorul tot auzind aceleaşi critici 
și acelaşi mod de atac la persoană, s-a plictisit. 
Mutându-ne pe partea cealaltă și “produsul” Mircea 
Geoană a avut anumite lipsuri privind marketingul. 
În primul rând a suferit privind atacurile adversaru-
lui pentru că nu a ştiut cum să le gestioneze în 
favoarea lui. Privind campania de denigrare, echipa 
acestui candidat a avut o idee bună, lansând ma-
terialele outdoor abia spre finalul alegerilor, nu a 
împânzit oraşele, comunele și satele din România. 
Viziunea mea privind acest mod de campanie este, 
însă, alta. Daca tot te apuci să denigrezi adver-
sarul, lucrează cu cap și nu disperat. Încearcă să 
impresionezi și să surprinzi printr-un “boom”. Cu 
câteva zile înainte de momentul 0 (ziua votului), 
împânzeşte ţara cu materiale outdoor privind deni-
grarea. Toate materialele să apară peste noapte și 
să ajute indecişii să se hotărască aşa cum vrei tu. 
Nu plictisi “consumatorul” înainte de ziua in care 
trebuie să “cumpere” pentru că el nu te va mai 
“cumpăra” și în cel mai bun caz, nu va “cumpăra” 
pe nimeni, sau mai rău, îl va “cumpăra” pe ad-
versar. Dar, într-un final, tactica lui Băsescu a dat 
roade, ajutat și de greşelile enorme ale lui Geoană.

 A plictisit alegătorul o lună de zile spunând 
ca Geoană este controlat de moguli iar cu 3 
zile înainte de ziua votului, Geoană a făcut o 
greşeală care l-a costat mandatul. Este inadmisi-
bil în condiţiile în care adversarul te presează și 
te atacă mereu să faci exact ce spune el;să te 
duci în vizită la unul din moguli. Poate că m-am 
implicat prea tare în acestă problemă, dar... nu 
pot să nu mă revolt când cineva face o greşeală 
enorma, o greşeală de marketing inadmisibilă.

     ECHIPELE DE MARKETING IN CAMPANIE

Sper să nu fiu înjurat sau să se creadă ca fac dis-
criminare pentru că mă axez doar pe cei 2 candidaţi 
care au intrat în turul 2; asta nu înseamnă că ceilalţi 
candidaţi nu au avut o strategie de marketing bună 
sau ca nu au avut deloc, dar cel mai vizibil și mai 
agitat marketing l-au avut cei 2. Cât despre echipele 
de campanie, cred că celor 2 echipe le-a lipsit cal-
mul. Domnul Băsescu a avut o echipă de campanie 
formata din politicieni care peste tot pe unde au 
luat contact cu alegătorii au fost foarte agresivi faţă 
de Mircea Geoană. Domnul Mircea Geoană a avut o 
echipa de campanie  formată, de asemenea, din po-
liticieni dar și din specialişti care au venit din Ameri-
ca, specialişti care au lucrat pentru Barack Obama. 
Aceşti specialişti americani însă nu au reuşit să facă 
ce ar fi vrut domnul Geoană deoarece aici este alt 
tip de electorat faţă de America și aici există o al-
tfel de mentalitate a alegătorilor. Aceşti specialişti 
nu au reuşit decât să îl facă pe Geoană să arate 
a preşedinte prin modul de rostire a discursurilor, 
prin modul de comportament în faţa alegătorilor 
și, poate, prin organizarea a campaniei on-line.
În concluzie, în aceasta campanie, “cumpărătorul” 
nu cred că a reuşit să se convingă care dintre cele 
2 “produse” aflate în turul 2 este cel mai bun. A fost 
o campanie de marketing foarte disperată, care nu 
a dat alegătorului o claritate faţă de “produs”. Can-
didatul doreşte să fie cumpărat de cât mai mulţi 
alegători, iar cererea de cumpărare este foarte 
mare însă fără o  viziune clară privind marketin-
gul electoral, un alegător nu ştie ce să facă, iar cel 
mai întâlnit răspuns al românilor este: “Mai bine 
stau acasă, că nu am pe cine să votez. Nu am fost 
convins de nimeni!”. Totuşi prin prezenţa la vot mai 
mare de 50% se arată că în România ne trebuia o 
schimbare. O parte au vrut o schimbare prin acelaşi 
om, alţii au vrut o schimbare totală. Însă un lucru 
este sigur, a fost o campanie electorală foarte greu 
de analizat din punct de vedere al marketingului.
Poate la următoarele alegeri în fiecare echipa de 
campanie se va găsi un specialist în marketing 
care va pune ordine și va oferi alegătorilor o vi-
ziune clară faţă de “produse”, cele mai importante 
produse din lume, care apar odată la 4 sau 5 ani.
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“Farmec Cluj”

