Studii și Cercetări Academice

Volum 2, Numărul 2, 2020
ISSN: 2668-599X

studii-cercetari-academice.org

București

Studii și Cercetări Academice
Volum 2, Numărul 2, 2020

ISSN: 2668-599X

studii-cercetari-academice.org

Editor
Victoria Folea, Ph.D.
Universitatea Romano-Americana

Jurnalul Studii și Cercetări Academice este o publicație a Universității Româno-Americane, București. Jurnalul publică articole
din orice domeniu științific, în regim open-access, cu licență Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.
Articolele publicate în revista Studii și Cercetări Academice pot fi accesate în mod direct în scopuri academice și necomerciale,
cu citarea corespunzătoare a autorilor și revistei.

Studii și Cercetări Academice, 2(2) (2020)  2

Studii și Cercetări Academice
Volum 2, Numărul 2, 2020

Cuprins
Schimbarea strategică și inovarea – esența competitivității firmelor contemporane. 4
Studiu de caz – H&M si strategia de marketing online.
Bianca Ioana CARAGEA
Psihologia muncii peste program ăn Coreea de Sud
Ioana-Cristiana BARBU

24

Turism pentru tineret
Francesca Valeria CONSTANTIN

39

Factori de succes în managementul proiectului
Daniel C. IORDACHE

54

Importanța prezenței companiilor în social media
Virgil Andrei POPESCU

64

Neuromarketingul
Mihai-Andrei ZARE

72

3  Studii și Cercetări Academice, 2(2) (2020)

Schimbarea strategică și inovarea – esența competitivității firmelor contemporane
Studiu de caz: H&M și strategia de marketing online

Bianca Ioana CARAGEA
Universitatea Româno-Americană, București

Abstract
Economia românească a avut o evoluție considerabilă în ultimii 20 de ani, fapt datorat
dezvoltării explozive a tehnologiei și implicit a internetului, dar și mediului de afaceri.
Industria modei este o industrie importantă pentru economia românească întrucât generează
venituri importante, fapt ce implică o preocupare și o responsabilitate deosebită pentru marii
jucători din piață, cum este și cazul companiei analizate, H&M. Având în vedere contextul
pandemiei actuale din 2020, competitivitatea firmelor din orice industrie va sta în capacitatea
rapidă de adaptare și în puterea fiecărei organizații de a rămâne relevană în mintea
consumatorilor prin intermediul mediului online.
Acest articol demonstrează importanța unei strategii de marketing online pentru un brand
global cum este H&M și faptul că existența unei activități constante în mediul digital constituie
un avantaj strategic pentru o firmă competitivă.
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Schimbarea strategică și inovarea – esența competitivității firmelor contemporane

Introducere
De-a lungul timpului, conceptul de „strategie” a fost definit în variante multiple. Cea mai
relevantă definiție din literatura română de specialitate este data de Nicolescu Ovidiu, în
lucrarea „Strategii manageriale de firmă”. Astfel, strategia este „ansamblul obiectivelor
majore ale organizației pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreună cu
resursele alocate, în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizației”
1. În aceași notă, Michael Porter afirmă faptul că strategia reprezintă „specificarea abordării
fundamentale pentru obținerea avantajului competitiv urmărit de firmă, care furnizează
contextul acțiunilor de întreprins în fiecare domeniu funcțional” 2.
În ceea ce privește marketingul online, „strategia trasează o direcție concretă pentru viitoarea
desfășurare a tuturor activităților de marketing online ale organizației” 3. Aceasta trebuie
să fie parte integrată a strategiei globale și să sprijină obiectivele acesteia. De asemenea,
strategia de marketing online are multe elemente comune cu strategia de marketing general,
întrucât ambele implică o analiză a mediului extern, atât la nivel microeconomic, cât și la nivel
macroeconomic, dar și o analiză a resurselor de care organizația dispune pentru a putea
implementa această strategie.

După accepțiunea lui Virgil Balaure, „în funcție de obiectivele sale de marketing,
întreprinderea va opta pentru anumite strategii care să-i direcționeze activitatea pentru
dobândirea poziției dorite pe piața țintă. Strategiile de marketing se referă la modul în care
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întreprinderea abordează piața și elementele mixului de marketing. În procesul de elaborare
a strategiilor de marketing se urmărește armonizarea acestora cu strategiile generale ale
întreprinderii. De asemenea, strategiile de marketing vor fi adaptate etapei în care se află
produsul în cadrul ciclului său de viață și poziției competitive a organizației” 4.

Mai mult de atât, o strategie de marketing, fie generală, fie online, include o selecție de opțiuni
strategico-tactice menite să faciliteze procesul de atingere a obiectivelor pe termen scurt, mediu
și lung ale organizației. Nu în ultimul rând, prin atingerea obiectivelor previzionate, organizația
poate dezvolta un avantaj competitiv sustenabil în ceea ce privește activitatea de marketing,
respectiv de marketing online.

Philip Kotler tratează problematica strategiei de marketing în cartea „Managementul
Marketingului” și afirmă faptul că „toate strategiile de marketing se bazează pe segmentare,
vizare și poziționare” 5.

Astfel, organizația identifică nevoi și grupuri diferite de

consumatori pe piață, vizează sau ținteste acele nevoi și grupurile aferente pe care le poate
satisface în condiții superioare, poziționându-și ulterior oferta astfel încât piața vizată să
recunoasă oferta și imaginea distinctivă a firmei. Aici intervine și rolul mixului de marketing,
instrumentul prin care organizația reușește să se poziționeze în cadrul pieței și în mintea
consumatorilor vizați.

Marketingul online este o activitate inovativă ce caracterizează evoluția curentă a mediului de
business. Este o componentă activitate în orice organizație, fără de care societățile nu mai pot
evolua. Ne confruntăm cu schimbări majore în piață, schimbări ce au la bază evoluția
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tehnologiei și a mediului de afaceri. În acest sens, marketingul online devine o componentă
indispensabilă în derularea activităților zilnice, o componentă de care companiile, indiferent de
dimensiunea acestora, trebuie să țină cont pentru a putea fi mai aproape de consumatori, pentru
a genera noi oportunități de afaceri și pentru a-și consolida poziția în piață.

Competitivitatea: definire și importanță strategică
Este dificil să putem menționa o definiție unanim acceptată, competitivitatea având diferite
forme, însă relevant este faptul că în anul 2020, având ca și factor contextual dependent
pandemia de COVID-19, brandurile și marile companii, indiferent de domeniul de activitate,
sunt supuse la schimbări și sunt nevoite să regândească sistemul de resurse în vederea găsirii
unui nou avantaj competitiv.

Competiția era oricum din ce în ce mai mare, iar posibilitățile pentru consumatori sunt multiple,
fiind foarte ușor să își reorienteze preferințele în funcție de experiențele și interacțiunea cu
diferinte branduri, tocmai de aceea o abordare strategică de marketing va viza ambele arii
pentru a fi eficientă.

Mediul online este de departe principala scenă pentru a concura în piață și constituie zona prin
intermediul căreia organizațiile încearcă să concureze și să își dezvolte o imagine cât mai
puternică. În acest sens, abordarea strategică în ceea ce privește marketingul online trebuie să
fie bine documentată și planificată pentru ca organizațiile să-și poată atinge toate obiectivele
preconizate, chiar și în contextul unei crize.
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Așa cum afirmă și J.A.Schumpeter, “Adevărata natură a competiţiei capitaliste nu este
competiţia preţurilor ci competiţia tehnologică, ce conduce la „noi produse, noi tehnologii, noi
surse ale ofertei, noi forme de organizare, (...) competiţie care determină avantaje decisive de
cost sau calitate şi care sparge nu numai limitele profitului şi al output-ului firmelor existente
ci însăşi fundamentele lor şi viaţa lor” 6.

Delimitarea conceptului de Marketing Online
Marketingul este cea mai prezentă funcțiune în relația dintre consumatori și organizație,
încercând să creeze și să mențină o relație pozitivă și de lungă durată cu aceștia. Conform
definiției lui Philip Kotler, marketigul este un process social și managerial prin care indivizii
și grupurile obțin lucrurile de care au nevoie și pe care le doresc, prin crearea și schimbul de
produse și valoare cu alte grupuri și persoane 7.
Pe fondul epocii digitale, strategia și practica de marketing a suferit schimbări radicale, fapt
datorat de evoluția explozivă a internetului. Mediul online reprezintă azi una dintre modalitățile
principale prin care un brand poate sa fie mai aproape de consumatori. În consecință, pentru a
putea progresa și rămâne relevante, companiile au fost nevoite să își regândească strategia și
să o adapteze la schimbările zilnice din cadrul pieței.
Marketingul digital sau online nu este conceput să înlocuiască definitiv marketingul tradițional.
În viziunea lui Philip Kotler, cele două concept ar trebui să coexiste, iar rolurile acestora să se
interschimbe în funcție de traseul clientului 7. Marketingul tradițional are o abordare
strategică în ceea ce privește segmentarea și țintirea pieței, dar și asupra mixului de marketing
și are în vedere adăugarea și crearea unei valori în ceea ce privește serviciile prestate și
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procesele implicate, reușind să creeze o experiență cât mai plăcută pentru consumatori.
Marketingul digital are la bază conectivitatea, atât în privința mixului de marketing, cât și în
relațiile dintre brand și consumatori, generând interacțiune constantă. Amebele abordări ale
marketingului vizează crearea unei experiențe cât mai plăcută pentru consumatori, atât în
mediul tradițional, cât și în mediul online, iar coexistența acestora este vitală pentru
supraviețuirea și reinventarea continuă a unei organizații.

Definirea conceptuală a mixului de marketing
Philip Kotler evidențiază în lucrarea „Marketing 4.0” faptul că mixul de marketing „este un
instrument clasic de planificare care ajută organizația să identifice ce să ofere și cum să ofere
consumatorilor. Inițial, au fost 4 elemente cheie, “4 P” (produs, preț, plasament și promovare).
Produsul este în general dezvoltat în funcție de nevoile și dorințele consumatorilor, informații
aflate prin intermediul studiului de piață. Companiile controlează majoritatea deciziilor
referitoare la produs, ce la concept la producția efectivă. Pentru a stabili prețul potrivit,
companiile au la bază costurile, evaluarea competiție și adăugarea valorii pentru
consumatori” 7.
Acest aspect este susținut și de Ion Smedescu, care afirmă faptul că raporturile care se stabilesc
între componentele mixului de marketing, respective ale politicilor și strategiilor adoptate de
către firmă, sunt de interdependență și susținere reciprocă. Astfel, modul de evaluare al unui
produs este influențat direct atât de prețurile practicate, cât și de promovarea și imaginea sa
8.
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De asemenea, toate variabilele mixului de marketing sunt strâns legate între ele. Deciziile de
preț pot influența la rândul lor deciziile legate de produs, distribuție și promovare 8. În acest
sens, alegerea canalelor de distribuție potrivite nu depinde numai de caracteristicile produsului
și consumatorilor, ci și de prețurile practicate. Prețurile influențează adesea cererea pentru un
anumit produs. Pentru consumatori, un preț ridicat este corelat cu o calitate excepțională, iar
un preț scăzut este echivalentul unei calități inferioare. Relația preț-calitate are o influență
direct asupra percepției consumatorilor față de un produs sau o marcă, tocmai de aceea
componentele mixului de marketing reprezintă aspecte esențiale în elaborarea strategiei de
marketing a unei organizații.
O altă definiție este redată de Dave Chaffey, în viziunea căruia Mixul de marketing este
reprezentat, în practică, de o serie de șapte variabile cheie respectiv produs, preț, locație,
promovare oameni, proces și evidențe fizice 9. Acestea variază în funcție de marketeri fiind
parte integrată a ofertei către consumatori.

Mixul de marketing fost inițial propus de Jerome McCarthy în 1960 și încă reprezintă un
element relevant în ceea ce privește formularea și implementarea strategiei de marketing.

Având în vedere evoluția marcantă a internetului și a tehnologiei din ultimii 20 de ani, o
deosebită importanță având ultimii 7 ani, putem afirma faptul că modul în care se desfășoară
economia, mediul de afaceri și activitățile de marketing s-au modificat radical. În ceea ce
privește comerțul electronic, acesta facilitează noi oportunități pentru marketeri de a varia
mixul de marketing. Astfel mixul de marketing constituie un element definitoriu pentru
dezvoltarea ulterioară a strategiei de marketing. Cei „7 P” reprezintă o formulă actualizată a
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mixului de marketing întrucât oferă o viziune mai ampla asupra aspectelor conturate în cadrul
unei straegii. Această variantă permite organizațiilor să contureze o direcție cât mai precisă
pentru produsul oferit, parcurgând toate etapele necesare ca produsul vizat să ajungă în
condițiile previzionate, de la producător către consumator, satisfăcând întocmai nevoile vizate
ale acestora.

Mixul de marketing este folosit frecvent în raport cu strategia de marketing deoarece furnizează
un cadru strategic simplu ce poate fi variat în funcție de diverse elemente specifice ale
produsului organizației și poate influența cererea față de produs în cadrul pieței țintă.

Elaborarea mixului de marketing reprezintă un process complex, întrucât alegerea unei variante
optime este un demers atât rational, cât și creativ, ce este influențat de intuiția și experiența
unui marketer. Așa cum afirmă și Ion Smedescu, nu există o rețetă universal valabilă, iar
creativitatea poate juca un rol determinant în privința succesului fnal. Numărul de variante
poate fi extrem de mare deoarece pentru fiecare component în parte pot exista mai multe
posibilități, iar efectele lor finale nu sunt aceleași și nici direct proporționale cu investițiile
făcute pentru realizarea acestora 8.

