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Capitolul I
Noţiuni generale
1.1 Internet : Istoric, Definiţii, Programe de Navigare
Prima conexiune la distanţă între calculatoare a fost făcută în anul 1969, în
cadrul reţelei ARPAnet, realizată prin proiectul lansat de Advanced Research Project
Agency (ARPA) din SUA1.
Reţeaua cuprindea 4 comutatoare de pachete realizate cu minicalculatoare
Honeywell 516, situate la:
 Universitatea Los Angeles-California,
 Institutul de Cercetări Stanford,
 Universitatea Santa Barbara-California,
 Universitatea din Utah.
Scopul declarat al reţelei era accesul la distanţă.
Prima demonstraţie publică a reţelei ARPA a avut loc în anul 1972, la
International Conference on Computers (ICC), în Washington , USA. Aici a apărut
ideea creării unei reţele globale de calculatoare.
Primul pas spre globalizare a fost făcut în 1973 când ARPAnet a devenit o
reţea internaţională prin legăturile realizate cu Anglia şi Norvegia. În 1975,
ARPAnet a intrat sub controlul Agenţiei de Comunicaţii ale Apărării (Defence
Communications Agency) din Departamentul Apării Statelor Unite (US Departament
of Defence-DoD DCA), tehnologia ARPA fiind adoptată ca bază a programului
Defence Network (DDN).
În 1979 a intrat în funcţiune Usenet, o reţea virtuală de ştiri grefată pe
Internet. Serviciile de interes public au lărgit considerabil aria de utilizare şi au dat o
nouă orientare în dezvoltarea reţelei. În această reţea, oameni din toată lumea purtau
discuţii în mii de grupuri. Pentru a putea fi citite mesajele se folosea un program
numit Newsreader2.
Adevăratul moment al apariţiei Internet a fost înlocuirea, în 1983, a
protocolului NCP (Network Control Protocol) folosit în ARPAnet şi DDN cu
TCP/IP, destinat interconectării unor reţele eterogene. Aceasta a permis saltul de la
interconectarea unor calculatoare autonome la interconectarea de subreţele, fie ele
locale (LAN) sau de arie largă (WAN). Tot în 1983, ARPAnet a fost divizat în 2:
reţeaua militară Milnet şi ARPAnet, care şi-a reluat rolul iniţial de reţea
experimentală pentru cercetare şi învăţământ. În paralel cu ARPAnet s-au dezvoltat
şi alte reţele cu comutare de pachete: CSNET (Computer&Science Network) şi
BITNET (Because It’s Time). În 1989 activităţile administrative ale celor 2 reţele s-au
contopit, producând Corporation for Research and Educational Networking
(CREN)3.
În traducere liberă TCP/IP înseamnă “Protocol de control al
transmisiei/Protocol pentru Internet”. Aceasta este „limba” în care calculatoarele
comunică. Prin ea i se spune fiecărui calculator cum să transmită şi să primească
(recepţioneze) date4.
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În 1987, National Science Foundation (NSF) a lansat un program de
instalare a unor centre de supercalculatoare şi a reţelei de mare viteză NSFnet. S-au
pus bazele unor reţele “regionale” care au permis conectarea diverselor organizaţii la
“coloana vertebrală” NSFnet.
În 1990 s-a înfiinţat compania Advanced Network&Services-ANS (susţinută
de IBM, MCI şi Merit), care furniza servicii NSFnet. Curând au apărut numeroase
alte companii furnizoare de servicii. De asemenea, au fost puse bazele unei
infrastructuri de reţele rapide pentru SUA-National Research and Education Network
(NREN). Ea a fost susţinută prin programul guvernamental pentru următoarea
generaţie de reţele destinate comunităţilor de cercetare şi dezvoltare. Oferind
utilizatorilor acces la viteze variind între 2400 bps şi terabiţi pe secundă, NREN a fost
concepută pentru utilizatorii în meteorologie, documentare şi cooperare în cercetarea
ştiinţifică. În această perioadă au apărut şi reţelele pentru uz comercial: AlterNet,
PSInet.
Evoluţia Internet a fost marcată de adăugarea unor servicii noi ca:
 E-mail şi simbolul de adresă @ (1971)
 FTP =transferul de fişiere (1973)
 Serviciul de informare Gopher (1991)
 WWW (1992).
În 1993, Casa Albă a deschis o cutie poştală Internet.
În ceea ce priveşte modernizarea reţelei, un pas important s-a făcut în 1994
când s-a lansat protocolul Ipv6 sau Ipng (IP next generation) capabil să realizeze
transmisii de date, voce, imagini şi să asigure securitatea transmisiilor de informaţie.
Definiţie: Web este un set de documente corelate, conţinând (hypertext) şi
resurse multimedia (hypermedia), distribuite pe diferite maşini şi legate explicit prin
hyperlinks. Fiecare resursă (document, pagină Web) poate fi localizată printr-un
URL format dintr-un şir de caractere care identifică tipul şi locul surse.
Internet-ul are astăzi mai multe înţelesuri, termenul desemnând5 :
 Mulţimea tuturor reţelelor IP interconectate , dar nu numai atât,
deoarece părţi din Internet lucrează cu alte protocoale, ca OSI, IPX,
Appletalk, DECnet;
 Colecţia a milioane de calculatoare gazdă ataşate;
 Comunitatea mai multor zeci de milioane de utilizatori.

4

Bernhard Eder, Willibald Kodym, Franz Lechner-Computer Driving Licence-traducere efectuată de-Constantin
Predan-Editura BIC ALL, Bucureşti, 2001
5
Ion Gh. Rocşa şi Nicolae Ţăpuş- Internet & Intranet -Editura Economică , 2000 , pag. 19