de Focşa Iana
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   “Avem sau nu nevoie de îngrijire cosmetică?” 
Fiecare şi-a răspuns măcar o data în viaţă la 
această întrebare. Factorii mediului extern și 
condiţiile de viaţă ne impun utilizarea a tot mai 
multor produse de îngrijire faciale și corporale.
  Pe piaţă exista o mulţime de produse natur-
iste cât și dermatologice, pentru fiecare tip de 
ten, începând cu cel uscat, uscat combinat, gras, 
cu probleme, ten matur, cu riduri etc. Varietatea 
mare ne permite alegerea cosmeticii anume pentru 
tipul individual de piele al fiecăruia dintre noi. Pe 
piaţa românească se găsesc o varietate mare de 
cosmetice, produse atât în România cât și peste 
hotare. “Pe care s-o alegi?” e o a doua întrebare 
ce necesită răspuns înainte de a achiziţiona ceva.
   O companie autohtonă de producţie și com-
ercializare a produselor cosmetice de îngrijire 
facială și corporală este “Farmec”. Această com-
panie crează produse pentru păr, faţă și corp. Fi-
ind o companie autohtonă, costurile de producţie 
sunt mai reduse și au nevoie de mai puţină pro-
movare pe piaţa internă. Aceşti factori explică de 
ce preţul pe piaţă a unui produs este de câteva 
ori mai mic decât preţul produselor importate.
   Compania Farmec, lider de piaţă în industria cos-
meticelor româneşti, a anunţat că va deschide în 
acest an o reprezentanţă în Budapesta, până la fi-
nalul anului 2008 fiind planificată deschiderea altor 
două reprezentanţe în străinătate. “Vor fi deschise 
în capitale europene. Reprezentanţele deschise de 
noi vor fi și centre de distribuţie și magazine pro-
prii de prezentare”, a declarat directorul de vânzări 
și de marketing al companiei, Horea Turdean.
Farmec a ales să facă pasul acesta pentru a fi mai 
aproape de consumatorii săi din Europa și datorită 
cererii mari de produse Gerovital H3 înregistrată 
aici. Prin intermediul reprezentanţelor vor fi com-
ercializate, în principal, produse din gama Gero-
vital H3 - prof. Dr. Ana Aslan, care se bucură de 
prestigiu și de recunoaştere pe întregul glob.
 “Cosmeticele din gama Gerovital H3 reprezintă 
90% din totalul produselor exportate de Farmec. 
Acest fapt ne-a determinat să ne deschidem pro-
priile reprezentanţe în ţările unde cererea de 
creme Gerovital H3 este foarte mare. Prin de-
schiderea acestor reprezentanţe estimăm o 
creştere considerabilă a cifrei de afaceri Farmec 
pe pieţele externe” au mai precizat reprezentanţii 
departamentului de marketing Farmec Cluj.
Compania estimează pentru acest an o cifră 
de afaceri de 20 de milioane de euro, compara-