Studiu de caz: H&M și strategia de marketing online
În ultimii 20 de ani, mediul de afaceri din România s-a modificat radical și a evoluat, astfel
încât exigențele din piață au crescut. Publicul începe să fie mai educat cu privire la oferta
comercianților, mai prezent și interesat de activitatea unui brand ca niciodată.
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Industria modei este prin excelență un domeniu de activitate ce are nevoie de o activitate clar
definită în ceea ce privește marketingul, iar mediul online a devenit în ultimii ani cea mai
relevantă modalitate prin care firmele se pot diferenția, se pot poziționa în mintea clienților, își
pot crea o imagine și pot să genereze actul de achiziție. Acest fapt este datorat de evoluția
comerțului electronic și a rețelelor sociale, dar și de tendința firmelor de a-și muta definitiv
activitatea din mediul tradițional în mediul online sau de a utiliza alternativ cele două metode.
Am ales să abordez strategia și în industria modei și a mediului online din perspectiva firmei
H&M, unul dintre cei mai importanți jucători din piața de fast-fashion, atât la nivel global, cât
și la nivel național.

Inovarea strategică la firma H&M
H&M este o firmă de origine suedeză, activă în piața românească din anul 2011, iar în piața
mondială de mai bine de 60 de ani. Este evident faptul că longevitatea acestei companii nu ar
fi fost posibilă fără o reinventare strategică permanentă, în acord cu cerințele pieței, schimbările
și evoluția acesteia. O strategie nu poate să fie statică, în special într-un domeniu ce necesită
inovare permanentă și creativitate, așa cum este și industria modei.

Făcând o paralelă între strategie și modă, acestea sunt două concepte dinamice și ciclice. La
baza acestora stau idei clar definite, iar conceperea și implementarea acestora sunt strâns
conectate de raportarea către activitățile, respectiv tendințele trecute, de previzionarea
acțiunilor sau tendințelor viitoare și de raportatea permanentă către ceea ce se întâmplă în
prezent.
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În prezent este mai important ca niciodată pentru o companie să fie relevantă pentru
consumatori și să fie capabilă de a satisface nevoile acestora. Marketingul online este un
domeniu ce permite o conexiune constantă cu acei consumatori fideli, dar și o modalitate prin
care compania poate atrage noi consumatori. Printr-o prezență activă și strategică în mediul
online, un brand poate inova domeniul de activitate și își poate consolida imaginea. În prezent,
industria modei tinde către sustenabilitate. În acest sens, H&M și-a regândit strategia și a
adaptat-o către această direcție, având grijă să comunice acest lucru ori de câte ori are ocazia
atât în mediul tradițional, cât și în mediul online.

Ideea centrală a strategiei H&M 2020 are în vedere sustenabilitatea din industria modei. Încă
de la începuturi, H&M și-a dorit să democratizeze lumea modei, să facă designul excelent
accesibil oricui. Astăzi, a democratiza moda înseamnă a o face sustenabilă, întrucât este singura
modalitate de a transmite moda și designul către generațiile viitoare. În aces sens, H&M își
propune să inoveze, să înfluențeze și să colaboreze în permanență pentru a putea genera
schimbarea care să conducă atât consumatorii, cât și brand-urile competitoare către un viitor
sustenabil al modei. H&M are în vedere atât nevoile din prezent, cât și nevoile generațiilor
viitoare și încearcă să conducă întregul model de business către o variantă optimă și sustenabilă
din punct de vedere al mediului înconjurător, al economiei și al societății.

Viziunea și strategia H&M pornește de la 3 idei de bază: a conduce și genera schimbarea 100%
(promovarea inovației continue, transparentă, premiera acțiunilor sustenabile), 100% circular
și reutilizabil (o abordare circulară în ceea ce privește felul în care produsele finite sunt folosite
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și fabricate, utilizarea de materiale provenite numai din surse sustenabile sau reciclate), 100%
corect și egal (joburi corecte pentru toți, incluziune socială și diversitate).

H&M își dorește să ofere consumatorilor o experiență inspirațională, atât în magazinele fizice,
cât și în mediul online. Ei încurajează interacțiunea dintre consumatori și angajați în magazine,
dar și în social media, considerând faptul că experiența de shopping trebuie să fie facilă și
relevantă indiferent de locul și momentul în care un consumator dorește să achiziționeze un
produs. În acest sens, se încearcă o integrare permanentă a canalelor digitale cu magazinele
fizice, mizând pe o experiență cât mai plăcută în magazine și pe o prezentare și o funcționalitate
impecabilă în online prin intermediul site-ului, magazinului online și a aplicației H&M.

Obiectivele strategice generale ale organizației
Setarea corectă a obiectivelor în cadrul organizației constituie primul pas în elaborarea unei
strategii eficiente și competitive pentru o companiei.

H&M este un brand cu o mare notorietate în piața de fast-fashion, atât la nivel mondial, cât și
în România. În acest sens, organizația are o mare responsabilitate față de consumatori, atât în
ceea ce privește serviciile prestate, cât și în ceea ce privește mesajul transmis către comunitate.
Totodată, există o responsabilitate notabilă și față de angajați în ceea ce privește oferirea unui
context de lucru favorabil, creativ și competitiv față de cerințele pieței. Drept urmare, H&M își
propune o serie de obiective strategice, respectiv:


Extinderea internațională și regională prin deschiderea de noi puncte de lucru;
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Îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor la nivelul cerințelor pieței
interne și internaționale;



Creșterea cifrei de afaceri cu 10% în perioada 2020-2021;



Modernizarea spațiilor comerciale și a tehnologiilor prezente în aceste spații de
desfacere;



Instruirea personalului pentru creșterea calității produselor și serviciilor;



Utilizarea de bumbac provenit 100% din surse sustenabile în anul 2020;



Utilizarea exclusivă de materiale provenite din surse reciclate sau alte surse sustenabile
până în anul 2030 pentru întreg grupul H&M.

H&M își propune ca până la finalul anului 2020 să folosească numai bumbac 100% din surse
sustenabile, până în anul 2030 întreg grupul H&M să utilizeze 100% materiale din surse
reciclate sau alte surse sustenabile. Acest lucru a luat deja amploare, întrucât în luna aprilie
2019 H&M a lansat noua colecție H&M Conscious Exclusive ce vizează articole vestimentare
statement, cu materiale inovative din punct de vedere sustenabil, precum fibra de portocală,
Pinatex și Bloom Foam.

Obiectivele de marketing ale organizației
Obiectivele de marketing susțin strategia generală a organizației și contribuie la îndeplinirea
obiectivelor generale previzionate. H&M își propune o serie de obiective cantitative și
calitative ce vizează activitatea de marketing.

Dintre obiectivele cantitative de marketing, amintim următoarele aspecte:
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Creșterea vânzărilor cu minim 10 puncte procentuale în perioada 2020 – 2021;



Creșterea cotei de piață cu minim 5 puncte procentuale în perioada 2020 - 2021;



Creșterea numărului de furnizori pentru materialele și materii prime provenite din surse
sustenabile.

Dintre obiectivele calitative de marketing, sunt notabile următoarele elemente:


Menținerea notorietății brandului H&M;



Repoziționarea în piața de fast-fashion cu o noua imagine, aceea de brand implicat
social și sustenabil;



Îmbunătățirea atitudinii clienților față de brand și produsele oferite.

Identificarea pieței țintă online
H&M este un brand global, prezent în cele mai importante orașe din întreaga lume, iar prin
magazinul online reușește să fie prezent oriunde, oricând. În România încă nu există magazine
fizice în toate orașele, însă H&M livrează oriunde în țară.

Strategia H&M este aceea de a oferi articole în tendințe, la prețuri cât mai mici, vizând astfel
clasa mijlocie, cu o putere de cumpărare medie, respectiv între 1500 și 3000 de lei, incluzând
atât femei, cât și bărbați sau studenți. Chiar dacă H&M oferă articole vestimentare pentru orice
gen și pentru toate vârstele, cea mai mare pondere a clientele este reprezentată de femei, acestea
având tendința de a face frecvent cumpărături. Cel mai popular segment este reprezentat de
femeile între 16 și 35 de ani, cu o putere medie de cumpărare. În acest sens, promovarea în
mediul online ar trebui să țintească în primul rând acest grup. De asemenea, consumatorii țintă
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ai firmei H&M sunt la curent cu ultimele tendințe, iar cumpărăturile sunt de multe ori o
activitate impulsivă, care aduce plăcere vieții de zi cu zi. Totuși, este de menționat faptul că
H&M are clienții ce se încadrează și în segmentul de vârstă 35+, întrucât are în portofoliul de
produse linii premium, ce se pot adresa unei clientele cu o putere de cumpărare mai mare și
gusturi mai rafinate. De asemenea, după vârsta de 35 de ani, clienții H&M se reorientează către
liniile vestimentare dedicate copiilor sau a gamei de produse pentru locuință.

Stabilirea obiectivelor specifice mediului online
În ceea ce privește obiectivele de marketing online, acestea se alătură obiectivelor de marketing
în susținerea obiectivelor generale ale organizației. În acest sens, H&M își propune o serie de
obiective strategice, cantitative și calitative, reprezentative pentru activitatea online.

Cele mai relevante obiective cantitative sunt:


Creșterea ratei de engagement în cadrul rețelelor sociale Facebook și Instagram cu 20
de procente în perioada 2020-2021;



Majorarea traficului pe site și în aplicația mobilă cu 10 procente;



Creșterea numărului de comenzi plasate prin intermediul magazinului online, atât din
site-ul web, cât și din aplicația mobilă;



Creșterea numărului de recenzii pozitive cu privire la serviciul de cumpărături online;



Creșterea numărului de colaborări cu influențatorii de opiniei ai momentului de pe plan
local.

Dintre obiectivele calitative care vizează mediul online amintim următoarele:
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Menținerea unei prezente active în mediul online, prin site-ul web, aplicația mobilă,
newsletter, rețele sociale;



Generarea de feedback pozitiv în mediul online, din partea clienților, cu privire la
postarile realizate pe Facebook și Instagram;



Realizarea frecventă de conținut care inspiră, în special de tip video;



Eficientizarea campaniilor realizate în colaborare cu influencerii;



Poziționarea în mediul online ca brand implicat social și interesat de moda sustenabilă.

Stabilirea strategiei de piață
Strategia de piață se stabilește în funcție de poziția întreprinderii față de dinamica pieței,
structura acesteia, schimbările și exigențele pieței, dar și nivelul competiției.
În acest sens, în funcție de dinamica pieței, firma H&M poate opta pentru o strategie de
creștere, întrucât dispune de resurse financiare suficiente pentru a se dezvolta și extinde pe plan
national. Totodată, piața de fashion din România este în creștere, firma putând să profite de
acest aspect.

Având în vedere structura pieței, H&M aplică o strategie diferențiată, având produse multiple
pentru satisfacerea diverselor segmenete de consumatori, la prețuri diferite (produse pentru
femei, bărbați și copii, ce includ produse basic, la prețuri accesibile, dar și produse de calitate
premium, cu prețuri peste medie).

În funcție de schimbările pieței, putem spune că firma H&M are o strategie adaptivă, întrucât
se mulează rapid conform tendințelor pieței stabilite de către firmele cu o strategie activă. H&M
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este unul dintre brandurile consacrate din industria fast-fashion care preiau și reproduc
elemente prezentate de casele de modă de lux. Totuși, H&M reușește să inoveze la capitolul
sustenabilitate. Firma deține suficiente resurse pentru a se face remarcată în piață, fiind unul
dintre liderii nișei fast-fashion. Implementarea serviciilor de reciclare și lansarea colecțiilor
sustenabile constituie un avantaj competitiv, în special în comparație cu grupul ZARA, cel mai
important brand din portofoliul INDITEX.

H&M este o firmă care se adresează masei, astfel, nivelul exigenței din piață fiind unul
moderat. În acest sens, H&M abordează strategia exigențelor medii, producând în mare parte
produse menite să reziste un sezon pentru a încuraja consumul frecvent. Totuși, H&M încearcă
să satisfacă și nevoile consumatorilor mai exigenți, abordând strategia exigențelor ridicate
pentru promovarea și comercializarea liniilor de produse Premium Quality și Conscious
Exclusive.

Nu în ultimul rând, nivelul concurenței este unul extrem de ridicat. H&M optează, în acest
sens, pentru o strategie ofensivă, având suficiente resurse pentru a se lupta cu alți jucători
importanți din piață și să atingă o cotă de piață cât mai mare.

Mixul de comunicare online la compania H&M
H&M folosește promovarea prin intermediul motoarelor de căutare și încearcă o optimizare
permanentă în cadrul acestora. O altă metodă utilizată este newsletter-ul prin e-mail. Utilizând
această metodă, H&M își informează consumatorii fideli în legătura cu promoțiile derulate în
mod curent.
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Rețelele sociale reprezintă cea mai populară metodă prin care un brand poate să fie mai aproape
de consumatorii săi, le poate afla dorințele sau preferințele, pot urmări în timp real segmentul
de public interesat de activitatea prestată. Astfel, brandul poate analiza concret nivelul de
interacțiune al clienților pentru a putea identifica noi nevoi și cerințe ce vor sta la baza elaborării
unei strategii viitoare.

H&M activează pe atât pe Facebook și Instagram, cât și pe Twitter și YouTube. Pe Instagram,
H&M postează în mod frecvent însă numai pe pagina internațională H&M și H&M Home.

Pentru a susține promovarea în mediul online prin intermediul rețelelor sociale, H&M a început
adopte frecvent metoda de influencer marketing. În consecință, a realizat în ultimul an
numeroase campanii cu influenceri români atât pentru a promova sustenabilitatea în lumea
modei cât și noile lansări sau ofertele promoționale existente. Enumerăm aici campania “Plastic
nu e fantastic”, “#HMSummerVilla” și campania de promovare a cardului cadou cu ocazia
Sărbătorilor, acestea fiind cele mai recente activări online.