4

Lucrare de licenţă - Publicitatea online Cum funcţionează Internet-ul
O reţea de calculatoare reprezintă un ansamblu de calculatoare legate între
ele în vederea comunicării de mesaje şi partajare a resurselor6. În acest fel este
posibilă transmiterea informaţiei între utilizatori situaţi în puncte diferite, folosirea
simultană a informaţiilor din bazele de date, băncile de date şi depozitele de către
categorii diferite de utilizatori. Faţă de sistemele de teleprelucrare din anii '80 reţelele
de calculatoare asigură atât o flexibilitate sporită cât şi avantaje economice.
Flexibilitatea sporită este dată de posibilităţile de extindere a reţelei prin adăugarea de
noi staţii de lucru sau servere sau de împărţirea resurselor între utilizatori. Avantajele
economice sunt determinate de costurile mai reduse ale echipamentelor dar şi de
exploatarea în comun a mai multor resurse; date, programe, echipamente. După aria
geografică în care activează se deosebesc:
1. reţele locale (LAN - Local Area Networks), care conectează utilizatorii dintr-o
clădire sau dintr-un grup de clădiri;
2. reţele zonale (MAN – Metropolitan Area Networks), care conectează utilizatorii
dintr-un oraş sau judeţ, regiune;
3. reţele cu largă răspândire geografică (WAN – Wide Area Networks).
1. Reţelele locale (Local Area Networks) sunt reţele private localizate într-o singură
clădire sau într-un campus de dimensiuni mai mici. LAN-urile sunt frecvent utilizate
pentru a conecta calculatoarele personale din birourile companiilor sau ale instituţiilor
cu scopul de a partaja resurse şi de a schimba informaţii. LAN-urile se disting de alte
tipuri de reţele prin trei caracteristici:
a). mărime: au dimensiuni restrânse, se pot planifica timpii de transmisie şi se pot
utiliza anumite tehnici de proiectare. Administrarea reţelei este mai simplă;
b). tehnologie de transmisie: legătura constă dintr-un singur cablu la care sunt
conectate toate maşinile. LAN-urile tradiţionale funcţionează la viteze cuprinse între
10-100 Mbps, au întârzieri mici (zeci de microsecunde) şi dau erori puţine, iar cele
mai noi pot opera la viteze mai mari, până la sute de megabiţi/sec;
c). topologie: bus (magistrală comună), stea, inel, arbore complet, neregulată, etc.
2. Reţelele zonale (MAN – Metropolitan Area Networks) sunt, în linii mari, o
versiune extinsă de LAN şi utilizează în mod normal tehnologii similare cu acestea. O
reţea metropolitană se poate întinde pe zona ocupată de mai multe firme sau pe
suprafaţa unui oraş întreg şi poate fi privată sau publică. Un MAN poate suporta date
textuale, sunete, imagini grafice şi poate avea legături cu reţeaua de televiziune prin
cablu. Motivul principal pentru care MAN-urile figurează ca o categorie specială,
constă în adoptarea unui standard specific DQDB – Distributed Queue Dual Bus.
DQDB constă din două magistrale unidirecţionale la care sunt conectate toate
calculatoarele. Fiecare magistrală are un capăt de distribuţie – un dispozitiv care
iniţializează activitatea de transmisie. Un aspect cheie pentru un MAN este prezenţa
unui mediu de difuzare la care sunt ataşate toate calculatoarele. Acesta simplifică
mult proiectarea în comparaţie cu alte tipuri de reţele.
3. Reţelele cu largă răspândire geografică (WAN – Wide Area Networks) acoperă
o arie geografică foarte întinsă – o ţară sau un continent. Reţeaua de tip WAN
cuplează mai multe maşini utilizate pentru a executa programele utilizatorilor. Aceste
maşini se numesc, de obicei, maşini gazdă sau sisteme finale. Maşinile gazdă sunt
conectate printr-o subreţea de comunicaţie care are sarcina de a transporta mesajele de
la gazdă la gazdă. Subreţeaua este formată din două componente distincte: liniile de
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transmisie şi elementele de comutare. Elementele de comutare sunt calculatoare
specializate, folosite pentru a conecta două sau mai multe linii de transmisie. Când
sosesc date pe o anumită linie de transmisie, elementul de comutare trebuie să aleagă
o nouă linie pentru a retransmite datele mai departe. Ele sunt întâlnite şi sub
denumirea de noduri de comutare a pachetelor, sisteme intermediare, comutatoare de
date sau routere. Reţelele de tip WAN pot conecta şi mai multe reţele locale.
INTRANET-ul reprezintă o soluţie pentru interconectarea calculatoarelor din
reţeaua unei firme sau organizaţii. Intranet-urile derivă din Internet: ele sunt reţele de
calculatoare bazate pe protocoalele Internet. Rezultă că toate avantajele şi
dezavantajele care se întâlnesc Internet sunt preluate de INTRANET. Cel mai
important avantaj constă în utilizarea programelor pentru accesarea de informaţii pe
Internet. De asemenea, este posibilă conectarea în reţea într-o manieră uniformă, a
calculatoarelor de tipuri diferite ca sisteme de operare sau ca arhitecturi hardware (PCuri ce rulează diferite sisteme de operare Windows, Macintosh-uri cu MacOS, staţii
de lucru sau servere UNIX etc. ). Rezultatul imediat constă în posibilitatea
transferului şi partajării de fişiere de către toate calculatoarele din reţea. Sunt preluate
însă şi dezavantajele Internet. De exemplu, unele aplicaţii au defecte care sunt deja
cunoscute piraţilor din Internet constituie un potenţial pericol la adresa securităţii
intranet-urilor. Un exemplu de astfel de aplicaţie cu probleme este serverul de FTP
(File Transfer Protocol), care în general poate fi atacat. Un alt dezavantaj ar fi cel al
inexistenţei unor sisteme evoluate de gestiune a fişierelor. Ideea Intranet a apărut în
1996 şi câştigă tot mai mult teren, cei mai mulţi beneficiari ai unor astfel de proiecte
aflându-se în Statele Unite. Dezvoltarea Internetului a depins evident de tehnologie,
dar în egală măsură de factori sociali care s-au îmbinat cu factorii tehnologici pentru
ca Internetul să ajungă ceea ce a devenit astăzi. Odată instaurat în fibrele societăţii,
Internetul a produs şi produce consecinţe noi pentru societate. Cel mai important
dintre acestea este procesul de globalizare. În esenţă societatea informaţională este
societatea care se bazează pe Internet. De asemenea, globalizarea este o consecinţă,
cu prioritate a Internetului.
WEB , Protocoale , servicii WEB
După cum deja se ştie Internetul reprezintă baza de comunicaţie pentru Web. Un
calculator conectat la Internet furnizează date Web la un browser (situat pe un
calculator)
World Wide Web-ul anului 2002 diferă complet faţă de cel al anilor 90. În
numai 12 ani a evoluat într-un ritm infernal ajungându-se în zilele de astăzi la
performanţe uluitoare precum şi la aplicaţii Web foarte performante.
PROTOCOALE
TCP(Transmision Control Protocol)=Protocol de Control al Transmisiei
Este protocolul principal folosit în Internet, el facilitând îndeplinirea unor
sarcini critice, cum ar fi transferurile de fişiere sau deschiderea de sesiuni la distanţă .
TCP îndeplineşte aceste sarcini printr-o metoda denumita transfer de date sigur
(reliable) şi mai mult TCP oferă un flux sigur de date aceasta asigurând ajungerea la
destinatar (calculatorul sursă, adresa dorită) în aceeaşi ordine în care au fost trimise.
Înainte de a putea înţelege pe deplin cum ne orientăm pe Internet, trebuie să
înţelegem modul de adresare. Tot ceea ce facem în Internet implică utilizarea unor
adrese.
Adresa unui calculator îl identifică în mod unic în Internet şi este o
succesiune de 4 numere naturale mai mici de 255, separate prin „. ”. De exemplu 193.
226. 30. 1, 193. 226. 26. 30, etc. Dezavantajul memorării şi folosirii acestor numere de
către utilizatori este evident. De aceea s-a recurs la o metodă de asignare a unui
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existe în Internet 2 calculatoare cu acelaşi nume (adresă IP). Numele sunt folosite doar
pentru a uşura utilizarea Internet-ului, calculatoarele „preferând” să lucreze cu adrese
în format numeric. Numele calculatoarelor sunt stocate în baze de date distribuite şi
organizate ierarhic. Sistemul de transformare a unui nume în adresă IP şi invers se
numeşte DNS=Domain Name Service. Există domenii organizaţionale diferite.
TCP se bazează pe stabilirea unui circuit virtual între calculatorul (sursa) care
a făcut cererea şi calculatorul (locaţia) dorit. Procesul acesta stă la baza TCP şi este
unul în 3 etape :
1.CLIENT(calculatorul care efectuează cererea (clientul) solicită o conexiune,
specificând portul de pe maşina la distanţă (serverul) cu care urmează a se face
conexiunea) SERVER
2.SERVER(Maşina server răspunde atât cu o confirmare, cât şi cu un indicator de
conexiune) CLIENT
3.CLIENT (maşina client răspunde cu o confirmare şi, astfel, circuitul este
deschis)SERVER .
IP(Internet Protocol) =Protocol de Internet
Protocolul IP aparţine nivelului de reţea. Protocolul Ip asigură livrarea
pachetelor pentru toate protocoalele din cadrul suitei TCP/IP. Prin aceasta, IP
reprezintă inima incredibilului proces prin care datele traversează Internetul. O
datagrama IP este compusă din mai multe parţi. O primă parte denumită antet
(header) conţinând diferite informaţii, printre care şi adresa IP a sursei şi destinaţiei
iar restul datagramei o constituie datele de trimis.
Deci funcţia IP poate fi caracterizată pe scurt astfel: realizează livrarea
pachetelor în INTERNET, aceasta având însă o implementare complexă.
De fapt protocoalele sunt mijloace de transport a datelor în reţea, iar în cazul în speţă
TCP/IP sunt referite de obicei împreună.
Când se spune TCP/IP se referă de fapt la 2 protocoale de reţea (sau 2
metode de transport al datelor) folosite pe Internet, desigur aceste două protocoale
aparţin unei colecţii mai largi de protocoale, unei suite de protocoale. Aceste
protocoale sunt indispensabile navigării pe Internet, ele oferind toate serviciile
disponibile celui care navighează pe Internet. Unele dintre aceste servicii sunt :
 Transmisia poştei electronice
 Transferul de fişiere
 Distribuirea mesajelor din grupurile de discuţii Usenet
 Accesul la World Wide Web
Toata reţeaua TCP/IP (deci Internet-ul) este organizata dintr-un număr
fantastic de mare de reţele mici care comunica între ele prin aşa-numitele gateway-uri.
Un gateway este un calculator care se ocupa de interconectarea reţelelor care vor ieşi
din Internet, între atribuţiunile lui fiind şi aceea de a ruta informaţii.
Pentru a concretiza modalitatea de transmitere a datelor prin Internet cel mai
bun mod este explicarea prin însuşi un caz, astfel o situaţie sugestivă ar reprezenta
trimiterea unui mail. Acest lucru este definit de un set de comenzi pe care o maşină
(calculator) le trimite către altă maşină (calculator), de exemplu cine este destinatarul,
cine este expeditorul, dar şi textul propriu-zis al mesajului. Oricum, acest protocol
va realiza comunicarea între cele două calculatoare. Poşta electronică, la fel ca orice
serviciu bazat pe acest protocol, defineşte un set de comenzi ce trebuie interpretate şi
trimise. Va lucra atât cu TCP cat şi cu partea de IP.
TCP-ul este responsabil pentru siguranţa cu care aceste comenzi vor ajunge în
partea cealaltă (calculatorul destinaţie). Păstrează ceea ce trebuie trimis şi retrimite în
cazul în care ce a fost trimis nu a ajuns cu bine la destinaţie. Dacă mesajul este prea
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mare pentru o singură datagramă, protocolul va “rupe” mesajul sau setul de comenzi,
în mai multe datagrame care vor fi trimise pe rând.
Alte protocoale:
 SLIP (Serial Line Internet Protocol)- oferă doar metoda de conectare la
Internet folosind o linie telefonică. Acest protocol este strămoşul mai
noului protocol PPP. SLIP a fost demult înlocuit ca utilizare de protocolul
PPP, acesta având ca deficienţe lipsa de adresare, corecţia erorilor şi
compresia datelor.
 PPP (Point to Point Protocol) este cel mai uzual protocol şi are ca atuuri
compresia datelor, lucrul cu mai multe protocoale în acelaşi timp rezultat
al încapsulării datelor, detecţia unei legături fizice, autentificare, etc.
. com
. edu
. gov
. mil
. org
. net
. int

. ro
. au
. etc

TABEL 1.1.1- DOMENII DUPĂ ORGANIZAŢIE
Entităţi comerciale
Organizaţii educaţionale
Organizaţii guvernamentale nemilitare
Organizaţii militare
Alte organizaţii
Resurse pentru reţea
Instituţii internaţionale
TABEL 1.1.2 – DOMENII DUPĂ ŢARA DE ORIGINE
România
Australia

Internet are tendinţa de a deveni un bun de folosinţă comună şi un mediu de
desfăşurare a afacerilor. Din punct de vedere civic el este un suport al democraţiei,
oferind cetăţenilor libertatea deplină de exprimare. Internet poate constitui o forţă
folosită în egală măsură, de cetăţeni, partide, organizaţii, guverne, etc.
După aprecierile specialiştilor, reţeaua Internet va continua să crească. Multe
companii vor solicita servicii sporite, depăşindu-se etapa utilizării preponderente a
serviciului de e-mail.
Preocupările importante în privinţa subreţelelor de comunicare se pot grupa în
2 fluxuri majore:
 Dezvoltarea unor tehnologii performante (ATM, Sonet, Gigabit Ethernet)
şi a echipamentelor de reţea organizatoare (interfeţe, hab-uri,
comutatoare, router-e);
 Proiectarea topologiilor şi configuraţiilor care asigură performanţele
cerute, calitatea serviciilor şi costuri cât mai scăzute, în condiţiile
utilizării optime a lărgimii de bandă.
Implicarea Internet în domeniul economic a dus la apariţia sistemelor Intranet,
care sunt reţele proiectate pentru nevoile interne ale unor organizaţii sau întreprinderi,
dar care folosesc aceleaşi protocoale, servicii, echipamente şi software ca şi Internet.
Un Intranet îşi poate lărgi funcţionalitatea prin deschidere selectivă pentru aliaţii
strategici (furnizori, clienţi, etc. ) devenind un Extranet.
Avantajele organizării activităţii unei întreprinderi folosind Intranet sau
Extranet sunt deosebit de mari, cheltuielile de investiţie fiind recuperate rapid.
Necesităţile de comunicare ale întreprinderilor includ tipuri complexe de informaţii şi
cunoştinţe care nu pot fi transmise eficient şi sigur prin mijloace tradiţionale (poştă,
fax, telefon).
Marile companii ca Ford, Boeing, IBM, etc. , au utilizat reţele proprietare
pentru operaţiile de calcul şi comunicaţiile cerute în activitatea lor. Prin introducerea
Intranet, o companie optează pentru utilizarea tehnologiei standard TCP/IP în reţeaua
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Definiţie: Browserele sunt programe pentru explorare/navigare. Acestea
permit accesarea atât a unor locaţii Web, cât şi a unor servere WAIS, Gopher, FTP
sau Telnet7.
Cele mai cunoscute astfel de programe sunt :
 Internet Explorer