tiv cu 19 milioane de euro anul trecut și 17 mil-
ioane de euro în 2005. Farmec a realizat în 2006 
un profit brut de 2,5 milioane euro, în creştere 
cu 55% faţă de anul precedent, creşterea fi-
ind datorată majorării cifrei de afaceri și scăderii 
costurilor în urma procesului de retehnolo-
gizare și modernizare a secţiilor de producţie.
  Anul trecut, acţionarii Farmec Cluj au demarat un 
proiect de investiţii de peste zece milioane euro, 
eşalonat pe trei ani, pentru alinierea la normele teh-
nologice și ecologice impuse de Uniunea Europeana. 
Peste trei milioane euro au fost investiţi în achiziţia 
de utilaje noi pentru secţia de deodorante ecologice 
și lacuri de păr, retehnologizarea laboratoarelor 
contribuind la creşterea capacităţilor de producţie 
astfel încât cererea de Gerovital H3 să fie susţinută.
Gama de produse Gerovital H3 (ce cuprinde creme 
pentru faţă, produse pentru îngrijirea tenului, lapte 
demachiant și măşti pentru întinerire) reprezintă 
circa “10-20%”din cifra de afaceri a companiei 
Farmec Cluj (care deţine dreptul de fabricare al 
acestor produse), potrivit unor declaraţii recente 
ale reprezentantul departamentului de market-
ing al companiei Farmec Cluj, Manuela Crişan.
  Primele creme Gerovital H3 au fost produse în lab-
oratoarele Farmec în 1967, iar printre personalităţile 
marcante care s-au bucurat de-a lungul timpului 
de tratamente cu cremele prof. Dr Ana Aslan se 
numără Charlie Chaplin, Claudia Cardinale, Frank 
Sinatra, Marlene Dietrich, J.F. Kennedy, Onasis.
Farmec a relansat în luna noiembrie a anului 
trecut Gama Gerovital H3 într-o noua prezentare 
și o noua imagine. Această relansare a benefici-
at de o campanie de comunicare pe principalele 
posturi de televiziune, campanie în valoare to-
tala de peste 350.000 de euro, care a avut ca 
rezultat creşterea cu 60% a vânzărilor canti-
tative ale gamei, potrivit oficialilor companiei.
  Putem spune că Farmec este o companie de suc-
ces cu un viitor senin chiar și pe timp de criza.

Sursa www.babyonline.ro
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Ce te 
pot învăţa 
Eminem și
Cannibal 
Corpse despre 
MARKETING

Eminem
Sursa: rider-121 de pe deviantart.com



Eminem
Sursa: rider-121 de pe deviantart.com

Fii încăpăţânat şi neînfricat. Eminem şi-a “plătit 
datoriile” din cluburile underground, fiind în 
prezent cel mai prolific om de culoare albă din 
sfera hip-hop.Trebuie să fii conştient că nimeni 
nu-ţi va da nimic degeaba, aşa că pune mâna şi 
munceşte.

2.Fii extrem
Extremes sell. Asta vă poate spune oricine, 
din aproape orice industrie. Dacă încerci să 
“vorbeşti” pentru toată lumea, vei ajungi să 
vorbeşti cu nimeni. Oamenii sunt diferiţi şi 
n-are sens să-ţi generalizezi mesajul – tre-
buie să înţelegi asta.Sa luam alt exemplu din 
sfera muzicii: formaţia Cannibal Corpse. Aceştia 
sunt o formaţie de brutal death metal care şi-
au creat un renume prin muzica lor extrem de 
rapidă, şi a caracterului extrem al versurilor. 
În prezent albumele lor au interdicţie de vân-
zare în Australia, iar până în 2006 (formaţia 
şi-a lansat primul album în 1990) nici unul din 
albumele lor n-a avut drept de vânzare în Ger-
mania.Rezultatul acestui extremism? Jim Carey 
este un mare fan al formaţiei, și formaţia are 
milioane de albume vândute la nivel mondial.

Muzica lui Eminem este plină de experimente. De 
la simplele beaturi lo-fi de pe primele sale albume, 
pana la ritmurile complexe din perioada colaborării 
sale cu Dr. Dre, e uşor de observat că Eminem nu e 
fericit daca nu încearcă ceva nou pe fiecare album.

5.Adresează-te 
obiecţiilor
Regula aceasta este cu dus și întors.
Cannibal Corpse nu s-a chinuit prea mult 
încercând să se explice în fata fanilor. În-
tr-una din rarele ocazii în care au făcut-o, 
George “Corpsegrinder” Fisher a spus:
“E clar ca n-o să vedem prea curând monştri ieşind 
din burţile oamenilor și nu înţeleg de ce toţi criticii 
se comportă de parcă asta ar fi o ameninţare asu-
pra umanităţii, sau ceva. Şi noi suntem conştienţi 
de asta și fanii noştri sunt conştienţi de asta. Nouă 
ne place să ne imaginăm monştri ieşind din burţile 
oamenilor. Aş vrea să-i întreb pe critici: dacă 
nu vă place muzica noastră, de ce o ascultaţi?”
Eminem, însă, le-a răspuns criticilor săi în numeroa-
se rânduri, folosindu-se mai ales de melodiile sale 
pentru a-şi transmite mesajul către aceştia, ştiind ca 
îi vor asculta muzica pentru a-l critica în continuare.