Concluzii
Marketingul online este o componentă vitală a activității de marketing pentru organizațiile
moderne. Pentru o eficiență maximă, marketingul online trebuie să fie integrat cu activitățile
de marketing tradițional. Pentru cele mai bune rezultate, marketingul online necesită o
planificare strategică amplă, bazată atât pe analiza mediului ambiant extern în care activează
organizația, cât și pe analiza mediului extern, identificând astfel resursele de care dispune la
acel moment organizația.
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Activitatea de marketing online este din ce în ce mai importantă pentru brandurile din industria
modei, fapt marcat și de evoluția rețelelor sociale. Acestea sunt platforme ce promovează un
conținut vizual și interacțiunea dintre brand și consumatori, dar și între consumatori. O prezență
activă în cadrul acestor rețele este o formă de afirmare în cadrul pieței și de poziționare
strategică, atât în rândul competitorilor, cât și în mintea consumatorilor.

H&M este o companie relevantă din industria fast-fashion ce se află în plină ascensiune, atât
la nivel global, cât și la nivel național. Având o notorietate puternică, H&M are și o mare
responsabilitate socială față de consumatori și mediul înconjurător.

H&M alege să-și focalizeze strategia globală în jurul principiilor de etică și sustenabilitate, fapt
ce se reflectă și în activitatea de marketing, întrucât dezvoltă noi campanii care să vizeze acest
aspect. Obiectivele și perspectivele H&M pentru următorii ani sunt ambițioase deoarece
compania dorește să devină un brand cât mai implicat social, prietenos cu mediul înconjurător
și cât mai aproape de clienții săi. Acesta este un parcurs dificil, dar cu asumarea, resursele și
notorietatea de care dispune compania, va reuși cu siguranță să se poziționeze în rândul
brandurilor implicate într-un viitor sustenabil al modei, dispunând resurse suficiente pentru a
putea evolua în viitor.

Obiectivele și perspectivele H&M pentru următorii ani sunt ambițioase deoarece compania
dorește să devină un brand cât mai implicat social, prietenos cu mediul înconjurător și cât mai
aproape de clienții săi. Acesta este un parcurs dificil, dar cu asumarea, resursele și notorietatea
de care dispune compania, va reuși cu siguranță să se poziționeze în rândul brandurilor
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implicate într-un viitor sustenabil al modei, dispunând resurse suficiente pentru a putea evolua
în viitor.

În concluzie, deși nu excelează în toate ariile, H&M este o companie activă, flexibilă, cu o
putere internă sporită, capabilă să se adapteze cu ușurință fluctuațiilor care intervin atât în
industria modei, cât și în economia românească, iar aceste aspecte vor favoriza dezvoltarea
viitoare a companiei și îndeplinirea tuturor obiectivelor previzionate de aceasta. H&M va
demonstra faptul că încă are un cuvând important de spus în industria modei și va contribui
activ spre dezvoltarea sustenabilă a acestui domeniu.
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Psihologia muncii peste program în Coreea de Sud
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Abstract

În următoare lucrare se va analiza psihologia și tradițiile care stau la baza muncii peste program
în Coreea de Sud. De la an la an, munca peste program devine un subiect foarte controversat
în Coreea, deoarece aceasta este unul din motivele principale ale sinuciderii în rândul adulților.
În prima parte va fi prezentată o analiză generală, de la istorie și economie, până la religie și
diversitate culturală. În următoarea parte se vor analiza gradul de feminitate/masculinitate,
colectivismul și ecartul puterii, factori ce au condus la un proces de accentuare a tradiției de a
lucra peste program și devotamentul față de companie. În ultima parte vor fi menționate
elemente generale ale muncii peste program în Coreea, dar și modalitatea de plată și motivație
pentru acestea.
Cuvinte cheie: South Korea, overworking, economy, management

Studii și Cercetări Academice, 2(2) (2020)  24

Analiza generală a Coreei de Sud
Faima Coreei de Sud a crescut de la an la an, ajungând cunoscută de la a fi țara învecinată cu
Coreea de Nord și cu care se afla, până recent, într-o continuă dispută, la țara care a cunoscut
una dintre cele mai mari creșteri economice datorită Chaebols (SAMSUNG, LG, HYUNDAY,
DAEWOO, etc), dar și datorită trupei de muzica K-POP, BTS, trupa ce a ajutat la promovarea
pe plan internațional la răspândirea culturii si limbii coreene.

Actualmente, Coreea de Sud se află printre cele mai mari puteri economice, pe locul 12 în lume
și 4 în Asia, confruntându-se cu mari puteri cum ar fi China, Japonia și Taiwan (FMI, 2019).
Ceea ce a ajutat Coreea de Sud in toată această evoluție este economia acesteia, fiind
considerată o economie mixtă în care există un set de reguli prestabilit, există o piață liberă în
care guvernul intervine doar dacă este nevoie, iar companiile private colaborează cu instituțiile
publice (Graw-Hill/Irwin, 2010).

Coreea de Sud a fost transformată într-o centrală industrială cu o forță de muncă extrem de
calificată. Totuși, la sfârșitul secolului XX creșterea economică a încetinit, iar în 1997 Coreea
de Sud a fost obligată să accepte o salvare de 57 de miliarde de dolari din partea Fondului
Monetar Internațional (FMI) – fiind una dintre cele mai mari astfel de salvări din istoria FMI.
(Young Ick Lew/Hyug-Baeg Im, 2017). O caracteristică importantă a peisajului de afaceri
coreean este prevalența și importanța corporațiilor foarte mari controlate de proprietari numite
Chaebols. O instituție coreeană unică, orientată spre export, domină economia coreeană. În
2011, cele mai mari cinci companii de tip Chaebols erau: Samsung, Hyundai, SK, Hanwha și
LG au reprezentat peste 55% din PIB-ul Coreei de Sud (HEEKYUNG (JO) MIN, 2015).
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Coreea de Sud are o suprafață similară cu cea a Portugaliei, și mai exact 96.920 km2, dar
datorită faptului că peste 70% din suprafața acesteia este ocupată de munți, populația, ce
măsoară aproximativ 51 de milioane de locuitori, a trebuit să se concentreze în anumite puncte
ale țării. De exemplu în capitala acesteia, Seul, se regăsesc aproximativ 10 milioane de
locuitori, de 5 ori mai mult ca în București (WORLDOMETER, 2020)(LONELY PLANET,
2017).

La începutul secolului XX, Japonia, China și Rusia au cerut controlul asupra Peninsulei
Coreene. Japonia a devenit învingătoare, ocupând peninsula în 1905, la încheierea războiului
ruso-japonez și anexându-i-o oficial cinci ani mai târziu. După 35 de ani de stăpânire colonială,
Coreea a devenit o țară industrializată, dar oamenii acesteia au suferit o represiune brutală la
mâna japonezilor, care au încercat să șteargă limba și identitatea culturală distinctivă și să îi
facă pe coreeni japonezi din punct de vedere cultural. În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, mulți bărbați coreeni au fost obligați să slujească în armata Japoniei sau să lucreze în
fabricile de război, în timp ce mii de femei coreene au fost forțate să furnizeze servicii sexuale
soldaților japonezi, devenind cunoscute drept „Comfort women”.

După înfrângerea Japoniei din 1945, Statele Unite și Uniunea Sovietică au împărțit peninsula
în două zone de influență. Până în august 1948, pro-SUA. Republica Coreea (sau Coreea de
Sud) a fost înființată la Seul, condusă de Syngman Rhee, puternic anticomunist. În nord,
sovieticii l-au instalat pe Kim Il Sung ca prim premier al Republicii Populare Democrate din
Coreea (DPRK), mai cunoscută sub numele de Coreea de Nord, cu capitala la Pyongyang
(HISTORY, 2018).
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Coreeni luptând pentru independența țării față de Japonia
(Sursa: https://www.history.com/news/japan-colonization-korea)

Coreea este o țară în care toate religiile majore ale lumii, creștinismul, budismul,
confucianismul și islamul coexistă în mod pașnic cu șamanismul. Conform statisticilor din
2015, 44% din populația coreeană are o religie, restul de 56% neavând o religie. Dintre aceste
religii, budismul și confucianismul au fost mai influente în viața poporului coreean și peste
jumătate din moștenirea culturală listată a țării este legată de cele două religii. Budismul a ajuns
în Coreea în anul 372, iar de atunci, zeci de mii de temple au fost construite în toată țara
(KOREA.NET, 2016).

Coreea de Sud a fost mult timp o societate omogenă din punct de vedere cultural, însă numărul
lucrătorilor migrați și al studenților străini a crescut rapid începând cu sfârșitul secolului XX.
Conform recensământului populației și locuințelor efectuat în noiembrie 2017, numărul
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cetățenilor străini care au reședința în țară se situa la 1,48 milioane, reprezentând aproape 2,9%
din totalul populației, 48,0% dintre aceștia erau resortisanți chinezi. Guvernul ia măsuri diverse
pentru recunoașterea culturilor străine și face eforturi pentru a evita problemele sociale care
pot rezulta din cauza fluxului de culturi străine. O astfel de măsură constă în furnizarea de
sprijin pentru transformarea satelor multiculturale în destinații turistice (KOREA.NET, 2017).

Analiza socioculturală
Deși valorile confuciene și tradiționale constituie rădăcinile așteptărilor societății, influența lor
se slăbește în epoca tehnologiei. De fapt, generațiile tinere de coreeni sunt extrem de
occidentalizate și individualiste. Un studiu din 2007 a dezvăluit că mai mult de jumătate dintre
tinerii din Coreea de Sud consideră că judecata și opinia colegilor de la vârsta și grupul lor de
statut sunt mai importante decât opiniile celor mai în vârstă și a superiorilor (S. KIM, 2007).
Tiparele de comunicare mai îndrăznețe devin tot mai răspândite, deoarece timiditatea este
considerată mai puțin o virtute și mai mult o limitare. Mai mult decât atât, majoritatea tinerilor
coreeni resping noțiunile tradiționale despre rolurile de gen (un principiu important al
confucianismului) și consideră egale toate genurile și orientările sexuale (Nina Evason, 2016).

În ceea ce privește ecartul puterii la locul de munca, in urma analizei lui Hofstede, Coreea de
Sud a obținut un punctaj de 60 puncte pe această scară, reprezentând faptul că aceasta este o
țară înclinată spre ierarhie la locul de munca. În comunitatea coreeană se respectă superiorii,
atât dintr-o companie, cât și din societate, aceștia fiind considerați că dispun de mai multă
experiență, subalternii de cele mai multe ori trebuind să urmeze ordinele acestora cu strictețe
pentru a ajunge la rezultatul dorit (HOFSTEDE INSIGHTS, 2015). Acest ecart al puterii destul
de ridicat reprezintă la rândul lui unul dintre motivele pentru care se lucrează foarte mult peste
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program, deoarece, lucrătorii nu pot părăsii locul de muncă până nu își îndeplinesc sarcinile
atribuite cu succes.

Datorită schimbărilor și muncii constante care a fost depusă la începutul anilor 60 pentru a
scoate țara din săcrie, femeile au fost tratate la un oarecum același nivel cu bărbații, nefăcânduse discriminare foarte mare între ei, acestea fiind dispuse să muncească din greu pentru a aduce
un venit cât mai mare familie, atingând scopul de la acea vreme, de a trăi. În zilele de astăzi
Coreea de Sud este considerată a fi o țară feministă, reprezentând că oamenii apreciază
egalitatea, solidaritatea și calitatea în viața lor de muncă, iar conflictele sunt rezolvate prin
compromis și negociere.

Pe de altă parte, Coreea de Sud este considerată o țară colectivistă, în care cetățenii se ajută
între ei, fie ca este vorba de locul de muncă sau de familie, aceștia nu își lasă semenii la greu.
Colectivismul este încă un factor care a contribuit la aceasta tradiție a sud coreenilor de a lucra
peste program, deoarece aceștia încearcă, de cele mai multe ori, să se ajute între ei la locul de
munca ți să colaboreze pentru a-și termina atribuțiile pe care aceștia le au într-un timp cât mai
scurt posibil. Un factor relevant pentru acest tip de colectivism este acela că tot din acest punct
a pornit și tradiția ca atunci când colegii de muncă stau peste program și muncesc din greu
pentru a-și termina cu succes sarcinile, atunci și ceilalți trebuie să stea peste program pentru ai susține și a le arăta acest sens de solidaritate de care dispun.

Coreea de Sud este una din țările cu cel mai înalt grad de evitare a incertitudinii într-o
companie. De altfel, este cunoscut faptul că aceștia încearcă să realizeze totul ca la carte și să
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urmeze setul de reguli ce le este impus de către companii sau guvern pentru a nu apărea
evenimente neprevăzute. De aici a apărut și munca constantă și încercarea de a realiza toate
obiectivele corect, fără greșeli, după criteriile ce le sunt impuse.

Cultura sud-coreeană pune un accent puternic pe importanța educației și a realizărilor
individuale. Datorită acestui aspect cultural ridicat pentru realizarea academică, multe familii
din Coreea de Sud cheltuiesc o parte din banii proprii pentru a-și susține copiii în desfășurarea
lor academică și pentru a oferi resursele necesare (de obicei sub forma meditațiilor private)
pentru ca copiii lor să fie de succes. De fapt, potrivit Ministerului Educației din Coreea de Sud,
cheltuielile cu meditațiile reprezintă aproximativ 9% din cheltuielile gospodăriilor care au
copii. Concurența pentru a intra în școlile de top îi motivează pe elevi să muncească din greu
la studiile lor, ceea ce le va permite în cele din urmă mai multe opțiuni de carieră la vârsta
adultă și le va oferi o mai mare securitate economică ( Kim Sunwoong/Lee Ju-Ho, 2001). De
cele mai multe ori atunci când firmele se uită peste CV-urile candidaților pentru angajare,
educația joacă un rol important, iar cu universitatea absolvită este mai prestigioasă, cu atât
șansele de angajare sunt mai mari. Cei mai mulți angajatori caută absolvenți din top 3
universități, denumit si SKY (abreviere pentru Seoul National University, KAIST University
și Yonsei University). Dacă nu absolvi printre cele mai bune universități nu numai că șansele
de angajare sunt mai mici, dar ești privit și diferit în societate.