Netscape



Opera

Internet Explorer este un browser produs de firma Microsoft. Ultima
variantă scoasă pe piaţă în anul 2003 a fost versiunea 6. 0. Această versiune conţine
multe îmbunătăţiri faţă de versiunea anterioară (5. 5), este mai rapidă şi mai stabilă.
Internet Explorer are ca principale elemente :
 un meniu de opţiuni (File, Edit, View, Favorites, Help)
 bară de butoane
 bară de adresă care indică URL-ul curent.
Bara de butoane permite accesul la cele mai uzuale opţiuni ale browerului :
 Back&Forward (Înapoi şi Înainte)-folosite pentru comutarea între ultimile
documente vizitate,
 Stop-opreşte încărcarea documentului,
 Refresh-permite o reîncărcare a paginii,
 Home-trimite la adresa setată de utilizator ca fiind cea de bază,
 Search-afişează în partea din stânga un câmp în care se pot căuta
informaţii,
 Favorites-afişează o listă cu adrsele setate de utilizator ca fiind cele mai
importante sau vizitate,
 Print-tipăreşte diretc pagina vizualizată,
 Font-permite setarea dimensiunii fontului,
 Mail-porneşte aplicaţia Outlook Express.
Bara de adrese este compusă din 2 elemente :
 Un câmp în care se introduce adresa,
 Un buton (Go) care acţionează similar cu tasta „Enter”, care trimite la
locaţia dorită.
Netscape Navigator este un browser produs de Netscape Communications
Corporation. Ultima variantă scoasă pe piaţă în anul 2003 a fost 6. 01. Din momentul
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în care am pornit browserul putem începe explorarea WWW. Fereastra principală
Netscape conţine :
 Bara de meniu (File, Edit, View, Go, Communicator, Help)
 Bara de instrumente (Back, Forward, Reload, Home, Search, Guide,
Print, Security, Stop)
 Bara “Location”-care conţine butonul de activare a bookmark-ului şi o
locaţie în care apare afişat URL-ul paginii curente
 Bara de stare-care furnizează informaţii despre transferul de date sau în
cazul în care transferul s-a încheiat va apărea mesajul “Document:
Done”.
Opera Software AS îşi are sediul în Oslo, Norvegia. Browserul Opera a fost
dezvoltat în 1994, de o echipă de cercetători lucrând pentru compania norvegiană de
telecomunicaţii Telenor. Ultima variantă scoasă pe piaţă în anul 2003 a fost 6. 0.
Echipa, inclusiv cei doi care au pus bazele Opera Software (Jon Stephenson şi Geir
Ivarsoy), au avut viziunea creeri unui client pentru Internet şi multimedia, care să
poată fi folosit de toţi utilizatorii de calculatoare-inclusiv persoanele cu incapacităţi
fizice. Ei au încercat să rezolve următoarele probleme legate de Internet:
 Viteza cu care programul porneşte şi obţine informaţii de pe WWW,
 Mărimea programului (instalare şi execuţie),
 Cerinţe legate de resurse (cat din RAM este utilizat),
 Uşurinţa în navigare şi configurare,
În 1996 Opera 2. 1 a fost disponibil pe Internet ca versiune shareware de 90
zile. S-au realizat deasemena versiuni pentru alte sisteme de operare ca:Mac, OS/2,
BeOS, Amiga, Linux şi EPOC32.
Opera este un client WWW, adică un program pentru a obţine informaţii prin
WWW, sub forma documentelor create în HTML (HyperText Markup Language).
Opera a fost scris de la 0, şi nu se foloseşte cod bazat pe Mosaic al NCSA. Prin
facilităţile sale unice, Opera ne poate ajuta să „salvăm” din timpul petrecut online.
Opera este singurul browser comercial care suportă cel mai înalt nivel de
securitate: SSL 2 şi 3 pe 128 biţi, ca şi TLS 1. 0. Opera poate deschide ferestre
multiple în loc de mai multe ferestre ale aceleiaşi aplicaţii, ceea ce salvează memorie
şi timp, furnizând multă putere când este vorba de navigaţie şi gestiunea
documentelor.

1. 2 Noţiuni generale despre promovare şi publicitate
În sistemul relaţiilor cu mediul economico-social, cu piaţa, eforturile de
marketing ale întreprinderii moderne nu se pot limita la producerea şi distribuţia de
bunuri şi servicii; ele implică, totodată o permanentă şi complexă comunicare cu
mediul extern, cu piaţa, care presupune o informare atentă a consumatorilor
potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de
cumpărare şi de consum, de sprijinire a procesului de vânzare. Toate aceste activităţi,
cu obiecte şi mijloace de acţiune extrem de variate, alcătuiesc politica promoţională
- componentă importantă a politicii de marketing a întreprinderii moderne8.
În condiţiile economiei contemporane,
ale sporirii şi diversificării
neîntrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor materiale şi
spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor economice internaţionale şi în
contextul globalizării economice şi pieţelor, problemele comunicării cu consumatorii
interni sau cu partenerii externi devin din ce în ce mai dificile, necesită eforturi de
cunoaştere şi informare reciprocă mult mai însemnate, mult mai variate. Prin
8

Virgil Balaure-Marketing-Editura Uranus-Bucureşti
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Lucrare de licenţă - Publicitatea online politicile de comunicaţie şi mijloacele care o caracterizează, întreprinderea urmăreşte
o difuzare cât mai amplă a unor informaţii despre activitatea, produsele şi serviciile
sale, dar şi recepţionarea modului cum acestea sunt primite şi apreciate de destinatari.
Privită din acest punct de vedere, întreprinderea se constituie într-un sistem deschis
spre mediul său extern şi în acelaşi timp, o sursă de mesaje ale căror obiectiv principal
vizează întărirea imaginii şi a prestigiului produselor şi serviciilor sale pe piaţa care
acţionează. Pentru a realiza un asemenea obiectiv, întreprinderea trebuie să asigure
selectarea şi armonizarea informaţiilor pe care le difuzează, întrucât folosirea unor
mijloace neadecvate sau necorelate de difuzare ori confruntarea cu informaţiile
firmelor partenere sau concurente pot da naştere unor situaţii cu efecte negative pentru
prestigiul şi activitatea sa. Succesul unui asemenea demers este condiţionat de
respectarea unor cerinţe de fiecare sursă de comunicaţie folosită, şi anume:să fie
suficient de puternică, să fie atrăgătoare şi să fie credibilă.
Def.: Promovarea reprezintă un ansamblu de activităţi prin intermediul
cărora, se asigură informarea cumpărătorilor potenţiali, atragerea acestora către
oferta firmei, stimularea lor în a deveni clienţi propriu-zişi ai firmei.
P. Lassegue distinge 2 definiţii legate de promovare9 :
1. promovarea vânzărilor este sinonimă cu „dinamica comericală” şi
desemnează toate cercetările care pot să antreneze creşterea vânzărilor.
Promovarea cuprinde astfel publicitatea, acţiunea echipei de vânzare, etc. În
această primă accepţie se regăseşte cuvântul anglo-saxon „promotion” cuprins
în unul din cele 4 componente ale marketingului-mix (price, product, place şi
promotion).
2. a doua definiţie este într-un sens mai îngust.
utorul rezervă expresia
„promovarea vânzărilor” tehnicilor specifice ale căror caractere comune le
enumeră astfel:
 scopul direct şi imediat este de a provoca o creştere a vânzărilor, în
timp ce publicitatea : provoacă notorietate, schimbă imaginea mărcii.
 Creştere rapidă şi provizorie a vânzărilor. Promovarea trebuie să aibă
un caracter de excepţie.
 Destul de des, promovarea împinge un singur produs al mărcii.
Aceasta îi dă caracter concret, direct şi de asemenea îi dă un contact
material pe care îl stabileşte adesea între eventualul cumpărător şi
produs.
 Promovarea deci împinge produsul spre consumator în timp ce
publicitatea se străduieşte să îl facă pe produs dezirabil (să îl atragă
pe consumator).
 Putând să se adreseze mai multor nivele, ea poate proveni din mai
multe nivele (producători, angrosişti, vânzători cu amănuntul) sau
poate fi chiar colectivă şi să provină dintr-o organizaţie profesională.
 Promovarea nu este separabilă de restul acţiunilor comerciale, spre
deosebire de publicitate care poate, într-o anumită măsură, să fie
izolată.
Lassegue dă astfel următoarea definiţie promovării : ”ansamblu tehnicilor ce
provoacă o creştere rapidă dar provizorie a vânzărilor prin atribuirea unui avantaj
excepţional distribuitorilor, consumatorilor unui bun. ”10
9

Marketing, Teorie şi Practică-Primul Tratat Occidental de Marketing în Limba Română-vol. 2, Editura
Economică-preluat din limba franceză după Pierre-Louis Dubois şi Alain Jolibert, pag. 235
10
Marketing, Teorie şi Practică-Primul Tratat Occidental de Marketing în Limba Română-vol. 2, Editura
Economică-preluat din limba franceză după Pierre-Louis Dubois şi Alain Jolibert, pag. 236
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Oricât de performante ar fi produsele firmei şi oricât de convenabile ar fi
preţurile, produsele nu se vor vinde atâta vreme cât, consumatorii nu au informaţii
despre existenţa lor pe piaţă, despre destinaţiile acestora, despre avantajele pe care le
prezintă comparativ cu alte produse, despre punctele de vânzare.
Acţiunile promoţionale sunt susţinute de către firmă prin personal specializat
propriu sau prin contracte încheiate cu agenţii specializate. Astfel un consumator bine
informat, îşi va alege produsele, în funcţie de o serie de criterii sistematice,
cheltuindu-şi banii în aşa fel încât să-şi asigure maximizarea gradului de satisfacţie.
Realizarea mesajului publicitar
În materie de creaţie a mesajului există mai multe şcoli şi fiecare publicitate
se inspiră din scheme astfel11 :
 Copy-strategy „lessiviers”-acest termen desemnează o metodă de construire a
mesajului fondat pe mai multe principii ieşite din experienţa marilor
întreprinderi americane de bunuri de larg consum, cum ar fi de exemplu firma
Procter&Gamble.
Aceste întreprinderi au constituit reguli de elaborare a mesajului, ce pot fi
rezumate în tabelul nr. 3:
Principii

Exemplu unei mărci de lessive

1. O axă publicitară sau o
promisiune

Culori strălucitoare

O lenjerie fină

2. O dovadă a promisiunii

Test de colorare (comparare cu
o leşie anonimă)

Prezenţa unui
înmoaie rufele

3.Un beneficiu în sprijinul
consumatorului
4.Un ton, o atmosferă
generală, un stil

Cămaşa soţului asociată unei
valori sociale
Situaţii sociale în care actorii
se întâlnesc

Plăcere
personală,
senzualitate, seducţie
Domeniul intimităţii, relaţii
intime

agent

ce

Notă : lessive=leşie. În Franţa şi de obicei în ţările dezvoltate agentul de spălare sub formă de leşie
a înlocuit clasicul praf de spălat.