Mă numesc 
Alexandru 
Chicheanu 
și sunt student în anul trei la facultatea de 
Management-Marketing.Fiind un audiofil înrăit 
şi, totodată, un student la Marketing, m-am gân-
dit c-ar fi interesant de dezbătut tema din titlul 
acestui articol.

1.Nu sta 
degeaba

3.Spune o 
poveste
Construieşte o poveste care să fie unică pen-
tru tine și vei avea un public doar al tău. Ca 
să revin la exemplul de la punctul #2: nu tu-
turor rockerilor le place Cannibal Corpse; dar 
celor cărora le place, le place la nebunie.

4.Experimen-
tează
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De ce 
muzica 
necunoscută 
se vinde ca 
pâinea caldă



 Câte videoclipuri ale lui 
Nihil Fist s-au difuzat în ultima 
vreme pe MTV? De câte ori aţi 
auzit la radio vreo melodie de-a 
lui? Niciodată. Şi nici n-o să se 
întâmple vreodată. Artiştii pe 
care i-am menţionat în acest 
articol nu vor ajunge niciodată 
cunoscuţi în mainstream(n.n.- 
o formaţie mainstream este o 
formaţie “comercială”, care s-a 
adaptat după cerinţele publicului 
pentru bani şi/sau faimă), pentru 
că publicul larg nu poate apre-
cia muzica lor; nu pe motiv că 
n-ar avea cultura muzicală nec-

esara, ci pentru că pur și simplu 
nu este pe gustul lor. Puteţi să și 
încercaţi: mergeţi acasă, intraţi 
pe YouTube, căutaţi „Nihil Fist”, 
și încercaţi să ascultaţi o melo-
die. 80% din persoanele care 
vor încerca nu vor putea asculta 
melodia până la capăt, garantat.
Datorită publicului restrâns, 
formaţiile, artiştii, labelurile 
(n.n.:case de discuri) și distro-
urile (n.n.: case de distribuţie) 
acordă atenţie speciala clienţilor. 
Albumul „World Of Sleepers” al 
Carbon Based Lifeforms conţine 
un booklet(n.n.:”cărticică”) de 

19 pagini, albumul „Pharos” al 
SETI conţine un booklet de 20 
de pagini în care se prezintă is-
toria proiectului S.E.T.I. (Search 
for Extra-Terestrial Intelligence), 
EP-ul „Lyse” al Anenzephalia 
avea lipit pe coperta din spate un 
certificat de deces (completat) 
și diverse instrumente medicale

 Mă numesc Alexandru 
Chicheanu şi sunt student în 
anul trei la facultatea de Man-
agement-Marketing. Fiind un 
audiofil înrăit și totodată un stu-
dent la Marketing, m-am gân-
dit că ar fi interesant să dezbat 
tema din titlul acestui articol.
Pentru a începe, trebui să 
„definim” mai întâi concep-
tul de muzică necunoscută.
Ce considerăm a fi muzi-
ca necunoscută? Dacă n-am 
auzit noi de artistul X nu 
înseamnă că e necunoscut. 
Există cu siguranţă zeci de mu-

zicieni și formaţii din Japonia 
care sunt anonime în Europa.
Eu înţeleg muzica necunoscută 
ca fiind acea muzică de care 
vor fi auzit doar persoanele 
care aderă la o anumită cultură. 
În muzica necunoscută intră 
muzicienii producători de al-
bume care apoi se vând în 
serii limitate sau doar în câte-
va magazine în întreaga lume.
Să mă explic... Câţi dintre voi au 
auzit vreodată de formaţia SETI 
(Savvas Ysatis & Taylor Deupree)? 
Dar de artistul Nihil Fist? De Pan• 
American? Reutoff? Aes Dana? 

Telomere? Evan Bartholomew?
Voi încerca să ghicesc și 
voi spune că nimeni nu 
a auzit de cei enumeraţi.
Şi totuşi, dacă n-a auzit nimeni 
de ei, de ce albumele lor se 
vând mai repede decât pot afla 
unii oameni că s-au lansat? Sim-
plu: pentru că, în cazul lor, sat-
isfac nevoile unui grup restrâns.