Coreenii de Sud au acces la o rețea universală de siguranță pentru asistența medicală, deși o
parte semnificativă a asistenței medicale este finanțată în mod privat. În 2015, Coreea de Sud
s-a clasat pe primul loc în OCDE pentru acces la asistență medicală (OECD,2015). Satisfacția
asistenței medicale a fost în mod constant printre cele mai ridicate din lume - Coreea de Sud a
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fost calificată ca fiind al patrulea cel mai eficient sistem de asistență medicală de către
Bloomberg (BLOOMBERG, 2016).

Clasa socială este determinată de educația pe care o primești, bogăția și cariera ta. Alți factori
care afectează situația familiei este starea civilă, etc. Având un trecut familial slab (având
părinți sau membri ai familiei care nu sunt "respectabili" prin divorț, criminalitate etc.) sau
divorțați, acestea pot afecta negativ statutul în societate , dar asta nu înseamnă că ai scăpat de
la clasa superioară la cea inferioară numai din cauza acestor lucruri. Astăzi, aproape de sfârșitul
primului deceniu al secolului XXI, în timp ce majoritatea generației japoneze sa retras sau a
murit, moștenirea lor continuă să conducă, în prezent, situația socio-politică și economică a
Coreei, deși din ce în ce mai puțin. Între timp, un număr din ce în ce mai mare de coreeni care
studiază în Vest, fluent în limba engleză, continuă să se întoarcă în Coreea după studiile lor în
număr copleșitor, urmărind poziții corespunzătoare în sectorul public și privat din Coreea,
pentru a-și stabili propriile impresii asupra societății coreene bazate pe propriile experiențe și
învățare dobândite pe parcursul studiilor în străinătate ca studenți la unele dintre cele mai bune
universități din America și Europa (HIERARCHY STRUCTURE, 2018).

În tranzacțiile sociale, încrederea poate fi definită drept credința sau probabilitatea unui rezultat
pozitiv (Gambetta, 2000). În societățile în care normele de comportament confuciene sunt
pronunțate, încrederea în străini (adică încredere generală) se spune adesea a fi considerată una
slabă. Sondaje importante la scară largă, cum ar fi World Values Survey (WVS), susțin că
încrederea generală este slabă în Coreea. Cu toate acestea, acest punct de vedere ar trebui să
fie revizuit, deoarece astăzi acest sondaj pare a fi depășit sau nu ia în considerare un aspect
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specific al societății coreene, și anume legăturile afective. Dacă se iau în considerare legăturile
afective, Coreea ar putea fi de fapt clasificată ca o societate în care nivelul de coeziune socială
este destul de ridicat.

Comparativ cu opiniile populare în anii 1990 și la începutul acestui secol, astăzi găsim mai
puține dovezi care înfățișează Coreea ca o societate tipică cu încredere scăzută. Ce factori au
contribuit la dezvoltarea nivelurilor de încredere generale mai ridicate? În primul rând, așa cum
a fost descris la început, Coreea este integrată în economia mondială astăzi într-un grad mult
mai mare: Coreea se angajează la un nivel mai ridicat de activități comerciale internaționale,
iar mai multe firme coreene desfășoară afaceri în străinătate. În al doilea rând, expunerea la
mass-media internațională este în continuă creștere. De fapt, Coreea „ocupă una dintre cele mai
conectate piețe online. Țara se mândrește cu cea mai mare viteză medie a conexiunii la internet,
precum și cu cea mai mare cantitate de locații WiFi disponibile la nivel mondial (Statista,
2020). În al treilea rând, Coreea este astăzi mai deschisă străinilor. Din ce în ce mai mulți străini
încep să trăiască în Coreea, ceea ce duce la o dezbatere publică despre beneficiile și provocările
Coreei de a deveni o societate multiculturală (Sven Horak/Inju Yang, 2018).

Practica manageriala ce a consacrat societatea sud-coreeana
Coreenii cred că un lider de afaceri este ca și capul familiei sau al clanului. În consecință,
proprietarii-manageri ai întreprinderilor sau a Chaebols tind să se bucure de avantaje distincte
față de managerii profesioniști care nu au conexiuni familiale cu afacerea. În Coreea, angajații
privesc managerii și, în special, persoanele care își administrează singuri afacerile, ca figuri
paterne sau materne și le cer ajutorul pentru direcții și conducere.
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În general, așa cum s-a vorbit anterior despre ecartul puterii, conducerea de sus în jos este mai
eficientă în Coreea de Sud decât un stil de conducere mai consultativ. Angajații coreeni se
așteaptă ca un lider să conducă din față, să aibă tenacitatea de a urmări obiectivele de afaceri și
capacitatea de a stabili direcții și strategii clare pentru afacere. Cea mai frecventă greșeală pe
care o fac CEO din Coreea este de a presupune că, deoarece stilul de conducere de sus în jos
este cel mai eficient, comunicarea ar trebui să urmeze și un format de sus în jos. Această
presupunere este greșită. Un manager eficient în Coreea este unul care afișează o conducere
puternică de sus în jos, dar, de asemenea, comunică eficient și clar deciziile lor de afaceri
fiecărui angajat la fiecare nivel al organizației. Acest lucru poate părea dificil și bizari pentru
persoanele din afara Coreei, deoarece se așteaptă ca angajații dintr-o societate tradițională
ierarhic să execute fără îndoială deciziile luate de managerii lor. Cu toate acestea, Coreea de
Sud este diferită. Angajații trebuie să creadă mai întâi și să cumpere în acele decizii de sus în
jos, înainte de a le implementa și executa în mod eficient. Tocmai pentru că conducerea este
de sus în jos, câștigarea inimilor și a minții angajaților coreeni devine importantă.

Întrucât Coreea de Sud este o țară cu o cultura colectivistă ridicată, angajații se simt mai
confortabili să lucreze în grupuri. Prin urmare, este o construcție de comportament orientată
spre sarcini, care solicită angajaților să-și arate abilitățile și performanța. Acest tip de cultură
din Coreea de Sud îi motivează și pe angajați să muncească mai mult sau să acorde mai multă
atenție, deoarece managerii lor doresc să vadă rezultatul muncii și abilitățile lor.

Un termen sud-coreean pentru motivația la locul de muncă este „Inhwa”. „Inhwa” este un
termen care este extras din convingerile confuciene care descrie armonia. Întrucât Coreea de

33  Studii și Cercetări Academice, 2(2) (2020)

Sud are cultura „Inhwa”, aceștia vor manifesta respect, formalitate și loialitate față de ceilalți;
și din acest motiv, coreeanul răspunde de obicei într-un mod pozitiv. Cu această cultură
„Inhwa”, se creează o atmosferă la locul de muncă, ceea ce poate motiva angajații să lucreze
mai mult ca grup și să aibă relații bune între ei (Queenie Suen, 2008).

Munca peste program si consecințele pe care acestea le-a avut
Chiar dacă Coreea de Sud are o săptămână de lucru legală de 40 de ore și permite 12 de ore
suplimentare plătite în timpul săptămânii și 16 de ore în weekend, industriile de producție, cum
ar fi industria automobilelor, operează non-stop. Astfel, pentru acest tip de industrii trebuie
asigurata o forță de munca constantă. Coreeni consideră că atâta timp cât vor lucra peste
program, salariul acestora va creste si el la rândul lui, ceea ce le da un sentiment de siguranță.
În medie pentru lucrul peste program un lucrător va primi aproximativ 8 USD/oră. Însă, lucrul
peste program, nu este de cele mai multe ori o situație pe care lucrătorii din Coreea de Sud o
aleg de bună voie, ci mai degrabă este o datorie pe care o au față de compania la care lucrează
(OECD, 2017).

Orele suplimentare încă mai sunt considerate semn de diligență în Coreea de Sud, acesta fiind
motivul pentru care mulți lucrători suferă de ore de lucru lungi în Coreea de Sud.

Pentru un nou venit, care a fost angajat de o companie de stat, acesta lucrează adesea ore
suplimentare și uneori lucrează acasă în timpul weekend-ului. De aceea este foarte comun să
vezi persoane dormind în autobuz sau metrou în drumul spre casă în timp ce fac naveta. Această
obișnuință de a lucra peste program a rezultat în pierderea timpului alocat către nevoile
personale, aceștia de obicei în timpul weekend-urilor dorm pentru a recupera orele de somn
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pierdute în timpul săptămânii, ne mai având timp liber pentru a se bucura de un hobby sau
pentru a socializa (THE KOREA HERALD, 2016).

Coreenii de Sud sunt printre cei mai puțin motivați muncitori din lume, potrivit unui raport al
unui institut de afaceri elvețian. Raportul World Talent 2015 realizat de Institutul pentru
Dezvoltare în Management a declarat că Coreea de Sud a ajuns pe locul 54 în rândul a 61 de
economii din întreaga lume în ceea ce privește motivația angajaților săi la muncă (Ock Hyunju, 2015).

Rata de sinucidere este cea mai mare din zona OCDE și s-a dublat față de anul 2000. Este
deosebit de ridicat pentru bărbații din categoriile de vârstă mai mare, dar este și cauza numărul
unu pentru adolescenții din Coreea de Sud (OCDE, 2016). Aceste sinucideri în rândul adulților
sunt datorate de cele mai multe ori din cauza muncii, și în special a lucrului peste program.
Aceștia observă că de multe ori, oricât de greu ar lucra pentru o companie, nu observă nici-un
rezultat vizibil, nu avansează în grad ierarhic și de multe ori sfârșesc prin a fi retrogradați, chiar
și în ale orașe. Datorită acestor presiuni constante, cei mai mulți angajați sfârșesc prin a avea
depresie, o stare foarte des întâlnită în rândul populației, aceștia sfârșind prin a-și lua propria
viață.

Concluzie
Pornind de la această egalitate între sexe, se observă cu ușurință că populația sud coreeană este
una orientată pe muncă intensă. Aceasta muncă continuă, dar și presiunea care este pusă pe
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umerii angajaților a contribuit foarte mult la degradarea stării mintale a multora dintre aceștia,
sfârșitul nefiind unul foarte satisfăcător.

La fel ca multe alte țări, cum ar fi de exemplu Franța, Coreea de Sud încearcă să introducă noi
restricții pentru companii prin care să reducă acesta tradiție a lucratului peste program.
Companiile vor fi taxate mai mult, în special dacă sunt înregistrate abateri de la media orelor
suplimentare.

Totuși aceste schimbări nu vor fi acceptate cu ușurință de antreprenori, deoarece este o practică
folosită de zeci de ani în rândul populației, iar scăderea foarte bruscă a orelor de muncă va
afecta cu siguranță și productivitatea companiilor. De asemenea, stă la mijloc și factorul
colectivismului, deoarece de cele mai multe ori munca peste program în Coreea de Sud este
realizată în echipă.

Cu siguranță toate aceste bariere vor fi depășite, deoarece nivelul bunăstării poporului este unul
foarte scăzut la momentul actual. Aceștia ne mai având timp pentru ei însăși, nu mai au timp
nici pentru alte hobby-uri sau să socializeze, iar aceste consecințe se reflectă și în gradul
natalității țării, care este unul dintre cele mai scăzute din lume.

În concluzie, toate aceste modificări legate de munca peste program trebuie realizate cu ajutorul
guvernului, deoarece populația si companiile nu se vor trezii peste noapte să limiteze lucrul
peste program, iar citind cele menționate mai sus de la istorie și până la caracteristicile ce au
marcat Coreea de Sud, ne dăm seama ca vor fi foarte greu de realizat aceste schimbări.
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Turism pentru tineret
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Abstract
În acest articol va fi tratat conceptul de „turism” în general, se vor prezenta definiții, istoric,
forme și tipuri de turism. De asemenea, se va aborda conceptul „turism pentru tineret” și se vor
prezenta istoricul și definițiile acestui tip de turism și principalele activități și particularități ale
turismului pentru tineret.
Cuvinte cheie: turism, tineret, dezvoltare, potențial, călătorie

Introducere
Turismul a evoluat treptat în ultimele decenii, reprezentând călătoria persoanelor care aspiră la
petrecerea timpului într-o manieră recreativă. Totodată, turismul deschide o nouă perspectivă
călătorilor, punându-le la dispoziție activități unde își pot dezvolta cultura generală, unde se
pot forma și relaxa în același timp.

Asistarea a unui număr mare de tineri la practicarea turismului a condus la formarea unui nou
tip de turism, acesta fiind turismul pentru tineret. Schimburile culturale efectuate de tineri după
al Doilea Război Mondial au stimulat această categorie de turiști să călătorească, dezvoltând,
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de asemenea, tipuri de cazare special pentru tineri, hoteluri pentru tineri, care, după anul 2009,
s-au numit hosteluri și, de asemenea, tabere pentru elevi și preșcolari.

Turismul pentru tineret se află într-o continuă dezvoltare, tinerii fiind din ce în ce mai interesați
sa dobândească diferite abilități. Acest tip de turism este o metodă eficientă pentru educarea
tinerilor și formarea acestora, învățând în același timp cum să se confrunte cu responsabilități.
Tinerilor le sunt puse la dispoziție diferite activități în funcție de preferințele acestora în scop
educativ, social sau recreativ. Drumeția, excursia și taberele sunt formele de turism pentru
tineret dedicate acestora de care pot beneficia.

Turismul montan și turismul de litoral sunt foarte frecventate de tinerii turiști deoarece le sunt
puse la dispoziție numeroase activități, în funcție de anotimp. Având în vedere circulația
turistică a acestei categorii de turiști, se va remarca o evoluție îndeajuns de mare.

În această circumstanță, articolul de față intenționează să trateze aspecte mai amănunțite cu
privire la: delimitări conceptuale privind turismul pentru tineret, turismul pentru tineret în
România și propuneri de dezvoltare al acestui tip de turism în România.