 Promisiunea sau axul-în cazul unei poziţionări a produsului, se va acţiona, de

exemplu, în sensul de a ocupa acea poziţie precisă asupra unei credinţe
determinate a alegerii consumatorilor (şamponul cel mai fin şi cel mai bun ca
şi efect medical). Credinţa şi poziţia reţinută sunt rezultatul studiilor de
marketing şi se impune ca bază de strategie de comunicare.
 Dovada-vine în sprijinul promisiunii, ilustrându-o. Poate fi vorba în acest caz
de o demonstraţie, de o mărturie, de un test, de prezenţa unui anumit nume
ştiinţific sau un principiu activ. Această justificare trebuie să fie credibilă şi în
acord cu promisiunea.
 Beneficiul-este vorba de a pune înainte avantajul pe care consumatorul îl va
trage din satisfacerea promisiunii, ilustrându-l, făcându-l părtaş. Acest avantaj
trebuie să fie legat de o promisiune pentru ca publicitatea să-şi atingă
obiectivele asumate.
 Tonul, atmosfera-este ansamblu elementelor mesajului (culoare, poziţie,
formă, decoruri, umor, etc. ) care trebuie să comunice elementele precedente.
Ansamblu acestor elemente crează universul mesajului şi se raportează asupra
obiectului sau a mărcii puse în valoare.
Termenul de publicitate provine de la publico-publicare=adresare către
public.
11
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Lucrare de licenţă - Publicitatea online Publicitatea este acea formă de promovare, care-şi propune informarea,
stârnirea interesului şi atragerea cumpărătorilor potenţiali.
În afară de termenul de publicitate, mai există şi termenul de reclamă.
Cei 2 termeni nu au acelaşi conţinut12 :
 Reclama-este o formă a publicităţii,
 Publicitatea-include şi reclama,
 Reclama-datează din vechi timpuri,
 Publicitatea-este o formă modernă,
 În timp ce reclama poate fi făcută de oricine, publicitatea este o
activitate făcută de oameni cu pregătire specială,
 Spre deosebire de reclamă care este facultativă, publicitatea este
obligatorie,
 Prin reclamă se exagerează calităţile produsului, scopul urmărit fiind
vânzarea cât mai rapidă.
 Publicitatea trebuie să fie sinceră şi să nu exagereze performanţele
produsului, deoarece exagerările pot ridica aşteptările clienţilor la
nivele mai înalte decât posibilităţile oferite de produs, conducând la
nemulţumiri.
Publicitatea reprezintă orice formă de prezentare şi promovare nepersonală
a unor idei, bunuri sau servicii, plătite de un sponsor bine precizat. Categoria celor
ce cheltuiesc bani cu publicitatea include nu numai firme, ci şi muzee, organizaţii
sociale şi profesionale, care îşi fac publicitate pentru ideile şi principiile proprii la
cunoştinţa diverselor categorii de public vizate. Publicitatea este folosită în toate
ţările lumii, inclusiv în cele socialiste. Ea reprezintă o modalitate eficientă de
răspândire a unor mesaje, fie că este vorba de un mesaj menit să atragă preferinţa
publicului pentru produsele Coca-Cola, fie că este vorba de a oferi motivaţii pentru
consumul de lapte sau etc.
Publicitatea - adică utilizarea de către vânzător a unor mijloace plătite pentru a
comunica informaţii convingătoare despre produsele şi serviciile pe care le oferă sau
despre organizaţia căreia îi aparţine - este un mijloc promoţional puternic.
Publicitatea îmbracă o mulţime de forme (naţională, regională, de consum,
industrială, pentru comerţul cu amănuntul, etc), fiind destinată să asigure atingarea
unor obiective foarte variate (realizarea de vânzări imediate, obţinerea recunoaşterii
mărcii, consolidarea preferinţei pentru o anumită marcă).
Luarea deciziilor privitoare la publicitate este un proces în 5 etape şi constă
în:
1. Stabilirea obiectivelor,
2. Luarea deciziei referitoare la buget,
3. Luarea deciziei privitoare la mesaj,
4. Luarea deciziei la mijloacele de publicitate
5. Evaluarea eficienţei activităţii de publicitate.
Utilizatorii publicităţii trebuie să-şi definească obiective clar obiectivele,
adică să stabilească dacă rolul publicităţii este de a informa, de a convinge sau de a
împrospăta memoria cumpărătorilor. Bugetul de publicitate poate fi elaborat fie în
funcţie de cheltuielile pe care firma respectivă şi le poate permite, fie pe baza unui
procentaj de vânzări, fie în funcţie de cheltuieliele pe care le face concurenţa, fie în
funcţie de obiectivele pe care firma îşi propune să le realizeze.

12
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Decizii în elaborarea unui program de publicitate13:
1. Care sunt obiectivele publicităţii? –misiunea2. Cât de mulţi bani pot fi cheltuiţi? –banii3. Ce mesaj trebuie lansat? –mesajul4. Care sunt mijloacele de comunicare necesare? –mijloacele5. Cum trebuie evaluate rezultatele? –analizaObiectivele publicităţii
1. A informa:
 A informa piaţa în legătură cu apariţia unui nou produs
 A sugera noi utilizări ale produsului
 A explica cum funcţionează produsul
 A corecta impresiile false
 A realiza o imagine a firmei
 Etc.
2. A convinge:
 A induce preferinţa consumatorilor pentru o anumită marcă
 A încuraja reorientara consumatorilor către o marcă
 A schimba percepţia consumatorilor asupra atributelor produsului
 A convinge consumatorii să achizişioneze produsul
 Etc.
3. A reaminti:
 A reaminti consumatorilor produsul
 A reaminti consumatorilor de unde poate fi achiziţionat produsul
 A menţine gradul de informare a consumatorului cu privire la
produs
 Etc.

Capitolul II
13
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Promovarea
2. 1 Rolul activităţii promoţionale
Funcţionând într-un mediu în continuă schimbare, întreprinderea se confruntă
mereu cu exigenţe noi ale cumpărătorilor şi cu o concurenţă în creştere, care are drept
ţintă clienţii acesteia pe care încearcă să-i atragă spre propriile produse. În faţa acestor
“presiuni” ale pieţei firma nu poate sta pasivă, aceasta trebuie să apeleze permanent la
strategii şi instrumente pe care teoria şi practica promovării i le pun la dispoziţie.
Principalele funcţii ale activităţii promoţionale sunt:
1. Informare
2. Conştientizare
3. Trezirea curiozităţii
4. Penetrarea pieţelor
5. Individualizarea produselor
6. Stimularea cererii
7. Reamintirea
8. Slăbirea concurenţei
9. Preferinţele
10. Imaginea
11. Diminuarea sezonalităţii
12. Influenţarea publicului
1. Informarea
Transmiterea de informaţii către piaţă este o activitate cu caracter permanent în
viaţa oricărei firme şi vizează:
 Informarea generală a publicului sau a unui segment de cumpărători
în legătură cu producătorul/vânzătorul sau cu oferta acestuia. Este un
obiectiv pe care îl întâlnim frecvent la firmele nou înfiinţate sau la cele
care îşi schimbă esenţial profilul de activitate.
 Informarea publicului în legătură cu apariţia şi existenţa pe piaţă a
produsului respectiv. Publicul primeşte zilnic o cantitate mare de
mesaje, care conţin astfel de informaţii, motiv pentru care va recepţiona
şi va reţine doar o parte dintre ele, iar acţiunea publicitară trebuie să
găsească mijloace şi forme care să garanteze recepţionarea şi reţinerea
informaţiei de cei cărora le este adresată.
 Informarea care precede lansarea unui produs nou este o acţiune
specializată, care se adresează unei anumite clientele şi este limitată în
timp. Această acţiune este necesară, pe de o parte pentru a testa reacţia
consumatorilor şi a culege eventualele informaţii legate de opiniile
acestora privind ideea de produs, iar pe de altă parte pentru a informa
cumpărătorii şi a atrage primii clienţii.
 Informarea în legătură cu anumite performanţe noi ale unor produse
cunoscute sau anumite facilităţi acordate în procesul de cumpărare.
Această acţiune are menirea de a atrage noi clienţi, dar mai ales de a
asigura fidelitatea clienţilor tradiţionali faţă de produs şi firmă.
2. Conştientizarea
15
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Simpla transmitere de informaţii nu presupune şi faptul că acestea au ajuns la
destinatari şi au trezit anumite reacţii. Acţiunile promoţionale trebuie să vizeze şi
conştientizarea auditorului ţintă în legătură cu anumite elemente care ţin de imaginea
şi oferta firmei şi acesta ţine atât de diversitatea acţiunilor întreprinse, cât şi de
priceperea celor care le utilizează.
3. Trezirea curiozităţii
Oamenii sunt în general curioşi din fire, dornici de noutate, senzaţional şi nu
numai.Este o trăsătură frecvent avută în vedere de specialiştii în promovare, rolul
acesteia fiind şi acela de trezire a curiozităţii.
Trezirea curiozităţii este o acţiune care pune accent pe o anumită caracteristică
nouă a unui produs pentru a determina consumatorii potenţiali să încerce cunoaşterea
mai îndeaproape a produsului şi pentru a-i atrage în rândul cumpărătorilor efectivi.
4. Penetrarea pieţelor
Penetrarea pe o piaţă nouă cu un anumit produs este, de asemenea, precedată
de o susţinută activitate publicitară. Aceasta trebuie să fie adecvată specificului pieţei
şi să aibă în vedere existenţa sau nu pe piaţă a concurenţei, mijloacele şi
caracteristicile ofertei acesteia.
5. Individualizarea produselor
Individualizarea produsului în ansamblu ofertei similare pe piaţă-publicitatea
de condiţionare-este orientată spre punerea în evidenţă a elementelor exterioare ale
produsului (ambalaj, formă, etc. ) astfel încât publicul să-l poată identifica cu uşurinţă.
Publicitatea de individualizare este necesară cu deosebire în cazul produselor noi şi a
celor cărora li s-au adus modificări esenţiale prin modernizare. O formă specifică de
publicitate orientată spre individualizarea produsului este publicitatea prin comparare,
care pune în evidenţă caracteristici sau proprietăţi care-i conferă superioritate în raport
cu produsele aflate în relaţie de concurenţă. Această formă de publicitate este interzisă
de lege, în unele state fiind considerată a fi un element al concurenţei neloiale. Cu
toate acestea, specialiştii în publicitate reuşesc să ocolească interdicţiile legale şi să
practice sub o formă mascată publicitatea prin comparare.
6. Stimularea cererii
Problema esenţială pe care şi-o pune orice ofertant este aceea a găsirii
mijloacelor prin care să convingă cumpărătorii că oferta sa prezintă pentru ei cele mai
mari avantaje, determinându-i astfel să acţioneze în favoarea acesteia, să-şi manifeste
intenţia de cumpărare şi să cumpere efectiv. Stimularea se realizează atât prin
realizarea de convingeri, cât şi prin acordarea unor facilităţi (reclamă de preţuri,
vânzări grupate, cadouri promoţionale).
7. Reamintirea
Câştigarea unui client nu înseamnă neapărat şi fidelizarea acestuia.
Reamintirea este o formă de publicitate de produs care urmăreşte să păstreze interesul
şi fidelitatea cumpărătorilor. Pentru persoanele care au recepţionat anterior mesajul
publicitar, dar care nu au devenit cumpărători, reamintirea are în special scopul de a-i
convinge. Pentru cei care au devenit deja cumpărători reamintirea vine să sublinieze, o
dată în plus, satisfacţiile oferite de produs şi să-i convingă că au făcut cea mai bună
alegere.
8. Slăbirea concurenţei
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Lucrare de licenţă - Publicitatea online Sunt puţine cazurile când o întreprindere acţionează sigură pe o piaţă. De cele
mai multe ori are de făcut faţă concurenţilor care vor urmări obiectivele similare
legate de clientelă. Acţiunile promoţionale pot crea convingeri, pot fideliza clientela,
pot duce la atragerea de clienţi noi, slăbind astfel concurenţa firmei.
9. Preferinţele
Obiceiuri de consum, tradiţii, necunoaşterea sau alţi factori pot influenţa
preferinţele consumatorilor pentru anumite produse, servicii, etc. Aceste preferinţe pot
fi însă schimbate prin acţiuni promoţionale care pun în evidenţă calitatea, preţurile,
accesibilitatea, servicii postvânzare, etc.
10. Imaginea
Orice firmă trebuie să fie preocupată de imaginea sa şi să acţioneze prin toate
mijloacele pentru îmbunătăţirea acesteia. Deşi mai puţin eficientă decât produsul în
sine şi decât aplicarea managementului calităţii totale, promovarea este totuşi o cale
esenţială de îmbunătăţire a imaginii. Imaginea firmei poate fi influenţată negativ şi de
acţiuni intenţionate ale concurenţei sau de simple zvonuri care apar şi se răspândesc
uneori cu repeziciune în rândul publicului.
11. Diminuarea sezonalităţii
Sunt numeroase produsele la care vânzările prezintă variaţii mai mari sau mai
mici în decurs de 1 an, ca urmare a acţiunii factorilor sezonieri. În astfel de situaţii,
întreprinderea are în faţă 2 alternative:
 Să realizeze o producţie constantă pe unitatea de timp şi să-şi creeze
stocuri în perioadele de scădere a cererii.
 Să investesc în capacitatea de producţie suplimentară, care să facă faţă
cererii maxime la un moment dat.
12. Influenţarea publicului
Acţiuni specializate de „public relations” pot contribui la o atitudine favorabilă
faţă de firmă a propriului personal, organizaţii, organisme, etc. Aceste acţiuni
urmăresc crearea unui climat de încredere în rândul personalului propriu şi al
publicului extern firmei prin informarea obiectivă şi nu prin sugestionare, ca în cazul
publicităţii.