Se pot trage mai multe concluzii din acest articol, însă pentru noi, marketerii, cele mai importante sunt 
următoarele:

•  Descoperă ce vrei să vinzi şi ce poţi să vinzi
•  Găseşte-ţi publicul ţintă
•  Ai grijă de nevoile publicului ţintă;
•  Fii inovator;
•  Ai încredere în produsul/serviciul pe care-l promovezi;
Nişele sunt locuri care nu sunt studiate destul de marketeri sau de potenţiali noi jucători pe piaţa 
muzicală.

Audiţie plăcută.
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 Criza, determinată de mai mulţi factori, printre care  
o componentă mentală puternică (din cauza aşteptărilor neg-
ative ale populaţiei, banii încetează să circule pentru că sunt 
„puşi deoparte”) este o problemă gravă pentru mulţi oameni. 
Alţii, însă, par să se ghideze după înţelepciunea lui Ford care 
afirma: „problemele sunt doar oportunităţi în haine de lucru”. 
 Marele retailer de discount „Aldi” este unul din-
tre aceşti optimişti care profită de pe urma crizei. Încă din 
2008 acesta îşi propunea să valorifice această oportuni-
tate pentru a se extinde pe piaţa americană. Aldi, cu peste 
8500 de magazine la nivel internaţional în ţări precum 
Austria, Australia, Belgia, Danemarca, Franţa și Germa-
nia (ţara de origine Aldi, unde cota de piaţă deţinută este 
aproximativ 40% din segmentul de piaţă total, iar 90% din 
gospodării se aprovizionează de la Aldi ) are aproxima-
tiv 1000 de magazine în America, însă rata de creştere a 
vânzărilor a fost estimată la 8% din 1998 până în 2008, 
comparativ cu 3% în cazul majorităţii supermarketurilor . 
 Aldi, a treia companie deţinută privat din Europa 
este proprietatea celor doi fraţi Karl și Theo Albrecht, care 
ocupau locul 10, respectiv 16 în topul „Miliardarii Lumii” 
întocmit de revista Forbes în 2009. Cei doi nemţi au făcut 
parte din armată în al doilea război mondial, Theo servind 
într-o unitate de aprovizionare sub generalul Rommel – Af-
rikaCorps, în Tunisia fiind capturat de către americani, iar 
Karl a fost rănit pe frontul cu Rusia. Ambii au reuşit să se 
întoarcă în Germania în 1946. La scurt timp după termin-
area războiului au pus bazele lanţului de supermarketuri 

ALDI (abrevierea de la Albrecht Discount), iar în anii ‘60, 
din cauza unei dispute în legătură cu vânzarea tutunului, 
şi-au împărţit lanţul în Aldi Nord (Theo) și Aldi Sud (Karl).
  
Cele doua lanţuri Aldi au logouri similare
Divizia Aldi Sud este cea care s-a extins și în America, iar 
Jason Hart, CEOul din America plănuieşte să deschidă în jur 
de 100 magazine Aldi noi pe teritoriul SUA în 2010. În ul-
timii 4 ani Hart a construit câteva centre noi de distribuţie 
și la începutul lui 2011 se pare că va deschide primul (sau 
primele) magazine pe teritoriul New York-ului . Cu prime-
le magazine Aldi înfiinţate pe teritoriul S.U.A. în 1976, nu 
se poate spune că Aldi a crescut foarte mult faţă de perio-
ada de timp pe care a avut-o la dispoziţie (1000 magazine 
în 34 de ani), dar acest fapt poate fi motivat de 2 lucruri: 
În primul rând, operaţiunile Aldi din SUA reprezintă doar 
10% din venitul total Aldi, iar în al doilea rând, lanţurile 
de discount de tipul Aldi cresc mult mai uşor și mai repede 
atunci când sunt ignorate de concurenţă. Daca le ignori su-
ficient de mult timp, ajungi să fii înconjurat de ele și oricât 
de Gulliver ai fi, ajungi să fii pus la pământ de aceasta forţă 
compusa din mii de “pitici”. Asta i s-a întâmplat gigantului 
retailer Walmart când s-a aventurat în Germania. O mare 
parte din motivul pentru care retailerul american a fost 
nevoit să se retragă de pe piaţa nemţească îl reprezintă Aldi  
și faptul ca acesta are preţuri mai mici. Într-o comparaţie 
Aldi – Walmart, produsele Aldi sunt cu aproximativ 20% 
mai ieftine, iar faţă de supermarketuri în general, acest de-