Delimitări conceptuale privind turismul pentru tineret
Turismul pentru tineret este o formă de turism care a început să fie practicată după cel de-al
Doilea Război Mondial. Aceștia au ocazia să călătorească împreună cu familia, cu prietenii, în
grupuri organizate sau singuri. Încă de pe vremuri, cei tineri au fost încurajați de schimburile
culturale practicate de aceștia după război. Astfel, tinerii au fost stimulați să călătorească în
afara reședinței lor pentru îmbogățirea culturii generale, pentru cunoaștere, pentru învățarea
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unei limbi străine sau pentru socializare și distracție, iar prin aceste activități, aceștia învață să
își asume responsabilități, participând la activități educaționale și culturale ale tării și, de
asemenea, asistând la viața economică. De asemenea, după cel de-al Doilea Război Mondial sau dezvoltat unitățile de cazare (Cosmescu, 1998).

În secolul al XIX-lea, turismul pentru tineret nu era foarte practicat și nu se punea accent pe
această formă de turism. Însă, la începutul secolului al XX-lea, turismul pentru tineret a devenit
un segment esențial al societății deoarece tinerii erau preocupați de călătorii. Deoarece tinerii
au un buget limitat, piața referitoare la voiajele tinerilor este ușor neglijată. Turismul pentru
tineret este în creștere, iar potrivit Federației Internaționale al Organizațiilor din Turismul de
Tineret (Federation of International Youth Travel Organisations – FIYTO) indică faptul că
numărul tinerilor care călătoresc în străinătate reprezintă aproximativ 20% din totalul celor care
călătoresc în străinătate.

Studiile privind fluxurile turistice internaționale indică faptul că Millennials, numită și
generația Y, tineri între 18 și 30 de ani, va fi cea mai dinamică componentă a pieței turismului
în următorul deceniu (A.M, 2016).

Principalele activități și particularități ale turismului pentru tineret
Tinerii sunt preocupați de pasiunile lor în care investesc nu numai timp, dar și resurse
financiare. Fie că aleg activități sportive, intelectuale sau dedicate recreației, tinerii preferă să
își ocupe timpul liber cu diverse forme de turism, cum ar fi drumeția, excursia sau tabăra.
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Spre deosebire de alte categorii de turiști, tinerii sunt deschiși la noutate, experiențele fiind
alese în funcție de tipurile de activități preferate. Cea mai accesibilă formă turistică pentru
tineret este drumeția, fie că este organizată de o asociație sau practicată independent. Pe lângă
drumeția în sine, se pune problema identificării mijloacelor de transport, de cazare și de masă.
Drumețiile presupun deplasarea pe jos efectuată în vederea mișcării, a relaxării și a vizitării
unor obiective sau a participării la diferite activități educative, artistice, culturale sau sportive.
Drumețiile pot fi realizate în grup restrâns sau în grup mai mare, acestea din urmă fiind în
general organizate de asociații în zone de interes turistic și economic, în general în apropierea
unor localități însemnate. În general, drumețiile se realizează în zona montană și se întind pe
durata câtorva ore sau, cu popasul de rigoare, de maximum câteva zile. O drumeție se începe
din punctul A și se termină în punctul B, parcursul și durata fiind determinate strict de
mijloacele de transport și de cazare. Astfel, drumeția începe în general din punctul în care nu
mai pot circula mijloace de transport, deci, de unde drumeții trebuie să meargă pe jos până la
obiectivul turistic, de cele mai multe ori natural. Un exemplu concret este o drumeție accesibilă
tinerilor, traseul Bușteni-Babele, care, în general, durează între 7 și 9 ore, presupunând că se
fac opriri la fiecare 2 ore (Niță, 2009).

O altă formă de turism este excursia, care presupune organizarea timpului liber pe durata
câtorva zile, în general la sfârșit de săptămână. În organizarea unor excursii, se pornește de la
ideea că acestea sunt dedicate elevilor și studenților, asta însemnând că sunt organizate în
funcție de structura anului școlar. Conform dicționarului explicativ, excursia este „o călătorie
de agrement sau cu scopuri științifice, educative, sportive, etc. făcută în grup sau individual, pe
jos au cu un mijloc de locomoție”. Fie că este organizată în grup sau individual, excursia
presupune o organizare a timpului astfel încât excursioniștii să beneficieze de un itinerariu.
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Excursia vizează vizitarea unor obiective turistice stabilite în prealabil, opriri pentru
achiziționarea de suveniruri sau pentru participarea la diverse jocuri de rol organizate în
bazaruri sau în târguri (Goga, 1983).

Taberele sunt forme de turism organizate pentru grupuri omogene limitate ca durată și
caracterizate printr-un program predefinit. Beneficiarii taberelor sunt tinerii care fie aleg să
participe la o astfel de activitate, fie sunt răsplătiți pentru rezultate deosebite în procesul
instructiv-educativ. Taberele sunt organizate de instituții acreditate precum asociații de turism,
școli, inspectorate, primării, etc. Tabăra presupune ca grupul de tineri să fie cazat pe o durată
de o săptămână- zece zile într-un hotel/pensiune. De asemenea, tinerii beneficiază de un
program fix de trei mese principale, între care au loc activități de recreere precum: jocuri de
societate, karaoke, activități sportive, concursuri și ateliere. La sfârșitul taberelor, tinerii capătă
experiență și cunoștințe generale din domenii diverse, obiceiuri, tradiții și informații generale
de istorie, geografie, sociologie și economie.

Înaintea achiziționării unui pachet turistic, tinerii se pot alege dintr-o diversitate de mijloace de
cazare, care reprezintă componenta esențială a deplasării, urmărind destinația, bugetul și alte
considerente de ordin personal. Cele mai ieftine servicii sunt oferite de hosteluri, care
facilitează apropierea tinerilor din diferite zone, respectiv multiculturalitatea. Hostelurile oferă
serviciile de bază ale cazării, minimum în ceea ce privește masa, propria gospodărire a sejurului
prin accesul la spălătorie și siguranța integrității bunurilor prin accesul la seif. În ultima vreme
se vorbește despre apariția unui nou tip de turism, numit “backpacker”, caracterizat prin bagajul
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redus ca dimensiuni, însă având strictul necesar pentru ca sejurul său să fie nu numai reușit,
dar și accesibil.

Hotelurile de una-două stele și pensiunile de una-două margarete reprezintă un alt tip de
cazare dedicate tinerilor, elevilor și studenților care vor să călătorească, deși nu au un buget
ridicat. Aceste hoteluri oferă servicii în principal de cazare, însă, după caz, pot oferi și servicii
minime de mic dejun sau accesul la o bucătărie comună.

Pentru tinerii iubitori de natură, un alt tip de cazare este campingul. Aceste unități sunt în
general organizate, astfel încât oferă pază într-un anumit perimetru, însa tinerii pot merge și
independent după o pregătire în prealabil în ceea ce privește montarea unui cort și propria
întreținere având în vedere masa.

Comun acestor tipuri de cazare este prețul redus și implicit accesibil acestei categorii sociale.
Spre deosebire de alte forme de cazare, camparea oferă tinerilor o mai mare libertate de mișcare
care vine în completarea portretului tânărului turist curios și deschis să trăiască diferite
experiențe.

Sub denumirea de agrement, intră toate activitățile realizate de tineri în diferite unități din
stațiuni sau din zone turistice în scopul bunei dispoziții sau a unei satisfacții de natură sportivă,
intelectuală, artistică și culturală. Cererea tinerilor turiști merge în două direcții, una
tradițională și una modernă, cei care optează pentru turismul tradițional fiind preocupați de
latura culturală a tradițiilor și obiceiurilor, în timp ce turiștii activi optează pentru diferite
activități sportive sau interactive. Primii dintre ei vor opta pentru vizitarea celor mai căutate
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atracții turistice, monumente, cetăți, în timp ce turiștii activi vor prefera să meargă în drumeții,
să facă alpinism sau să facă diferite sporturi nautice sau montane, concursuri, organizate în
general de specialiști. Există și o altă categorie de turiști, care aleg să îmbine vizitarea unor
obiective turistice cu practicarea unor sporturi organizate de anumite festivaluri. O astfel de
situație este specifică tinerilor care, odată ajunși în Brașov, pe lângă vizitarea obiectivelor
turistice din vecinătate și fără să fie neapărat sportivi, aleg sa meargă în Parc Aventura Brașov,
acolo unde pot practica activități sportive și recreative în aer, precum străbaterea a
cincisprezece trasee de dificultate progresivă cu ajutorul tirolianei (Cândea, 2007).

Activitățile de agrement presupun petrecerea timpului liber într-un mod recreativ urmărind, în
funcție de preferințe, activități recreative sau interactive. Este un lucru cunoscut că cea mai
mare parte a categoriei feminine preferă să se plimbe, să călătorească, să meargă la shopping
sau să stea la plajă, în timp ce tinerii manifestă o preferință pentru practicarea unui sport
ocazional sau extrem.

Particularitățile turismului pentru tineret au în vedere mai multe aspecte precum cel
financiar, cel legat de durata călătoriei și de frecvența acesteia, de complexitatea clientelei
organizată individual sau în grup.
-

Turismul activ este solicitat de tinerii amatori de aventuri și noi experiențe.

-

Costurile reduse sunt justificare de beneficiarii acestui tip de turism, cei care au venituri mai
reduse.

-

Durata călătoriei este justificată de obligațiile sociale sau familiare, astfel încât tinerii dispun
de mai mult timp liber și aleg sa călătorească o perioada mai mare.
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-

Turismul estival se leagă în special de practicarea sporturilor de iarnă sau de alegerea unui sejur
pe litoral, în funcție de structura anului școlar sau universitar.

-

În funcție de nivelul de educație, de experiență, de cultură și de venit, turismul devine un
fenomen complex la care participă o clientelă eterogenă.

-

Turiștii pot călătorii individual sau în grup organizat, traseul pe care îl aleg nefiind justificat
decât de opinia fiecăruia.

Turismul a fost într-o dezvoltare continuă, însă, începând din anul 2020, din cauza noului virus
COVID-19, turismul nu este deloc accesibil deoarece este prima industie afectată extrem de
sever de pandemie. Din punctul meu de vedere, acest lucru se va prelungi cel puțin un an, până
în anul 2021, oamenii fiind preocupați de sănătatea lor, evitând călătoritul de orice fel. Cu
siguranță turismul își va relua activitatea.

Turismul reprezintă un mod de dezvoltare personală deoarece, călătorind, turistul dobândește
informații noi, învață despre culturile celorlalte țări și de asemenea, cunoaște persoane noi și
obiceiurile acestora. Astfel, turistul își dezvoltă creativitatea și comunicarea, având ocazia să
învețe limbi străine. Principalul scop al turismului este nevoia călătorului de a se relaxa în timp
ce își îmbogățește nivelul de cultură, își întemeiază prieteni noi sau practică activități de natură
sportivă, de divertisment sau artistice (Stănculescu, 2003). Turismul pentru tineret este o
modalitate prin care tinerii se pot dezvolta și un mod de educare eficient și formare al acestora.
Prin dezvoltarea acestui tip de turism, tinerilor li se oferă foarte multe oportunități și pot
beneficia de schimburi de experiență. Așadar, turismul devine un fenomen complex ajutând
călătorul la îmbunătățirea culturii generale, la educație, socializare și recreere.
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Turismul pentru tineret în România
În România, potrivit Legii Tineretului nr. 350/2006, tinerii sunt cei cu vârsta care se încadrează
între 14 și 35 ani, iar activitatea de tineret reprezintă orice activitate care are ca obiectiv
remedierea condițiilor necesare integrării tinerilor într-un grup social în funcție de dorințele și
aspirațiile acestora.

Încă de pe vremuri, s-au constituit organizații de tineret, acestea fiind specializate în programe
turistice pentru tineret. În anul 1968, s-a înființat BTT, „Biroul de Turism pentru tineret”, care,
începând cu anul 2001, și-a modificat numele în S.C BTT S.A, fiind o societate comercială.
Această agenție stă la dispoziția fiecărui doritor, oferindu-i informații utile și dându-i sfaturi în
funcție de dorințele fiecăruia pentru vacanța dorită în România. Agenția pune la dispoziție
oferte speciale tinerilor și tabere la munte sau la mare.

Oferta turistică se adaptează în funcție de cererea tinerilor și a studenților deoarece aceștia
reprezintă o țintă ușoară, având o dorință mult mai mare pentru călătorii și pentru cunoaștere
decât celelalte categorii de turiști. Turiștii tineri pot opta în petrecerea mai multor zile în locul
pe care l-au ales, astfel încât aceștia sunt obligați să plătească mai mult decât și-au propus,
contribuind la economia destinației respective. Cheltuielile lor sunt un avantaj al localnicilor,
chiar dacă tinerii efectuează o cheltuială mică. Turismul pentru tineret este din ce în ce mai
încurajat, iar acesta a devenit din ce în ce mai promovat. Atunci când tinerii călătoresc, își
deschid noi orizonturi, ajutând la dezvoltarea unei infrastructuri specifice alcătuită din
hosteluri, restaurante, centre de agrement, etc.
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Pentru dezvoltarea turismului pentru tineret este necesară constituirea unei imagini pozitive și
adevărate a României prin promovarea produselor și al ofertelor turistice din țară pentru a
stimula cererea turistică. Tinerii au nevoie de informații utile și trebuie prezentate toate
beneficiile ofertelor realizate special pentru aceștia pentru a-i atrage. De asemenea, trebuie
asigurat personalul și îndrumarea acestuia pentru a-l perfecționa și a le oferi tinerilor călători
cele mai bune condiții.

În ceea ce privește România, se poate observa o îmbunătățire în practicarea turismului pentru
tineret. Este necesară înțelegerea comportamentului tânărului și a dorințelor sale pentru a le
pune la dispoziție oferte care să corespundă cu cerințele acestora. Sunt din ce în ce mai mulți
tineri doritori de călătorii, cele mai frecventate fiind taberele organizate, unde tinerii își petrec
timpul alături de alți tineri de vârsta lor.