2. 2 Elementele politicii promoţionale
Primele acţiuni promoţionale au apărut o dată cu apariţia producţiei de
mărfuri şi a târgurilor în care producătorii veneau cu mărfurile lor, le expuneau pentru
a atrage atenţia cumpărătorilor şi le făceau în special o reclamă vorbită sau făceau
demonstraţii practice pentru a evidenţia funcţionalitatea lor. Expunerea mărfurilor în
preajma cetăţii sau cu ocazia unor târguri organizate săptămânal, anual sau etc. , este
prima formă de acţiune promoţională care a însoţit mărfurile. Ulterior această
activitate s-a specializat, realizându-se într-o formă organizată, benificiind de aportul
organismelor locale, naţionale, internaţionale şi a unor specialişti în materie.
Reclama vorbită are la fel, tradiţii vechi şi este făcută de către vânzători sau
de persoane special angajate cu calităţi vocale deosebite.
Utilizarea semnelor şi simbolurilor este o acţiune promoţională cu veche
tradiţie, folosită de bresle sau meseriaşii individuali pentru a-şi face cunoscute ofertele
lor.
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Apariţia alfabetului şi ulterior inventarea tiparului
au favorizat
extinderea utilizării unei noi forme de reclamă-reclama scrisă. Încep să apară
publicaţii în care, între informaţiile cotidiene, îşi fac loc treptat şi reclamele care
răspundeau atât necesităţilor producătorilor sau vânzătorilor, cât şi celor ale editorilor
sau patronilor de publicaţii.
Progresul în domeniul artei vizuale marcat de inventarea imaginii
fotografice şi apoi a filmului au însemnat un pas important în diversificarea
mijloacelor pentru realizarea acţiunilor promoţionale.
Urmează progresele însemnate în domeniul electronicii, marcate de
apariţia radioului, a televiziunii, a tehnicii de calcul, mijloace care au fost adaptate
încă de la apariţie pentru efectuarea unor acţiuni promoţionale de mare diversitate şi
stil.
Viziunea modernă a marketingului tratează aceste activităţi prin mijloace
ştiinţifice şi le reuneşte într-o componentă distinctă a mixului de marketing, care se
alătură celorlalte pentru a asigura realizarea în cât mai bune condiţii a obiectivelor
firmei.
Politica promoţională înglobează ansamblul acţiunilor de informare,
atragere şi păstrare a clienţilor potenţiali şi tradiţionali spre o anumită ofertă, de
stimulare a deciziei de cumpărare, prin trezirea interesului şi crearea convingerii că
oferta respectivă le satisface la cel mai înalt nivel anumite trebuinţe. 14
Prin acţiunile promoţionale se urmăreşte atât realizarea unor obiective
immediate privind informarea unui segment de consumatori şi vânzarea unor bunuri,
cât şi obiective de perspectivă, care au ca scop formarea, dezvoltarea şi consolidarea
unei imagini favorabile a firmei şi a produselor oferite de aceasta.

2. 3 Clasificarea acţiunilor promoţionale. Sistemul de comunicaţii
1.

2.

3.

4.

14

Criterii de clasificare a acţiunilor promoţionale:
După natura şi rolul lor acţiunile promoţionale se grupează astfel:
 acţiuni publicitare,
 promovarea vânzărilor,
 relaţiile publice,
 utilizarea mărcilor,
 manifestări promoţionale,
 forţele de vânzare.
După durata şi natura efectelor scontate:
 acţiuni care vizează obţinerea unor efecte pe termen scurt (cum ar fi
epuizarea stocului dintr-un produs),
 acţiuni care urmăresc realizarea unor obiective pe termen lung, legate
în special de creşterea prestigiului firmei.
După modul în care contribuie la realizarea obiectivelor promoţionale avem:
 acţiuni de informare realizate prin comunicare directă (merchandising,
relaţiile publice, publicitatea la locul vânzării, etc. ) sau prin
comunicare indirectă (publicitatea, concursurile publicitare).
 acţiuni de stimulare directă (reducerile de preţ, vânzări grupate, etc. )
sau stimularea indirectă (mese, cadouri promoţionale, etc. ).
După natura mijloacelor utilizate avem:
 acţiuni promoţionale bazate pe produs: calitatea, designul, ambalajul,
marca, preţurile promoţionale, merchandisingul;

E. Maxim, T. Gherasim-“Marketing”-Editura Economică, 2000
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filmele, diapozitivele, etc. ;
 acţiuni promoţionale prin intermediul personalului firmei;
 acţiuni promoţionale în procesul distribuţiei.
Gruparea acţiunilor promoţionale după un criteriu sau altul are ca scop o
mai bună cunoaştere în vederea proiectării detailate şi a îmbinării optime a acestora în
cadrul mixului promoţional. Orice acţiune promoţională, vizează realizarea unor
obiective stabilite pe baza situaţiei la un moment dat, a informaţiilor de mediu şi a
politicii generale a întreprinderii pe termen scurt, mediu şi lung.
În funcţie de conţinutul obiectivelor se stabilesc acţiunile promoţionale care
vor fi folosite, modalităţile de combinare a acestora şi utilizarea lor în timp şi pe
segmente de piaţă.
Mesajele promoţionale sunt elemente informaţionale transmise prin diferite
mijloace către populaţia unei ţări către anumite categorii de cumpărători.
Acestea trebuie să fie selectate cu multă atenţie pentru a fi cât mai
convingătoare, trebuie să fi atrăgătoare prin conţinut şi formă, să fie credibile şi
concise. Chiar dacă se adresează global unui anumit segment de populaţie, mesajele
vizează o anumită categorie de cumpărători şi trebuie să conţină elemente
informaţionale suplimentare pentru aceştia (anumite performanţe, posibilităţi de
utilizare, etc. ).
Acţiunile promoţionale se apreciază prin prisma efectelor pe care le au asupra
populaţiei sau cumpărătorilor vizaţi, aşa încât este necesară cunoaşterea permanentă a
acestor efecte. Dacă efectele nu corespund cu cele stabilite prin obiectivele acţiunilor
promoţionale este necesară desfăşurarea unor cercetări specializate de marketing
pentru a obţine informaţii suplimentare din mediul extern al întreprinderii şi a adapta
în mod corespunzător acţiunile promoţionale. Această acţiune nu are caracter
temporar sau de campanie, ea se desfăşoară continuu şi constituie una din
componentele esenţiale ale politicii de marketing a întreprinderii.
Publicitatea presupune transmiterea unor informaţii grupate într-un mesaj de
către producătorul bunului, denumit emiţător către consumatorul final denumit
receptor.
Mesajul reprezintă un set de informaţii şi imagini care se transmit de către
emiţător spre receptor.
Sistemul de comunicaţii, reprezintă ansamblu de comunicări realizate la
scara unui sistem economico-social prin intermediul reţelelor de comunicaţii care
includ: emiţători, canale, relee intermediare şi receptori. Procesul comunicării
cuprinde 9 elemente principale:
 emiţătorul;
 receptorul;
 mesajul;
 mijlocul de transmisie;
 codificarea;
 decodificarea;
 răspunsul;
 reacţia inversă;
 zgomotul de sistem (bruiajul).
În figura nr. 2.3.1 sunt prezentate
principalele componente ale procesului de
FEED-BACK
comunicare şi relaţiile care se stabilesc între acestea.
Ideea