Expansiune 
în criză - Aldi
       Scris de Dan Alexandru Smedescu

Source www.commons.wikimedia.org



calaj poate ajunge la 40%. Cum e posibil?
Reţeta de succes Aldi
95% din produsele Aldi sunt vândute sub marca 
proprie, lăsând doar 5% brandurilor naţionale 
cunoscute (iar analiştii spun că Aldi aduce 
branduri naţionale în multe cazuri doar pen-
tru a evidenţia economiile făcute prin alegerea 
mărcii proprii). Cumpărând engros și angajând 
producătorii să facă produse pentru vânza-
rea sub marca proprie, Aldi poate oferi preţuri 
mult mai bune decât brandurile naţionale. 
Cel mai important, însă, este faptul că Aldi 
concurează și la calitate, nu numai la preţ. O 
dată pe săptămână, produsele Aldi sunt testate 
comparativ cu echivalentele lor create de bran-
duri naţionale, iar produsele care nu trec tes-
tul trebuiesc reformulate de către producători.  
Dar asta nu e tot. Aldi e un tip de supermar-
ket cunoscut sub numele de „hard discounter” 
sau „discounter cu sortimente limitate”: la Aldi 

găsim mult mai puţine produse și o varietate sortimentală redusă din-
tr-o anumită categorie de produse, dar acestea sunt mult mai ieftine.
Discounterii cu sortimente limitate
Discounterii cu sortimente limitate au un avantaj foarte interesant 
faţă de supermarketurile obişnuite și chiar fata de discounterii sim-
pli: vând numai lucrurile cele mai populare, care au cea mai mare 
cerere, iar asta le dă o rotaţie a stocurilor mult mai mare (aproxi-
mativ de 2 ori mai mare), chiar dacă îşi vând produsele la preţuri 
mult mai mici. În alte cuvinte, Aldi îşi vinde stocurile de 2 ori până 
când supermarketurile obişnuite îşi vând stocul o dată datorită fap-
tului ca acestea din urmă vând și alte produse mai exotice, care 
se vând mai greu și implicit ocupă spaţiu pe raft mai mult timp.
Un alt avantaj de natură psihologică a strategiei de discount „sortimente 
limitate” este faptul că unii consumatori se simt bulversaţi de maga-
zinele cu 32 de feluri de cremă de brânză (inclusiv cu gust de ananas), 
dar se simt confortabil când ştiu ca nu au prea multe alegeri de făcut.
Totul redus... de la număr de angajaţi pana la preţ
O altă caracteristică Aldi este faptul că aproape în toate aspectele 
este mai mic, mai sărăcăcios decât concurenţa. Magazinele sale sunt 
cam de 2-3 ori mai mici ca suprafaţă decât un supermarket american 

obişnuit, terenul pe care sunt construite maga-
zinele este mai ieftin, de obicei (fiind situat 
într-o zona cu o valoare scăzută a terenuri-
lor), numărul de angajaţi de asemenea este 
mai mic, varietatea sortimentală este mai mica 
(Aldi are de 5 pana la de 10 ori mai puţine 
produse decât concurenţa), cheltuielile sale 
sunt mai mici, iar toate acestea se reflectă în 
preţul care este mai mic decât al concurenţei.
Măsuri de reducere a cheltuielilor
Printre măsurile de tăiere a costurilor 
numărăm cărucioarele cu monezi (reduc fur-
turile și elimină necesitatea unui angajat care 
să adune cărucioarele din parcare), obligarea 
producătorilor să livreze produsele în cartoane 
colorate și cu deschidere uşoară (ca să poată fi 
date direct spre vânzare, eliminând rafturile și 
implicit persoanele care să stea să le pună în 

rafturi) designul spartan al magazinului (podele ieftine, lipsa rafturi-
lor, puţine indicatoare), faptul că trebuie să-ţi plăteşti pungile, faptul că 
nu se poate plăti decât cu bani lichizi sau carte de debit (fără cărţi de 
credit care au o taxă de procesare sau cecuri care, dacă nu sunt valide, 
generează o altă taxă). Ceea ce este interesant, totuşi, e faptul că lucrătorii 
Aldi din SUA, deşi nu fac parte din sindicate sau uniuni muncitoreşti, 
primesc asigurare dacă lucrează cu normă întreagă și chiar dacă nu 
lucrează cu normă întrega, beneficiază de o rată orară decentă (10$-12$).
Hard discounter pe tărâmul customer-serviceului
Deşi americanii sunt obişnuiţi cu oameni care să muncească pen-
tru ei, în spiritul dictonului „Clientul este rege”, Aldi nu le întreţine 
deloc obişnuinţele. Fără oameni care să împacheteze produsele pen-
tru ei, fără oameni zâmbitori la casă, fara chiar renumiţii „greeteri” 
(„întâmpinători”) de la Walmart (al căror singur rol este să salute 
clienţii la venire și plecare), Aldi prezintă multe dezavantaje la capi-
tolul „trăirea clientului”. Totuşi, motivul pentru care Aldi a renunţat la 
aceşti oameni este evident și reiese foarte clar din aspectul de depoz-
it al magazinelor Aldi (fructele sunt aşezate în cutiile în care au fost 