Oferta turistică reprezintă „valoarea serviciilor și bunurilor finale create de sectorul turistic în
timpul unei perioade determinate, în general, un an”. Cu alte cuvinte, oferta turistică poate fi
definită prin „elementele de atracție care motivează călătoria și cele destinate să asigure
valorificarea primelor” (Olteanu, 1999).

Pe lângă componentele potențialului, cel natural și cel antropic, oferta turistică cuprinde
echipamentele și forța de muncă. Oferta turistică cuprinde potențialul turistic, baza materială,
adică unde sunt cazați tinerii călători, transportul, asigurarea meselor în funcție de ofertă: mic
dejun, prânz sau cină și punerea la dispoziție a unor activități dedicate tinerilor pentru a le oferi
divertisment. De asemenea, acesta mai cuprinde forța de muncă și serviciile (Minciu, 2004).
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Potrivit articolului 2, punctul 1 din O.G. nr. 107/1999, republicată, prin pachet de servicii
turistice se concepe faptul că trebuie prezente două din cele trei grupe de servicii, acestea fiind
transportul, cazarea și alte servicii utile consumatorilor, de exemplu, alimentația sau
agrementul. De asemenea, există o condiție pentru acest pachet de servicii, și anume: cel care
este în voiaj trebuie să călătorească cel puțin o noapte pentru a depăși 24 de ore. Astfel, agențiile
de turism au obligația de a încheia un contract cu cei doritori, iar în contractul respectiv trebuie
să conțină următoarele informații: locul unde vor călători, ruta pe care o vor străbate, mijlocul
de transport, tipul de cazare, serviciile de masă, durata călătoriei, modul de plată a vacanței,
termenul limită pentru aducerea la cunoștință a călătorului dacă acesta dorește să amâne
călătoria (România E. , 2014).

Baza tehnico-materială are o structură foarte bogată datorită complexității destinațiilor și al
elementelor produsului turistic, grupându-se astfel oricărui tip de turism. Pentru turismul pentru
tineret, cele mai întâlnite sunt stațiunile cu precădere tinerilor, cum ar fi Costinești, Năvodari,
Vama Veche, 2 Mai, Izvorul Rece, Izvorul Mureșului (Negruț, 2004).

În teoria și practica de specialitate se constată diverse forme de organizare al elementelor bazei
tehnico-materiale a turismului. Destinația principală este cel mai esențial criteriu, care se divide
în două mari categorii: „baza tehnico-materială specific turistică”, unde se regăsesc resursele
materiale și „baza tehnico-materială generală (infrastructura)”. Rețeaua unităților de cazare,
adică găzduirea, este elementul important al bazei tehnico-materială deoarece turiștii își petrec
timpul dormind, înnoptând și relaxându-se, iar fără echipamentele turistice de cazare nu se
poate efectua consumul turistic (Minciu, 2004).
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În baza cercetărilor de cazare pentru tineri, există o gamă mai largă pentru găzduirea acestora.
Pentru o atmosferă mai deosebită, pe placul acestor tipuri de călători și pentru un preț mai mic,
special pentru bugetul lor, tinerii pot alege hostelurile și taberele pentru tineri și preșcolari,
hostelul reprezentând o unitate de cazare unde serviciile sunt apropiate de cele ale unui hotel
(curățătorie, telefon, internet, seif, servicii de masă reduse). În cele mai multe cazuri, tinerii
apelează la serviciul de cazare hostel.

Turismul din România se poate concepe în cele trei componente naturale, acestea fiind Carpații,
Dunărea și Marea Neagră, unde se poate integra și componenta culturala, adică muzee, religia,
istoria.

Turismul montan pentru tineret include o multitudine de activități, fiind o sursă economică
esențială în veniturile turismului românesc. Pentru tinerii iubitori de zăpadă, turismul de iarnă
este perfect pentru aceștia, având la dispoziție activități precum sporturile de iarnă, cum ar fi
schiul, sania, patinajul, hocheiul pe gheață sau snowboardul. Cei tineri beneficiază de
experiențe unice și de neuitat, de aventuri și de adrenalină și de experiențe culturale originale.
De asemenea, aceștia au ocazia să experimenteze traseele montane și drumurile forestiere, iar
în regiunile montane înalte pot efectua drumeții, iar pentru cei care au o forma fizică foarte
bună pot practica alpinismul. Cele mai frecventate stațiuni montante de către tineri sunt:
Fundata, Păltiniș, Durău, Soveja, Olănești, Azuga, Băile Tușnad, Bușteni, Poiana Brașov,
Predeal, Sinaia, Sovata, Vatra Dornei, Izvorul Rece, Izvorul Mureșului.

Turismul de litoral pentru tineret este foarte frecventat de acest tip de turiști deoarece oferă
peisaje spectaculoase. Se constată o diferență mare între plajele din nordul litoralului, acestea
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fiind Năvodari, Mamaia, Constanța și plajele din sud: plajele din nord sunt mai late, iar cele
din nord sunt mai înguste. Cei tineri preferă stațiunile Costinești. Vama Veche, 2 Mai deoarece
costurile sunt mai reduse și acestea sunt foarte frecventate de cei tineri, având activități
specifice categoriilor lor de vârstă, incluzând viața de noapte (Dinu, 2002).

În ceea ce privește transportul, tinerii aleg sa folosească autocarul pentru efectuarea taberelor
deoarece acest mijloc de transport este mai accesibil pentru aceștia la preț și este mult mai util
pentru acest tip de turism. De asemenea, trenul este un alt mijloc de transport preferat
călătorilor tineri, oferindu-le acestora reduceri sau bilete gratuite.

În ceea ce privește agrementul, tinerii călători preferă activități culturale, cum ar fi vizitarea
muzeelor, pentru îmbogățirea culturii generale și vizitarea obiectivelor turistice, practicarea
unor sporturi, interacțiunea cu oameni noi pentru realizarea unor noi prieteni sau relaxarea la
plajă. Activitățile de agrement diferă de la un anotimp la altul și diferă de preferințele
călătorilor. Scopul acestor activități este de a face tânărul călător să capete experiență, să se
dezvolte și să învețe lucruri noi într-un mod plăcut și distractiv.

Concluzii
În dezvoltarea și promovarea tinerilor în România, turismul are o atribuție extrem de
importantă prin mărimea sociala, educativă și economică și prin organizațiile dedicate acestui
segment de turiști. Un aport important în educarea tinerilor o au programele dedicate tinerilor
(Work and Travel) și schimbul de experiență care au ca scop formarea tinerilor atât social, cât
și cultural într-o modalitate unică și distractivă.
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De regulă, tinerii realizează călătorii de o săptămână cu scopul de a se relaxa, de a vizita, de a
practica activități sportive și activități culturale. Aceștia sunt motivați de dezvăluirea unor noi
destinații pe care să le viziteze și de oferte turistice care să se încadreze în bugetul lor, acestea
fiind oferte ieftine și, de asemenea, aceștia au la dispoziție facilități și gratuități.

Conform Organizației Mondiale a Turismului, tinerii care se încadrează între 18 și 24 de ani,
sunt studenți și care se încadrează în clasele sociale de mijloc și provin din mediul urban tind
spre a călători singuri sau acompaniați de prieteni solicită pachete turistice avantajoase acestei
categorii de turiști de la agenții de voiaj.

Așadar, turismul pentru tineret este o activitate multilaterală care se unește cu numeroase
componente ale turismului, precum și distincte aspect ale oamenilor, cuprinzând formarea și
educarea tinerilor, schimbul de experiență și cel cultural, dezvoltarea personală și interacțiunea
cu diferite tipuri de persoane. Acest domeniu cuprinde atât oportunități, cât și provocări care
impune mai multă implicare și profesionalism pentru ca turismul pentru tineret să se dezvolte
din ce în ce mai mult în România.
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Abstract
Subiectul când are succes un management de proiect, nu este doar unul teoretic, dar și practic,
deoarece sunt multe modele care s-au aplicat de-a lungul timpul pentru a atinge un nivel ridicat
de succes, lucru care denotă și un anumit stil de gândire aplicat managementului de succes al
proiectului. Acest articol prezintă diferențele între managementul proiectului și succesul
proiectului, ce înseamnă succesul în managementul de proiect, diferite modele de succes în
managementul de proiect și cum arată diferite atribute în gestionarea cu succes a unui proiect.
Este prezentată și o imagine a literaturii de specialitate pe acest subiect, precum și o analiză a
unui exemplu interesant.
Cuvinte cheie: management de proiect, succes, studiu de caz, abordări practice

Introducere
"Succes" (E. Howsawi, 2014) este unul dintre cele mai întălnite cuvinte în cadrul unui
departament de management de proiecte și în vocabularul celor implicati în realizarea
obiectivelor din proiectele la care participă. Conceptele principale de succes atunci cand
vorbim despre proiecte sunt: succesul proiectului și succesul managementului de proiect, aceste
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două dimensiuni având asemănări, dar și diferențe (P. Serrador, 2015). Principala diferență
constă în legatura care există între succesul proiectului și rezultatul evaluării obiectivelor
generale ale proiectului, în timp ce succesul în managementul proiectului se referă la atribute
măsurătorilor traditionale, timp, cost și calitate (Ika, 2009). În practică, datorită faptului că
există multe modele de succes, este greu de făcut o diferențiere clară, mai ales că relațiile dintre
factori se influentează reciproc.

Desi nu există o definiție unanim acceptată academic în ceea ce privește succesul unui proiect,
există totuși ideea clară că succesul unui proiect poate fi realizat prin acțiuni bune ale
managerului de proiect (S. Bezak, 2011).

Acest articol tratează succesul managementului de proiect cu scopul de a contribui la
cunoștințele și practicile actuale existente în jurul subiectului sensibil, dar și din ce în ce mai
prezent, managementul in sectorul IT. Succesul proiectelor in IT ascunde întrebări
fundamentale atât pentru comunitate, cât și pentru cei care conduc, de aceea este important să
încercăm să îmbunătațim continuu acest succes în acest tip de proiect.

În continuarea acestui articol este dezvoltat acest obiectiv printr-o prezentare a unor modele
de succes a managementului de proiect în timp și factorii de succes defalcați într-o structură
de forma: competențe ale managementului de proiect, înstrumente, metode, metodologii și
tehnici de management de proiect.
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Factorii de succes în managementului de proiect
Managementul de proiect înseamnă planificarea, organizarea, monitorizarea și controlul
tuturor aspectelor ce țin de implementarea obiectivelor proiectului, în cadrul timpului dat, a
bugetului și a criteriilor de performanță convenite (S. Bezak, 2011). Din însăși definiția
managementului de proiect se poate vedea că pe termen scurt se focalizează pe criteriile de
performanță, axându-se pe timp, cost și calitate. Însuși modelul "triunghiul de fier" a fost
primul model de succes al managementului de proiect (S. Bezak, 2011), care ulterior s-a
dovedit a fi doar o parte a succesului generat de proiect. Din acest punct de vedere putem vedea
ușor cum poate exista un proiect de succes în urma unui management de proiect nereușit și
viceversa, și anume, proiectul poate avea succes, în ciuda gestionării nereușite a proiectului,
deoarece a atins obiective mai mari și pe termen lung. În contextul în care managementul de
proiect se oprește, obiectivele mai mici pot fi nereușite, dar seturile mai mari de obiective pot
avea succes.

Metoda "triunghiul de fier" nu este singura metodă de management de proiect care asigură
succesul acestuia. Se pot găsi în literatura de specialitate și alți factori care participă la imaginea
de succes, managerul de proiect nefiind responsabil doar de gestionarea timpului, a costurilor
și a calității, ci și de integrare, de resursele umane, comunicare, managementul riscurilor, de
achiziții (PMBOK, 2013), fiind deci cea mai responsabilă persoană pentru succcesul
proiectului.
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Având aceste lucruri în minte se poate dezvolta modelul "triunghiului de fier" luând în
considerare și alte aspecte, precum satisfacția beneficiarilor, beneficiile aduse oragainzației
dezvoltatoare, chiar și beneficiile implementării unui proiect de durată.

Cum puteam măsura dacă managementul proiectului va avea succes? Succesul unui
management de proiect poate fi măsurat prin criteriile deja menționate, timp, cost, calitate,
scop, resurse și activități, dar poate fi măsurat și cu ajutorul modelelor de măsurare a succesului
prin criterii bine definite, precum PMPA - Project Management Performance Assessment sau
modele mature de masurare precum PEM - Project Excellence Model (Kerzner, 2011). Este
greu totuși de răspuns cum putem măsura exact succesul, pentru că managementul de proiect
crează atât beneficii materiale, cât și imateriale.

Așa cum am spus mai sus, putem avea un proiect de succes fără a avea un management de
proiect de succes, dar un management de proiect de succes poate atrage după sine un proiect
de succes. Totusi există un atu important in practicile de management bune, care atrage după
sine succesul acestuia, gestionarea cu succes a managementului de proiect atrage după sine și
succesul proiectului (W.S. Han, 2012).