Codificare

Canal mesaj

Recepţie

Decodificare

a

EMIŢĂTOR
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Fig. Nr. 2.3.1 Componentele procesului de comunicare
Emiţătorul (sursa)-este iniţiatorul comunicaţiei, care are o anumită raţiune.
Poate fi o persoană, un grup sau o organizaţie care formulează mesajul, alege limbajul
şi mijlocul de comunicare.
Codificarea-reprezintă operaţiunea de selectare a anumitor simboluri capabile
să exprime un mesaj. Cuvintele, imaginile, expresiile feţei şi ale corpului, semnalele
sau gesturile constituie simboluri ale comunicării
Mesajul-reprezintă forma fizică-orală, scrisă, etc. -în care emiţătorul codifică
informaţia pe care o va transmite receptorului.
Mijlocul (canalul de comunicare)-este calea de transmitere a informaţiei de la
emiţător la receptor. Canalul este în cele mai multe situaţii inseparabil de mesaj,
trebuind să fie adecvat acestuia.
Decodificarea-este etapa realizată de receptor, care constă în interpretarea
mesajului şi transpunerea simbolurilor recepţionate într-o informaţie semnificativă.
Receptorul-reprezintă punctual final al comunicării şi poate fi o persoană, un
grup sau o organizaţie. El realizează decodificarea mesajului, respective transformarea
lui în concepte şi idei
Răspunsul-reprezintă ansamblul reacţiilor pe care le are receptorul după
recepţionarea mesajului.
Reacţia inversă (feed-back)-constituie acea parte a răspunsului dat de
receptor emiţătorului, în urma unui mesaj primit. Majoritatea experţilor susţin că o
comunicare interumană trebuie să aibă o formă de feed-back, sau comunicarea nu are
loc.
Zgomotul (bruiajul sau paraziţii)-reprezintă factorul de alterare a comunicării
care poate lua forma interferenţei sau distorsiunii neplanificate, ce face ca receptorul
să primească un mesaj diferit de cel transmis de emiţător.

2. 4 Publicitatea
Publicitatea, variabilă a politicii promoţionale a întreprinderii moderne,
reprezintă unul din mijloacele cele mai utilizate în activităţile de piaţă-unii specialişti
considerând-o nervul politicii de comunicaţie a întreprinderii15.
Publicitatea este o cale indirectă prin care vânzătorul transmite publicului
informaţii despre oferta sa pentru a o face cunoscută sau pentru a se face el însuşi
cunoscut şi pentru a o individualiza sau a se individualiza în sistemul general al
ofertelor şi ofertanţilor.
Termenul care defineşte această activitate provine din latinescul
„publicaţia” care înseamnă acţiune de adresare către public16.
15
16

Piquet, S. -“La publicite, nerf de la communication”-Les Editions d’Organisation-Paris, 1983
E. Maxim, T. Gherasim-“Marketing”-Editura Economică, 2000
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funcţiei, importanţei şi locului său în activitatea întreprinderii, se poate totuşi aprecia
că, în esenţă, publicitatea cuprinde toate acţiunile care au drept scop prezentarea
indirectă (nepersonală) –orală sau vizuală- a unui mesaj în legătură cu un produs,
serviciu, marcă sau firmă de către orice susţinător (plătitor identificat)17.
Pe termen scurt publicitatea, are scopul de a informa publicul consumator
în legătură cu existenţa unui anumit ofertant, a produselor sau serviciilor pe care le
oferă şi de a-l atrage, de a-l determina să devină client.
Pe termen lung publicitate, vizează atât păstrarea unei anumite clientele, cât
şi atragerea de noi clienţi din rândul celor potenţiali.
În raport cu cele 2 obiective esenţiale se stabilesc obiectivele derivate,
formele şi mijloacele de realizare a publicităţii.
Reclama comercială este mai veche decât publicitatea, fiind prima
modalitate de informare a cumpărătorilor, realizată la început prin mijloace obişnuite
de către vântătorul mărfii. Prin reclamă predomină în special obiectivele pe termen
scurt, legate de influenţarea şi atragerea cumpărătorilor, motiv pentru care poate fi
privită ca o formă specifică de acţiune promoţională.
Reclama nu presupune neapărat corectitudinea sau realitatea informaţiei
transmise.
Faţă de reclamă, publicitatea are un conţinut semantic mai larg, acela de
comunicare, informare, sfat şi presupune anumite restricţii de etică profesională şi
comercială.
Publicitatea diferă de reclamă atât prin exigenţele legate de realizarea şi
transmiterea mesajului, cât şi prin sfera de cuprindere.
Realizarea obiectivelor publicităţii presupune o informare corectă, bazată
pe un suport real şi tratarea cumpărătorului ca pe un partener priceput, cunoscător,
exigent, care are propriile reacţii şi cerinţe faţă de acţiunile de acest gen18.

2. 4. 1 Formele publicităţii
Diversificarea activităţilor şi rezultatele muncii umane, intensificarea
concurenţei şi progresul ethnic în domeniul comunicaţiilor au impus şi favorizat
perfecţionarea şi multiplicarea continuă a formelor de publicitate.
17
18

Virgil Balaure-“Marketing”-Editura Uranus-Bucureşti, 2000, p. 433
E. Maxim, T. Gherasim-“Marketing”-Editura Economică, 2000, p. 360
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Principalele forme ale publicităţii sunt prezentate în Tabelul nr. 2.4.1.119 :
FORMELE PUBLICITĂŢII
Criteriul
1.Obiectivul
activităţii
publicitare

Forme ale publicităţii
Publicitatea de produs

Publicitatea de marcă

2. Aria geografică

3. Audienţa

4. Emiţătorul mesajului

5. Tipul mesajului

6. Efectul scontat

Publicitatea de firmă
Publicitatea locală
Publicitatea reginală
Publicitatea naţională
Publicitatea internaţională
Publicitatea
pentru
consumatori
persoane
juridice
Publicitatea
pentru
consumatori persoane fizice
Publicitatea
făcută
de
producător
Publicitatea
făcută
de
comerciantul cu ridicata
Publicitatea
făcută
de
comerciantul cu amănuntul
Publicitatea
făcută
de
camerele de comerţ şi
industrie
Publicitatea verbală
Publicitatea scrisă
Publicitatea sub formă de
imagini
Publicitatea faptică
Publicitatea pentru efecte
imediate
Publicitatea pentru efecte
întârziate

Obiective urmărite
 informare
 individualizarea
produsuluireamintire
 indivudualizarea
mărcii-reamintire
 imaginea firmei
 informare
 pătrundere
pe
piaţă
 extinderea pieţei
 informare
 imaginea
produsului
 marca firmei


comunicarea
informaţiilor prin
utilizarea
celor
mai
eficiente
canale
de
transmisie






informare
convingere
atracţie
dorinţă




consumare
reducere
de
stocuri
atragerea
cumpărătorilor
crearea
unei
atitudini
favorabile
stimularea
vânzării viitoare
stimularea cererii
primare
stimularea cererii
selective





7. Influenţa asupra cererii

Publicitatea de produs
Publicitatea de marcă




1. Obiectivul activităţii publicitare
Publicitatea de produs sau serviciu ocupă ca durată şi cheltuieli ponderea
principală în totalul acţiunilor publicitare, grupate după obiectul acestora. Este
explicabilă această pondere şi prin faptul că, scopul esenţial al firmei rezidă în
19
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mai mari. Deşi campania publicitară vizează produsele firmei, aceasta este orientată
întâi spre gama de produse care-i definesc profilul şi în plan secund spre un produs
anume. Se trece astfel de la produs la marcă şi de aici la firmă ca furnizoare de
elemente ce satisfac în condiţii aşteptate nevoi ale cumpărătorilor.
Publicitatea de marcă, axată pe evidenţierea mărcii sub care
produsul/serviciul este oferit pieţei, s-a impus în condiţiile multiplicării neîntrerupte a
mărcilor sub care întreprinderile îşi prezintă produsele.
Publicitatea de firma sau instituţională are ca obiectiv realizarea unei
imagini favorabile şi atragerea clientelei spre un nume instituţional care să reprezinte
ceva pentru ei. Spre deosebire de publicitatea făcută produsului, publicitatea de firmă
conţine informaţii legate de aceasta, de obiectivul său de activitate, iar informaţiile
despre produsele sau serviciile sale pot fi inserate în subsidiar fără a se urmări
orientarea cumpărătorilor spre un produs anume. Scopul esenţial este deci crearea
imaginii firmei şi nu actul de vânzare-cumpărare. Deşi obiectivul coincide cu al altor
acţiuni promoţionale, mijlocul de realizare diferă.
2. Aria geografică
Publicitatea locală se efectuează de regulă de firmele şi unităţile comerciale
cu amănuntul, de cele prestatoare de servicii, etc. , care au o piaţă locală de desfacere.
Publicitatea regională este desfăşurată deopotrivă de firme producătoare şi
comerciale cu activitate de piaţă circumscrisă spaţiului geografic al unei regiuni.
Publicitatea naţională este susţinută de întreprinderi producătoare şi firme
comerciale cu rază de acţiune la nivel naţional. Publicitatea la nivel naţional a
întreprinderilor producătoare urmăreşte să creeze o cerere pentru produsele şi
serviciile proprii fără a da importanţă locului unde ele vor fi cumpărate, în timp ce
publicitatea firmelor comerciale pune accentul pe unitatea de desfacere.
Publicitatea internaţională este larg utilizată de întreprinderile producătoare
exportatoare, de firmele de comerţ exterior şi de diferiţi agenţi intermediari care
acţionează în comerţul internaţional.
3. Audienţa
Acest criteriu determină numeroase particularităţi ale activităţii publicitare şi
individualizarea unor forme specifice de categorii de consumatori: consumatori
persoane juridice-firme industriale, agricole, etc. ;consumatori persoane fizicecomercianţi cu ridicate sau detailişti.
Publicitatea care vizează consumatorii-persoane fizice, este utilizată în
special atunci când aceştia există în număr mare într-o zonă geografică sau la nivel
naţional. Atunci când numărul lor este restrâns este de preferat o altă formă de acţiune
promoţională, mai puţin costisitoare şi mai eficientă.
Publicitatea adresată comercianţilor, este practicată de producătorii care
utilizează canalele de distribuţie cu intermediari, de către importatori şi vânzători
angrosişti.
4. Emiţătorul mesajului
În funcţie de emiţătorul mesajului publicitar întâlnim: publicitatea făcută de
către producător, comerciantul cu ridicata, comerciantul cu amănuntul, camerele de
comerţ şi industrie, detailist. De remarcat este faptul că atunci când au ca obiect
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produsul, cele trei forme de publicitate se pot suprapune, fiind necesară o corelare a
lor. Orice element de discordanţă sau contradicţie în publicitate făcută de emiţători
diferiţi pentru aceleaşi produse determină suspiciuni şi neîncredere în rândul
consumatorilor reali sau potenţiali şi riscă să compromită produsul, având un efect
invers celui scontat.
5. Tipul mesajului
După tipul mesajului publicitatea poate fi: scrisă, vorbită, sub formă de
imagini, emoţională sau faptică.
6. Efectul scontat
După efectul scontat publicitatea poate fi făcută pentru a determina reacţia
imediată sau una întârziată, dar de lungă durată. Ponderea cea mai mare o au acţiunile
publicitare care vizează ultima categorie de defecte.
7. Influenţa asupra cererii
După influenţa asupra cererii, publicitatea are forme specifice prin care se
urmăreşte stimularea cererii primare la nivelul produsului sau serviciului sau poate fi
publicitate care urmăreşte stimularea cererii selective vizând o anumită marcă. O
astfel de clasificare a formelor de publicitate are menirea prezentării sistematice a
acţiunilor de acest gen şi de a orienta eforturile specialiştilor preponderent spre o
grupă sau alta în funcţie de obiectivul urmărit.