aduse, iar unele produse stau direct pe paleţii de lemn atât de des întâlniţi în depozite): „ECONOMIE” la sânge, aş spune, 
este mesajul pe care îl transmite într-un mod cât se poate de deschis un magazin Aldi vizitatorilor săi. Un mesaj sincer și 
deloc ascuns. Daca vor renunţa americanii la un service superior pentru aceeaşi calitate la un preţ mai bun, rămâne de 
văzut, însă criza favorizează renunţarea la aceste mici „răsfăţuri”. Să nu uităm că avem de-a face cu consumatorii care au 
renunţat la benzinăriile complete, unde un angajat îţi punea benzina, în favoarea autoservirii, pentru că aşa era mai ieftin.
Discount în viaţa de zi cu zi (chenar separat)
- Se spune că după inspectarea planului unui magazin ce urma să fie deschis în Norvegia, la rugămintea manageru-
lui, Theo Albrecht a oferit următorul sfat: „Planul magazinului este foarte bine făcut. E o singură problemă – hârtia asta pe 
care o folosiţi e prea groasă. Folosiţi hârtie mai subţire ca să economisiţi bani.”
- Acelaşi Theo, când a fost răpit de un avocat înarmat cu prea multe datorii, nu numai că şi-a negociat suma pentru 
răscumpărare (1.5 mil. £), dar a și cerut TVAul înapoi pe suma respectivă, considerând-o cheltuială de afaceri, însa o decizie 
judecătorească a declarat cererea nelegală.

În concluzie modelul Aldi este unul de succes care poate creşte chiar mai mult decât de obicei pe timp de criză, iar fap-
tul că fraţii Albrecht nu se implică direct în managementul operaţiunilor din Aldi S.U.A., precum și faptul că Aldi se 
mulează, încet, după preferinţele americanilor (un design puţin mai frumos, magazine mai luminoase și puţin mai mari 
decât în Germania) nu poate însemna decât că acest lanţ va avea un viitor strălucit în America, chiar și după recesiune.

Source www.commons.wikimedia.org
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 Aveam 3 ani când a fost înfiinţat acest lăcaş de educaţie. 
Peste vreo 2-3 ani eram deja musafir frecvent pe holurile rector-
atului de atunci, aflat pe Bd. Magheru. Eu am crescut, dar, cel mai 
important,Universitatea a crescut. Prin ‘90 au început primele acor-
duri cu universităţi din SUA.
  JMU ne-a fost alături încă din primii ani. Acum, deja e o tradiţie 
să trimitem studenţi peste ocean.Multe s-au schimbat din 1991. 
Avem propria noastră clădire, propriul nostru cămin, propria noastră 
centrală cu gaze;). Ne conturăm o identitate printre universităţile 
de top din România. Părinţii si liceenii se gândesc la noi drept o 
alternativă viabilă faţă de învăţământul de stat; Asta înseamnă că 
făurim din ce în ce mai mulţi oameni.
 Desigur, nu la un nivel de bază, cum se întâmplă la şcoală, la 
liceu. Totuşi, studenţii reprezintă omul în ultima sa fază de educaţie 
formală; Produsul aproape finit al unui sistem de învăţământ. Noi, ca 
universitate, suntem cei care sculptează ultimele modificări, cei care 
le oferă studenţilor uneltele de care au nevoie ca să-şi câştige traiul. 
La final, aplicăm ştampila controlului de calitate... şi îi trimitem în 
lume.
 Cu toţii facem parte din acest proces, muncind în acest atelier 
de caractere.

Împreună suntem Universitatea Româno-Americană, iară după 
roade vom fi cunoscuţi.

20 de ani...
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