Analiza succesului în managemenul de proiect
Pe langă factorii enunțați în capitolul precedent ar trebui aruncată o privire și asupra acelor
părți din managementul de proiect care contribuie la a intării acesti factori și deci să contribuie
decisiv la succesul proiectului. Conform autorilor care au studiat aceste parți, se pot identifica
următorii factori de succes:
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1. Competențele managerului de proiect (J.R. Turner, 2009)
2. Inteligența emoțională a managerului de proiect (M.M. Nahod, 2013)
3. Lucru în echipa (J.R. Turner, 2009)
4. Aplicarea cunoștințelor și abilităților de management de proiect (A.L.R. Feger, 2012)
5. Instrumente și tehnici de management de proiect (C. Besner, 2006)
6. Standarde de management de proiect (L.R. Yang, 2011)
7. Structura organizatională (M.M. Nahod, 2013)
8. Cultura organizatională (M.M. Nahod, 2013)

Dacă analizăm acești factori putem observa că ei se pot grupa în trei categorii, și anume:
1. O categorie a elementelor ce aparțin zonei de compentență a managementului de proiect (pct.
1, 2, 3, 4)
2. O a doua categorie a elementelor ce aparțin zonei organizaționale (pct. 7 si 8)
3. Și o ultimă categorie a elementelor ce aprțin zonei de metodologii, metode, instrumente și
tehnici de management de proiect (pct. 5 si 6)

De aici se poate trage concluzia, cel puțin teoretică, urmărind factorii de succes enunțați mai
sus, într-o organizație unde managementul de proiect este vital, pot duce la o rată a succesului
mare în implementarea proiectelor. Bineînteles să nu uităm faptul că acești factori pot varia și
în funcție de tipul de proiect, durata și de numărul lor.
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Studiu de caz
Vom lua în considerare trei proiecte într-un studiu de caz, pentru a trece prin categoriile enunțae
mai sus, fiecărui criteriu asociat îi vom atribui note, pe baza cărora vom face o analiză.

Managerii luați în considerare sunt persoanele răspunzătoare de implementarea proiectelor,
drept urmare trebuie să răspunda unor criterii și competente pentru a putea gestiona proiectul.
Acestea au fost evaluate cu note de la 1 la 5, unde 1 reprezintă competența insuficientă, iar 5
competența excelentă.

Proiect

1

2

3

Durata (ani)

1.5

3

2

Valoare (mii euro)

200

380

300

Industrie/Proiect

IT/Dezvoltare
IT/Dezvoltare
IT/Dezvoltare
platformă
și platformă
și platformă și lecții
lecții eLearning lecții eLearning eLearning

Competențele managerului
Competențe tehnice

4

4

4

Competențe comportamentale

4

4

2

Competențe contextuale

5

5

3

Competențe tehnice

4

5

2

Competențe comportamentale

4

5

3

Competențe contextuale

4

5

3

Coordonare

3

5

2

Structura organizațională

Matrice

Matrice

Matrice

Cultura organizațională

Slabă

Puternică

Slabă

Competențele echipei

Organizația
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Atmosfera în organizație

Autoritară

Autoritară

Autoritară

Pozitivă

Pozitivă

Negativă

Metodologii, metode și instrumente
Metodologii

Analiza
Beneficiu

Software

Excel
Diagrame
proiect,

Cost Analiza
Beneficiu
Excel
Gantt,

Cost Analiza
Beneficiu

Cost

Excel

Diagrame

Instrumente

de SWOT, Sisteme
de
raportare,
de
Analiza fluxului de numerar, Grafice
SWOT,
Nivelarea
resurselor, evolutie, Rapoarte
Sisteme de raportare, Rapoarte de de progres, Team
building
progres, Team building

Metoda de analiză folosită

Analiza
costurilor
pe
durata ciclului
de viață

Analiza
Analiza costurilor
costurilor
pe pe durata ciclului
durata ciclului de viață
de viață

Analizând datele prezentate pentru fiecare proiect în parte, se pot trage cateva concluzii:
Din punct de vedere al competențelor comportamentale și contextuale, managerii de proiecte
din proiectele unu și doi au un grad ridicat de competență, în timp ce managerul din priectul
trei este evaluat ca având un grad mai mic, acest lucru putând avertiza în privința potențialelor
probleme care pot apărea în gestionarea acestui proiect.

În privința competenței echipei de proiect, în primul și al doilea proiect este excelentă, ceea ce
ne indică faptul că echipa implicată sprijină managerul de proiect, iar în cel de-al treilea este
foarte scazută.

Toate organizațiile implicate în aceste implementări de proiecte sunt de tip matice, de unde
rezultă că managerii de proiect nu sunt atribuiti dedicat pentru lucru în aceste proiecte.
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Din punctul de vedere al culturiii organizației se poate observa cu ușurința că este puternică
doar în al doilea proiect, primul și ultimul având o caracteristică slabă.

Este util să menționăm că este de bine de luat în calcul și competențele organizației care are în
desfășurare mai mult de un proiect în același timp, lucru care se întămplă doar în primul și al
treile proiect, dar elementele competenței organizației există doar la primul proiect.

În ceea ce privește metodologiile, metodele și instrumentele folosite în managementul de
proiect se poate observa că doar în primele două proiecte sunt folosite din abundență, în timp
ce în cel de-al treilea proiect sunt folosite doar cele de bază.

Având în vedere aceste aspecte, în concluzie se poate spune ca proiectul cel mai de succes este
cel cu numărul doi, în timp ce proiectul mediu este primul, iar cel de-a treilea este cel mai slab.

Concluzii
În lumea de astăzi este inevitabilă gestionarea proiectelor, care trebuie să fie o zonă de
perfecționare continuă pentru a putea atinge cote tot mai bune ale succesului lor.
Managementul de proiect nu este doar o unealtă necesară, este un întreg domeniu care trebuie
îmbunătățit permanent, și care trebuie să influențeze automat și factorii de succes. Acești factori
sunt prezentări în acest articol, sub forma unei structurii ai factorilor de succes în
managementul de proiect. Această structură identificată este apoi aplicată într-un studiu de caz
pentru a putea face o analiză și a trage concluzii.
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În final putem spune că în zona managementului de proiect trebuiesc facute investiți pentru a
putea consolida competentele oamenilor implicați și prin acestia, competențele organizației.
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Importanța prezenței companiilor în social media

Virgil Andrei POPESCU
Universitatea Româno-Americană, București

Abstract
În ciuda unor cercetări ample privind implicarea mărcii prin intermediul rețelelor de
socializare, puține cercetări consideră efectul total al mai multor conturi de aceeași marcă
asupra angajamentului. Mai multe conturi de aceeași marcă sunt comune, deoarece permit
mărcilor să-și extindă obiectivul, să poată trimite mesaje și să își promoveze încrucișat
produsele / serviciile. Prin urmare, acest studiu testează dacă interacțiunea dintre conturile de
social media de aceeași marcă și centralitatea rețelelor de conversație cu numele identic este
legată de implicarea utilizatorilor. O analiză a 3.380 de conturi de marcă a constatat că, după
controlul interacțiunilor cu utilizatorii, interacțiunile dintre conturile de marcă au contribuit
semnificativ la implicarea utilizatorilor și că măsurile de centralitate a contului au fost asociate
cu măsuri de angajare.
Cuvinte cheie: Interactivitate; Relatii publice; Capitalul social; Implicarea social media

1. Angajarea de brand și interacțiunile cu social media
Lucrările conceptuale substanțiale au explorat natura angajamentului de marcă. Acesta a fost
definit ca „o stare psihologică care apare în virtutea experiențelor custo-mer interactive și cocreative cu un agent / obiect focal (de exemplu, o marcă)” (Brodie, Hollebeek, Jurić, & Ilić,
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2011) și este format din aspecte cognitive, emoționale și comportamentale (Hollebeek, 2011).
Fascinația practicienilor cu angajamentul decurge din rolul său de intenții de topurchaced
antecedent (Schivinski & Dakabrowski, 2016), loialitatea față de brand (Dessart, Velout-sou și
Morgan-Thomas, 2015) și dorința de a împărtăși mediacontentului social al mărcii (Labrecque
2014). Site-urile de socializare oferă ambele canale pentru ca brandurile să se conecteze cu
publicul și măsurile de implicare a mărcii, definite ca urmând media socială brandson și
răspunzând la postările mărcilor prin funcții interactive, precum retweet-uri și aprecieri. Atunci
când mărcile favorizează implicarea prin personalizarea comunicării și răspunderea
consumatorilor, acestea se angajează într-o comunicare masivă. Modelul de comunicare
masivă personală (MPCM) al O’Sullivan și Carr (2017) propune că două dimensiuni, percepute
exclusivitatea accesului la mesaje și personalizarea mesajelor, caracterizează diferențele dintre
teoriile de comunicare în masă și interpersonală atunci când le aplică pe social media. Mai
exact, comunicarea maspersonală este atât personalizată, cât și accesibilă public, în contrast cu
comunicarea interpersonală (personalizare ridicată / accesibilitate scăzută) sau comunicare în
masă (per-sonalizare scăzută / accesibilitate ridicată). Important este că MPCM permite ca
alegerile făcute de către solicitant în timpul unui episod de comunicare să poată schimba
contextul unei interacțiuni. Forexample, atunci când tweeturile publice ale unui cont de marcă
sunt destinate unui public larg, acestea constituie comunicarea în masă. Cu toate acestea,
răspunsurile personalizate, dar totuși publice, dintre conturile de marcă și consumatori sunt o
comunicare masivă.

Deși majoritatea strategiilor de marcă de social media se concentrează pe interacțiunile cu
consumatorii, conturile de social media de marcă interacționează și cu alte conturi din același
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brand și chiar, uneori, cu conturi de concurenți de marcă. La nivel de consumator, Beukeboom,
Kerkhof și de Vries (2015) au constatat că tonul conversațional al conturilor sociale de marcă
a fost cel mai important factor explicativ în evaluarea cumpărătorilor și atitudinilor
consumatorilor față de marcă. MPCM sugerează că o tonalitate conversațională crește
personalizarea mesajelor, implicând audiența dorită. În plus, rețelele de socializare cresc
volumul și viteza de comunicare între o marcă și se ocupă de clienți și încurajează interacțiunea
dintre clienți și clienți, acționând ca o mașină uriașă cu cuvânt cu gura care ajută la distribuirea
informațiilor (Dellarocas, 2003). Drept urmare, mesajele de marcă pot fi mai vizibile sau mai
accesibile. La nivel de marcă, atunci când mărcile comunică între ele pe platformele de
socializare, mesajele sunt publice. Acest lucru poate contribui la percepțiile consumatorilor de
o mai mare deschidere pentru marcă. În plus, atunci când conturile de marcă interacționează,
acestea pot consolida informațiile legate de marcă prin păstrarea clienților în cadrul lucrărilor
de brand social median.

2. Rolul centralității rețelei
Atunci când conturile de marcă comunică între ele, acesta poate consolida capitalul social,
resursele asamblate și activele din rețele care sunt generate prin interacțiuni sociale. Putnam
(2000) definește capitaluri sociale conexiuni individuale și beneficiile conexiunilor de tip:
norme de reciprocitate și încredere. La nivel colectiv, capitalul social este o resursă
organizațională (Adler & Kwon, 2002; Mathwick, Wiertz, & deRuyter, 2008). Atunci când
indivizii sunt foarte interdependenți și au o interactivitate ridicată în cadrul unui grup,
„avantajul organizațional” facilitează dezvoltarea unor niveluri ridicate de capital social
(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Într-o rețea de conturi de social media de marcă, legăturile de
interacțiune socială prin mențiuni și retweet-uri dezvoltă capital social, conferind încredere și
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credibilitate conturilor individuale încorporate într-o rețea mai mare de conturi de marcă. În
plus, interacțiunea dintre conturile de aceeași marcă poate duce la creșterea contului pentru
consumatori din cauza informațiilor schimbate în cadrul mărcii. O metodă de măsurare a
capitalului social este centralitatea unei persoane sau entități printr-o rețea relevantă.
Centralitatea de lucru se referă la modul în care unii actori au crescut oportunități, influență și
/ sau prestigiu în comparație cu cei care sunt periferici (Hannenman & Riddle, 2011). O
centralitate simplă, dar obișnuită, statistică a tomeasure-ului utilizat în rețele este gradul sau
numărul de alți actori la care este conectat un individ sau o entitate (Freeman, 1978). În plus,
atunci când datele sunt direcționate, cum este cazul comunicării pe Twitter, este comun să se
distingă între comunicarea primită (adică, în grad) și cea ieșită (adică, în afara gradului)
(Wasserman și Faust, 1994). În mod obișnuit, persoanele sau entitățile cu o valoare superioară
au, de asemenea, un capital social substanțial datorită posibilităților crescute de rereciprocitate
și schimb în virtutea poziției din rețea. Cu toate acestea, numai comunicarea potrivit căreia
individul / entitatea focală are capacitatea limitată de a instiga în mod semnificativ reprezintă
capitalul social. Astfel, dacă cineva ar trebui să participe la gradul out-grador depinde de tipul
de comunicare reprezentat de rețea.

Mărcile au adesea mai multe conturi de social media care permit promovarea încrucișată a
conținutului și adaptarea mesajelor către public. Comunicarea dintre conturile de Twitter de
același brand cuprinde două rețele diferite care pot fi utilizate pentru a discerne care sunt cele
mai importante conturi. În primul rând, atunci când conturile retușează încă unul, ele se
angajează într-o rețea de republicare care îmbunătățește influența unui cont inițial, extinzânduși amploarea și amplificând mesajul. Prin urmare, gradul în afara rețelei de retweet este cel mai
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important, deoarece identifică conturile de origine pentru mesajele pe care alții aleg să le
difuzeze. Astfel, gradul în afara rețelelor de tip tweet indică care sunt conturile cele mai
influente. În al doilea rând, faceți contabilitate în conversație, menționându-vă sau
răspunzându-vă unul altuia în cadrul unei rețele de accesibilitate. Gradul unei rețele de
adresabilitate reflectă importanța de prestigiu a unui cont, cu cât este mai important un cont, cu
atât mai probabil alte conturi îl vor menționa sau le vor răspunde.

În cele din urmă, indiferent de tipul rețelei, comunicarea între conturile de aceeași marcă
creează hyperlink-uri care permit consumatorilor să navigheze mai ușor în prezența mărcii pe
Twitter și ușor de găsit conturi de aceeași marcă. Conducerea traficului între punctele de
contact ale mărcii poate crește potențialul de implicare. În consecință, gradul în care un cont
este central în cadrul unei rețele comunitare de mărci ar trebui să-l potrivească în ceea ce
privește numărul de adepți și, prin extensie, oportunitatea de a se angaja cu consumatorii (adică
retweeting și like).