2. 4. 2 Tehnici şi mijloace publicitare
Tehnicile şi instrumentele utilizate în publicitate se condiţionează reciproc
şi se aleg în funcţie de obiectivele urmărite, formele de publicitate practicate şi
bugetul afectat acestei activităţi.
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publicitate20:
TEHNICI ŞI MIJLOACE DE PUBLICITATE
Tehnici de publicitate
1.Publicitate prin massmedia

Instrumente publicitare
Presa scrisă
Radioul
Televiziunea
Cinematograful
Internetul

2. Publicitatea exterioară

Afişul
Tipărituri ale firmei
Ambalajul
Înscrierea în cataloage
Pliante
Prospecte
Broşuri
Agende
Calendare
Pliantul
Telefonul
Poşta
Internetul

3. Publicitatea directă

4. Publicitatea gratuită

Presa
Radioul
Televiziunea
Internetul

Suportul publicitar
 ziare şi reviste
 posturi de radio
 posturi
de
televiziune
 film
 e-mail
 www
 afişul
 materialul tipărit
 panoul publicitar
 anuarele
 cataloagele













pliante
mesajul telefonic
scrisoarea
spam-ul
e-mail-ul
articole
de
prezentare
opiniile
specialiştilor
opinii ale cititorilor
newsflash
chat
forum

Posibilităţile de alegere sunt multiple, specialistului de marketing revenindu-i
sarcina selecţiei şi combinării optime a acestora.
Tehnicile de publicitate se utilizează concomitent, combinate în diferite
proporţii ca durată şi frecvenţă. Practic, prin fiecare tehnică se obţin efecte specifice,
iar utilizarea lor depinde de o mare varietate de factori: aria de răspândire, specificul
activităţii sau al produsului, credibilitatea, preferinţele populaţiei pentru anumite
medii, scopul urmărit.
1. Publicitatea prin mass-media
Această formă de publicitate are o largă utilizare şi este cu atât mai dezvoltată
cu cât numărul şi frecvenţa utilizării mijloacelor de comunicare este mare.
În România numărul suporturilor publicitare incluse în categoria massmedia a cunoscut o creştere explosivă după 1989, fapt ce favorizează şi extinderea
acestei tehnici de publicitate.
Presa reprezintă în prezent printre principalele mijloace de transmitere a
mesajelor publicitare, iar atunci când este corect folosită are un randament excelent.
Presa cotidiană rămâne cel mai folosit „media” de publicitate în majoritatea
ţărilor lumii, datorită avantajelor pe care le oferă şi anume: flexibilitatea (anunţurile
20
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pot diferi de la o zonă la alta, de la o ţară la alta), prestigiul de care se poate bucura un
anumit cotidian, aria largă de difuzare, posibilitatea de a stăpâni şi dirija expunerea
anunţurilor. Printre dezavantajele presei cotidiene ca „media” se regăsesc: durata
de viaţă foarte scurtă şi reproducerea tipografică uneori foarte scăzută a mesajelor.
Presa periodică, oferă la rândul ei numeroase şi variate posibilităţi de
transmitere a mesajelor publicitare, datorită diversităţii sale. Întrucât se adresează unor
segmente bine determinate de cititori, ea asigură selectivitatea socio-profesională a
mesajului transmis şi o receptivitate în general sporită a destinatarului vizat. La
acestea se adaugă o calitate de regulă sporită a reproducerilor şi utilizarea culorilor,
care permit o mai bună scoatere în relief a mesajelor.
Elementele componente ale anunţului publicitar sunt: ilustraţia, textul şi
sloganul.
Eficienţa unui anunţ publicitar depinde şi de mărimea anunţului, de
amplasarea în pagină şi de frecvenţa apariţiei.
Radioul, ca urmare a utilizării lui în masă, constituie un alt „media” de
publicitate care acoperă în mod rapid şi cu regularitate cea mai mare parte a
publicului. Între avantajele oferite se pot menţiona: selectivitatea (diferenţierea pe
categorii de ascultători, în funcţie de ora transmiterii şi de programul difuzat),
costurile moderate, flexibilitate şi mobilitate. Utilizarea radioului ca „media” de
publicitate reprezintă însă dezavantajul că mesajul nu poate fi prezentat decât sonor,
ascultătorii făcându-şi doar o imagine parţială şi numai de moment asupra obiectului
mesajului.
Televiziunea reprezintă suportul publicitar care a cunoscut expansiunea cea
mai rapidă în zilele noastre, fiind şi unul din cele mai recente „media” de publicitate.
Ea asigură o combinaţie unică a sunetului, imaginii şi mişcării-combinaţie ce mai
poate fi realizată doar pe Internet. Impresia de contact cu destinatarul mesajului,
flexibilitatea satisfăcătoare, posibilitatea unei difuzări repetate la ore maximă
audienţă, se numără printre avantajele publicităţii efectuate de televiziune. Limitele
acesteia privesc selectivitatea în general scăzută a destinatarilor mesajelor ca şi
costurile relativ ridicate de realizare şi difuzarea programelor publicitare.
2. Publicitatea exterioară
Publicitatea exterioară include utilizarea în scopuri publicitare a afişelor,
panourilor publicitare şi însemnelor luminoase. Aceste suporturi au avantajul de a
comunica idei simple şi concise, menite să stimuleze vânzarea unor produse şi
servicii, să menţină interesul publicului pentru o marcă sau firmă şi sunt considerate
ca eficiente în aglomerările urbane cu intensă circulaţie pietonală sau auto specifică
centrelor comerciale, zonelor de mare interes turistic, etc.
Afişul, ca principal suport publicitar, se adresează marelui public, deci fără a
avea o putere de selectivitate a acestuia. În practica publicitară se urmăresc numeroase
tipuri de afişe, diferenţiate în funcţie de: modul de prezentare, locul de expunere şi
durata de expunere.
Pliantul, prospectul şi broşura reprezintă suporturi publicitare incluse în
sfera publicităţii realizate prin tipărituri şi utilizate pe scară largă în activităţile
promoţionale ale întreprinderii moderne.

26

Lucrare de licenţă - Publicitatea online Agendele şi calendarele, ca mijloace publicitare, au în majoritatea cazurilor,
semnificaţia de cadou publicitar, modalităţile de execuţie a acestor suporturi sunt
extrem de variate iar oferirea lor este legată de anumite evenimente.
Ambalajul-vânzările în vrac, pungi obişnuite sau prin împachetarea
mărfurilor în momentul vânzării sunt în continuă scădere, ele practicându-se în special
pentru anumite grupe de mărfuri, preponderent cele cu destinaţie productivă:
minereuri, cereale, produse pentru construcţii.
Funcţiile promoţionale ale ambalajului:
 ambalajul atrage atenţia cumpărătorului prin aspectul său, determinându-l pe
acesta să se oprească pentru a obţine mai multe informaţii în legătură cu marfa
respectivă,
 ambalajul este purtător de informaţii în legătură cu produsul:cantitate, calitate,
transport, etc.
 utilizarea ambalajului în promovarea produselor prin tombole, concursuri, etc.
3. Publicitatea directă
Publicitatea directă este o formă selectivă de publicitate care se adresează
unor segmente restrânse de clientelă sau unor persoane care au manifestat interes
faţă de oferta firmei cu ocazia unor târguri sau expoziţii şi au solicitat informaţii
suplimentare21. Aceasta se concretizează în transmiterea unor suporturi publicitare
(scrisori, cataloage, pliante, etc. ) direct persoanelor fizice sau juridice vizitate. În
aceeaşi categorie sunt incluse şi convorbirile telefonice efectuate cu scopul
informării beneficiarilor în legătură cu oferta firmei.
Caracteristicile publicităţii directe:
 urmăresc realizarea unor relaţii directe şi personalizate între firmă şi anumiţi
agenţi economici;
 asigură comunicaţie în dublu sens;
 relaţia informaţională este însoţită deseori de vânzare, deci de distribuţia
fizică a produsului.
Întreprinderea poate comunica cu clienţii săi prin scrisori, dar şi prin
alte mijloace expediate prin poştă: pliante, cataloage, diferite documente. Ponderea
cea mai mare o au însă scrisorile expediate în diferite scopuri: informarea în legătură
cu diferite acţiuni ale firmei, invitarea clienţilor la unele activităţi festive sau de
interes deosebit, solicitarea unor răspunsuri.
Pentru a creşte eficienţa acestei forme de publicitate trebuie acordată
atenţie deosebită textului şi formei:
 utilizarea unor plicuri corespunzătoare şi a unor mărci poştale atrăgătoare şi pe
cât posibil adecvate mesajelor transmise;
 dactilografierea elegantă şi corectă a informaţiilor referitoare la destinatar şi
expeditor;
 redactarea textului folosind cuvinte uzuale, bine cunoscute şi fără greşeli de
ortografie;
 etc.
Ca mijloc de comunicare promoţională telefonul prezintă o serie
avantaje:

21

E. Maxim, T. Gherasim-“Marketing”-Editura Economică, 2000
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 asigură o selectivitate ridicată a clientelei şi permite adaptarea „din mers” a
mesajului;
 este elastic;
 asigură fidelitatea comunicaţiei;
 etc.
Dezavantaje:
 este costisitor;
 nu poate fi utilizat decât în anumite limite;
 poate furniza informaţii nereale;
 etc.
4. Publicitatea gratuită
Această formă de publicitate constă în trimiterea de informaţii cu caracter
comercial fără a efectua cheltuieli speciale în acest scop. Se realizează în diferite
situaţii: cu ocazia acordării de interviuri unor reporteri de presă sau televiziune; prin
publicarea unor articole sau difuzarea de emisiuni de către mijloacele media în care
se prezintă informaţii despre firmă fără implicarea financiară a acesteia; cu prilejul
obţinerii unor distincţii de către specialişti ai firmei; cu ocazia obţinerii unor premii
speciale privind calitatea produselor sau serviciilor realizate. Pe lângă avantajul
gratuităţii, acest gen de publicitate este bine acceptat de către consumatori, care au
încredere în informaţiile respective prin neimplicarea interesată a firmei in difuzarea
lor. Această formă de publicitate nu poate fi practicată însă din iniţiativa firmei şi nu
poate avea o anumită periodicitate sau continuitate.