Concluzii
Cantitatea de interacțiune pe care un cont de brand se angajează cu alte conturi de aceeași marcă
este asociată pozitiv cu numărul de urmăritori, numărul de retweet-uri și numărul de aprecieri.
Gradul în afara unui cont din rețeaua de retweet a mărcii este asociat pozitiv cu numărul de
urmăritori, numărul de retweet-uri și numărul de aprecieri.
Gradul unui cont din rețeaua de adresabilitate a mărcii este asociat pozitiv cu numărul de
urmăritori, numărul de retweet-uri și numărul de aprecieri.
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Neuromarketingul

Mihai-Andrei ZARE
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Abstract
Scopul acestei lucrări este de a oferi o imagine concisă asupra conceptului de neuromarketing.
De asemenea, în cadrul lucrării se vor urmări și aspect precum geneza conceptului,
aplicabilitatea acestuia și motive de îngrijorare.
Cuvinte cheie: marketing, neuromarketing, comportamentul consumatorului.

Introducere
Neuromarketingul reprezintă cea mai tânăra ramură dezvoltată de ştiinţa marketingului. Acest
concept înregistrează un trend tot mai ascensiv în materie de popularitate, chiar dacă, în
realitate, neuromarketingul reprezintă, la momentul actual, o metodă în curs de dezvoltare fără
aplicabilitate la scară largă. Din punct de vedere tehnic, neuromarketingul ne permite să
măsurăm activitatea cerebrală pe baza căreia putem observa comportamentul involuntar al
consumatorului.
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Geneză
În acest moment, neuromarketingul stârnește păreri diferite în rândul sferei științifice. După
cum prezintă Lim (2018, pp.206-207), părerile sunt împărțite între savanții care consideră, pe
de-o parte, neuromarketingul ca fiind reprezentat de aplicarea metodelor neuroștiințifice în
vederea analizării și înțelegerii comportamentului uman în relație cu piețele de schimb, iar pe
de altă parte sunt cei care caracterizează neuromarketingul că fiind acel domeniu concentrat pe
înțelegerea interacțiunii la nivel cognitiv și a emoțiilor în vederea manipulării individului.

Formarea neuromarketingului survine în urma întâlnirii dintre domeniul științific, cu precădere
neuroștiința, și domeniul economic, cu precădere marketingul. Totuși, pentru o mai bună
înțelegere a conceptului de neuromarketing este necesar să privim către știința părinte și anume,
marketingul. În acest context, putem alege ca punct de referință definiția oferită de Kotler
(1994) care prezintă marketingul ca un proces social și managerial prin care indivizii își satisfac
nevoile sau dorințele cu ajutorul schimbului. Astfel, putem observa cum, de la bun început,
marketingul a urmărit să înţeleagă modul în care oamenii decid să achiziționeze, sau nu, un
bun sau un serviciu, dar mai ales care sunt criteriile care stau la baza achiziţiei sau a nonachiziţiei.

Metodele clasice pentru colectarea datelor precum sondajele sau focus-grupurile, după cum
menționează Hsu (2017, pp.5-7), sunt rapide, ieftine și oferă plus de valoare pentru marketeri,
dar cu toate acestea pentru multe companii instrumentele clasice sunt însoțite și de o doză de
scepticism generată de barierele sau erorile care pot apărea în procesul de comunicare dintre
marketeri și consumatori. Un bun exemplu pot fi clasicele chestionare. Pentru exemplificare,
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întrebările din cadrul chestionarelor pot fi formulate greșit de către marketeri, codificate greșit
de către compania care se ocupă de prelucrarea datelor sau chiar interpretate greșit de către
respondenți, iar astfel rezultatele cercetării pot fi alterate.

Trebuie să avem în vedere că domeniul economic a prezentat mereu interes faţă de cercetarea
minţii consumatorului, iar economiştii au fost printre primii care au recunoscut potenţialul
neuroştiinţei (Javor, Koller, Lee, Chamberlain, & Ransmayr, 2013, pp.2-3). Noul venit în
ştiinţa marketingului, neuromarketingul, ajută la o mai bună înţelegere legată de accepţiunea
faţă de anumite bunuri sau servicii şi motivarea achiziţionării acestora (Duque Oliva, 2014,
p.75).

Cu toate acestea, înţelegerea factorului decizional se poate realiza doar prin măsurători exacte
şi prin observarea declanşării anumitor stimuli şi receptori în funcţie de: mesajul transmis,
gama cromatică utilizată (dacă este cazul), imaginile utilizate, rezonanţa numelui etc.

Aplicabilitate
Vlăsceanu (2014a, p.754) menţionează că prin intermediul neuromarketingului se pot măsura
anumiţi indicatori ai eficacităţii comerciale, iar câţiva dintre aceştia sunt: angajamentul
emoţional, păstrarea memoriei, intenţia de cumpărare, dorinţa de nou, conştientizarea şi atenţia.
Fapt care poate arată implicarea emoţională în procesul de achiziţionare şi legătură dintre
experienţa produsă de un bun/serviciu şi nivelul de implicare emoţională. În același timp,
Koller (2011, p.127) prezintă neuromarketingul precum un amestec între ştiinţe şi cercetări
tradiţionale de marketing.
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În strânsă legătură cu neuromarketingul apare şi neuroeconomia, această din urmă studiază ce
se întâmplă în creierul nostru atunci când luăm hotărâri cu aspect financiar. Se pare că cele
două componente, neuromarketingul şi neuroeconomia, funcţionează extrem de bine împreună
şi corelează, de multe ori, plăcerile cu disponibilitatea financiară şi corectitudinea preţului în
funcţie de valorile subiectului. Se pare că în cazul unei alegeri, se pot implica mai multe
procese. Primul proces apărut are o componentă emoţională şi este aproape automat. În plus,
are o influenţă puterinca în luarea deciziei finale. Al doilea proces este deliberat şi presupune
generarea de alternative cognitive. La nivel cognitiv există o corelare între puterea de
cumpărare şi gradul de plăcere (Vlăsceanu, 2014c, p.759). Astfel, în momentul în care un bun
produce un grad ridicat de plăcere, dar nu există disponibilităţi pentru achiziţionare, creierul
caută noi variante pentru satisfacerea nevoii.

Pentru măsurarea valorilor, corespunzătoare acţiunilor din creierul uman, se pot utiliza mai
multe instrumente dedicate. Lim (2018, pp.207-216) identifica o serie de metode care pot fi
utilizate pentru înregistrarea activității neuronale atât în interiorul creierului (EEG, MEG, SST,
fMRI și PET), cât și în exteriorul acestuia (ECG, ET, fEMG și SC). Cu toate acestea, cele mai
populare metode, conform lui Morin (2011, p.133), pentru măsurarea şi cartografierea
activităţii creierului sunt electroencefalografie (EEG), magnetoencefalografie (MEG) şi
imagistică prin rezonanţă magnetică funcţională (fMRI). Afirmația lui Morin este întărită și de
către Hsu (2017, pp.8) care menționează că legătură dintre cele trei metode anterior prezentate
constă în măsurarea indirectă a activității creierului.
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Conform lui Morin (2011, p.133) EEG este o tehnologie mai veche, dar cu toate acestea este
considerată ca fiind avantajoasă în procesul de monitorizare al activității creierului. Principiul
de funcționare al metodei EEG constă în măsurarea câmpurilor electrice generate în activitățile
creierului (Oliveira et al., 2014, p.99). Morin (2011, p.133) oferă o explicație conform căreia
creierul omului are peste 100 miliarde de neuroni și trilioane de conexiuni sinaptice care
împreună formează baza circuitului neuronal. În prezența unui stimul, spre exemplu o reclamă,
neuronii declanșează producerea unei mici cantități de curent electric. Un alt aspect important
al metodei EEG este concentrat, în primul rând, în sfera logistică și ține foarte mult de design
și portabilitate, aparatură responsabilă fiind ușor de transportat și utilizat în medii variate, iar
în al doilea rând, în sfera costurilor, metodă având costuri relativ scăzute (Lim, 2018, pp.208209). În prezent, EEG este cea mai populară metodă datorită costurilor sale reduse Hsu (2017,
p.8).

Magnetoencefalografia, pe scurt MEG, este o metodă înrudită cu EEG care a apărut la mijlocul
anilor 60 și care în ultimii ani s-a bucurat de o atenție crescută datorită îmbunătățirilor aduse
în procesul de imagistică a câmpurilor magnetice din interiorul creierului. Principiul de
funcționare al metodei MEG constă în amplificarea și cartografierea câmpurilor magnetice
produse de activitatea neuronală. Spre deosebire de tehnologia utilizată în EEG, aparatură
utilizată pentru MEG implică costuri relativ ridicate (Morin, 2011, p.134). Lim (2018, p.207)
aduce în evidență aspecte tehnice despre tehnologia MEG care constă într-o cască, plasată pe
capul subiectului, care cuprinde între 100 și până la 300 de detectoare de interferență cuantică
supraconductoare sensibile.

Studii și Cercetări Academice, 2(2) (2020)  76

Atât MEG, cât și EEG, înregistrează efectele electromagnetice ale activității neuronale de la
nivelul zonelor largi ale creierului care se propagă prin scalp și au rezoluție temporală bună în
milisecunde, dar cu o rezoluție spațială slabă Hsu (2017, p.8).

La polul opus, metoda fMRI măsoară nivelul de oxigenare al fluxului sanguin de la nivelul
creierului. În cadrul procesului de examinare, subiectul este întins pe spate într-un dispozitiv
cu formă cilindrică care prezintă magneți pe pereții săi. Magneții au rolul de a produce câmpuri
electrice. Această metodă este capabil să identifice cu precizie activitatea crescută dintr-o
anumită zonă a creierului, în prezența unui stimul (Vlăsceanu, 2014a, p.755). Cu toate acestea,
Morin (2011, pp.132-134) menționează câteva aspecte importante cu privire la metoda fMRI.
Primul aspect evidențiat de Morin este gradul ridicat de eficiență în ceea ce privește
măsurătorile, iar al doilea este legat de costul ridicat de examinare. Chiar dacă tehnologia este
disponibilă aproape peste tot în lume, costurile sunt foarte ridicate. Totuși, un avantaj major al
acestei metode constă în analiză simultană a mai multor subiecți implicați în schimburi sociale
Lim (2018, p.208).

Suomala et al. (2012, p.20) menţionează că neuromarketingul nu are rolul şi nici nu poate să
declanşeze procesul de achiziţionare în mintea consumatorului. Totuşi, un lucru interesant este
acela că subiecţii asociază propria imagine cu preferinţele lor.

Din punct de vedere economic, neuromarketingul poate avea efecte benefice asupra
eficientizării procesului de alocare al resurselor financiare. Astfel, bugetele pot fi optimizate,
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iar cheltuielile ineficiente sunt înlăturate de pe lista de cheltuieli ale companiei (Vlăsceanu,
2014b, p.767).
Motive de îngrijorare
O serie de companii încep să ofere clienților lor informații despre preferințele consumatorilor
urmând premisa conform căreia privirea directă în mintea unui consumator atunci când
vizionează produse sau mărci este un indicator mult mai bun al comportamentului acestuia în
comparație cu metodele tradiționale de colectare a datelor. Aceste probleme au fost evidențiate
de către Murphy, Illes și Reiner (2008, pp.294-296). Tot aceștia sunt de părere că aceste
tehnologii ridică o serie de probleme de ordin etic, iar academicienii și companiile care
utilizează tehnici de neuromarketing ar trebui să adopte un cod de etică. De asemenea, motivele
de îngrijorare asupra cărora ar trebui să ne îndreptăm atenția sunt legate de protecția diferitelor
părți care pot fi afectate sau exploatate de neuromarketing și protejarea consumatorilor. Această
idee este întărită și de către Lim (2018, p.209) care menționează că “una dintre preocupările
etice în cercetarea din domeniul neuromarketingului este protecția subiecților testați”. Într-un
astfel de context este de preferat să ne concentrăm asupra persoanelor vulnerabile precum
vârstnicii, copiii, deținuții, dar și persoane cu handicap care pot fi afectați într-un mod negativ
de cercetările care implică tehnologia folosită în neuromarketing.

Concluzii
Neuromarketingul pare să fie cea mai nouă şi eficientă metodă utilizată în marketing, cel mai
important aspect fiind exacticitatea informaţiilor primite din rândul consumatorilor şi din
rândul potenţialilor consumatori. Analiza în timp real a datelor furnizate de creierul subiectului
supus la test ne permite să aflăm răspunsuri cât mai concrete referitoare la modul în care
subiectul reacţionează involuntar la anumiţi stimuli. Totuşi, această eficienţă este urmată şi de
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costuri mult mai ridicate faţă de o cercetare tradiţională. Chiar dacă neuromarketingul ajută la
optimizarea bugetelor, acesta reprezintă o unealtă destul de costisitoare şi greu accesibilă
multor societăţi. În același timp, companiile cercetătoare trebuie să aibă în vedere caracterul
subiectiv al indivizilor, precum și puterea de cumpărare a acestora. În vederea obținerii unor
rezultate cu acuratețe mai ridicată, se poate apela la un mix între metodele clasice de cercetare
(chestionare, interviuri în profunzime, focus-grup, etc.) și cele care implică metode
neuroștiinţifice specifice (EEG, MEG, fMRI, etc.).

Pe lângă motivele îmbucurătoare legate de avansul tehnologic, motivele de îngrijorare ar trebui
să ne atragă cu adevărat atenția, iar autoritățile împreună cu cercetătorii ar trebui să stabilească
un cod etic pentru utilizarea metodelor de cercetare specifice neuromarketingului astfel încât
cazurile de manipulare să nu devină o amenințare pentru consumatori.
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