Capitolul III
Publicitatea pe Internet
3. 1 Elementele comunicării
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3. 1. 1 Comunicarea
În general, în literatura de specialitate se exprimă ideea că există 2 tipuri de
comunicare la care sunt expuşi consumatorii şi anume:
 comunicarea interpersonală;
 comunicarea impersonală.
Comunicarea interpersonală se realizează la nivel personal, între 2 sau mai
multe persoane. Astfel comunicarea se poate realize:face2face, prin telefon, poştă,
etc.
Comunicarea impersonală este orientată spre o audienţă, numai că nu există
un contact direct între sursă şi receptor.
Acţiunile cuprinse în variabila politică promoţională a mixului de marketing
nu corespund decât unei părţi a comunicării întreprinderii, respective comunicării
formale sau organizate22.
Comunicarea formală este acel gen de comunicare ce are loc, direct sau
indirect, între vânzător şi persoana sau grupul de cumpărători. Deci comunicarea
formală include ansamblul acţiunilor organizate sub forma de campanii sau
programe.
Internet generează un nou mod de comunicare: comunicarea inter-medii.
Comunicarea inter-medii este procesul prin care mediile informaţionale întră în
contact din iniţiativa unui utilizator sau “accesor” într-un context de interacţiune şi
simultaneitate23.
După cum s-a precizat în definiţie, principalele caracteristici ale acestui nou tip
de comunicare sunt:interactivitatea şi simultaneitatea.
Interactivitatea este împărţită în 2 nivele:
 interacţiunea utilizatorului cu mediul informaţional, în care se poate
include şi sursa;
 interactivitatea între noduri.
Simultaneitatea este la rândul ei împărţită în 2 nivele:
 simultaneitatea datorată intercomunicării mediilor informaţionale;
 interactivitatea aferentă nodurilor şi legăturilor din reţeaua Internet.
Comunicarea inter-medii informaţionale se datorează faptului că Internet
este un mediu hybrid, iar finalitatea reală a comunicării este aleasă de cel care caută
informaţia şi nu de cel care o transmite.

În tabelul nr. 3.1.1.1 este prezentată o situaţie comparativă referitoare la
promotor şi receptor, din perspectiva abordării informaţiei24:
TABEL Nr. 3.1.1.1 – Principalii termini referitori la abordarea informaţiei de către
sursă şi receptor
PROMOTORUL
RECEPTORUL
Alege ce, când, cât şi cum să transmită
Alege ce, când şi cât să vadă
22

I. C. Popescu, D. Şerbănică, V. Balaure-„Tehnici promoţionale”-Ed. Mretropol, Bucureşti, 1994
Gheorghe Epuran-„Publicitate şi eficienţă pe Internet”-Editura Plumb-Bacău, 1999, pag. 24
24
Gheorghe Epuran-„Publicitate şi eficienţă pe Internet”-Editura Plumb-Bacău, 1999, pag. 26
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Construieşte un mesaj pe care îl transmite
printr-o pagină Web
Alege cu precizie site-ul pe care va
transmite
Suportă cheltuielile de creaţie şi pe cele de
găzduire a paginii Web sau a site-ului

Construieşte un set de informaţii
provenite simultan din mai multe
pagini Web
Caută
punctual
informaţii
sau
navighează din curiozitate pe diferite
site-uri şi pagini Web
Suportă cheltuielile de informare
(abonament Internet, telefon)

Navigarea experimentală se realizează din curiozitate, iar persoana
implicată nu are un scop precis. Această formă de navigare poartă denumirea de
surfing.
Navigarea cu scop precis, înseamnă că utilizatorul caută ceva anume, iar
nivelul său de implicare creşte considerabil. Această formă de navigare poartă
denumirea de searching.
Publicitatea Web, prezintă avantajul că utilizatorul are o posibilitate de a
controla informaţia şi stimuli la care se expune.
“Utilizatorii care navighează cu scop precis sunt mai uşor de atras,
comparative cu cei care navighează în varianta surfing, datorită faptului că ei nu caută
ceva anume şi nu sunt sufficient de implicaţi. Publicitatea adresată celor din urmă
trebuie să beneficieze de o preocupare mai mare din partea promotorilor, scopul fiind
acela de a face un site mai interesant şi de a da posibilitatea unei parcurgeri mai uşoare
şi plăcute a informaţiei”. (Gheorghe Epuran-„Publicitate şi eficienţă pe Internet”Editura Plumb-Bacău, 1999, pag. 21)
Pe lângă termenii de surfing şi searching mai există şi noţiunea de flowprocesul ce apare atunci când utilizatorul identifică un site destul de interesant pentru
a-i acorda toată atenţia. Deci flow-ul se manifestă atunci când utilizatorul poate
interacţiona cu mediul.

3. 1. 2 Elementele comunicării comerciale pe Internet
Una din cele mai importante diferenţe între Web şi mediile tradiţionale
este interactivitatea şi faptul că stuctura WWW se formează prin asociere.
Informaţia din sistemul hypertext este structurată
în noduri şi legături.
Nodurile sunt elemente individuale sau grupuri de informaţii care se constituie ca
blocuri ale unui hypertext25. Ele pot conţine informaţii sub formă de text, vizuale,
audio, dacă din punct de vedere logistic este posibil.
Nodurile sunt interconectate prin hyperlegături, adică de cele mai multe ori,
fiecare nod este conectat la o serie de alte noduri care folosesc aceeaşi informaţie.
Atunci când parcurge hypertextul, utilizatorul face alegerile pe care le doreşte,
existând astfel mai multe modalităţi de parcurgere.
Volumul mare de informaţii care poate fi accesat de pe Internet a condus la
utilizarea noţiunii de metainformaţie, aceasta reprezentând informaţia care arată
modul în care se pot accesa alte informaţii26.
Interconectarea de către utilizator a mai multor site-uri, în funcţie de nevoia
de informare şi interesul său, conduce la obţinerea unui efect electronic de
multiplicare. Acest efect este extrem de puternic datorită faptului că generează
asocieri şi multiplică traficul între diferite site-uri.
Herb Simon, laureat al premiului Nobel a afirmat: ”Ceea ce informaţiile
consumă este clar:ele consumă atenţia receptorilor. Creşterea bogăţiei informaţie duce
25
26

Gheorghe Epuran-„Publicitate şi eficienţă pe Internet”-Editura Plumb-Bacău, 1999, pag. 16
Gheorghe Epuran-„Publicitate şi eficienţă pe Internet”-Editura Plumb-Bacău, 1999, pag. 17
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multitudinea informaţiilor, care ar putea să consume nedorit”27.
Web se caracterizează prin absorţia de informaţie şi nu prin “împingerea
acesteia”, ca în cazul mijloacelor tradiţionale. Acest aspect are o importanţă aparte,
deoarece informaţia tinde să fie controlată de utilizator şi nu de emitentul ei.
Diferenţele între comunicarea interpersonală, de masă şi World Wide Web
sunt prezentate în Tabelul nr. 3.1.2.128:
TABELUL Nr. 3.1.2.1
Feed-back
Interactivitate

Tipul
de
comunicare

Modelul de
comunicare

Comunicarea
interpersonală
Comunicarea
de masă
WWW

De la persoană la
persoană
De la persoană la
grup
De la grup la grup

Da

Ridicată

Numărul
surselor
corelative
Puţine

Inexistentă

Inexistentă

Multe

Da

Ridicată

Extrem de
multe

3. 2 Tehnici publicitare utilizate pe reţeaua Internet
3. 2. 1 Principalele forme ale publicităţii în WWW
Variabilă a mixului promoţional, publicitatea are ca obiective fundamentale
provocarea de modificări la nivelul atitudinii receptorilor sau publicului vizat în sensul
dorit de promotor. Publicitatea trebuie să aibă în vedere principiile de adevăr privind
produsul şi firma (organizaţia), precum şi respectul faţă de publicul căruia i se
adresează.
Principalele forme ale publicităţii pe Internet se pot grupa până în prezent,
după un singur criteriu, respectiv după obiectul vizat29:
 publicitatea de produs, care este cea mai frecventă;
 publicitatea de marcă;
 publicitatea de firmă.
Având în vedere suportul prin care se transmit mesajele publicitare ce au ca
obiect produsul, marca sau firma, constatăm că nici chiar între aceste 3 forme nu
există deosebiri mari, ele bazându-se pe aceleaşi principii de creaţie, având
aproximativ aceleaşi ţinte şi generând efecte relativ similare.
Mesajele publicitare, create sub diferite forme, se pot transmite în mai multe
maniere, pe diferite site-uri şi pagini Web, principalul aspect urmărit fiind
maximizarea audienţei.
Fiind vorba de o cale de comunicare nouă, Internet-ul face posibilă aplicarea
mai multor tehnici publicitare, dintre care menţionăm:
1. Inserări în programe de căutare;
2. Sunete Web,
3. Bannere;
4. D-mail;
5. Pay-per-Sale;
6. Push-media;
7. News-groups;
8. Liste de difuzare;
9. Publicitate interstiţială;
27
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28

31

Gruia Claudiu Renato
10. Fondul de pagină;
11. Forumul;
12. Freewares;
13. Economizorul de ecran;
14. Marketing direct;
15. Vânzarea online;
16. etc.
Următoarele definiţii au fost preluate integral din George Alin
Popescu-“Webmarketing în România”-Editura Teora, 2003:
 Afişare a bannerului-sinonim cu “ad impression”, defineşte rata de
afişare a uni banner pe o pagină Web, atunci când această pagină
este vizualizată de utilizatori. Acest tip de raport este unul utilizat
de multe site-uri în calcularea preţului cerut pentru spaţiul
publicitar din paginile lor.
 Bannerul-este o manşetă de reclamă aşezată într-o pagină Web, ce
conţine o legătură la site-ul celui care şi-a făcut reclamă.
 Click-se înregistrează un astfel de click atunci când un utilizator
interacţionează cu un spaţiu publicitar. Se înregistrează un click
atunci când utilizatorul urmează linkul propus de un banner
publicitar, fiind direcţionat către destinaţia propusă de acesta.
 Click indus(ClickThrough)-reprezintă actul în sine de a face click
pe un banner, urmarea fiind direcţionarea utilizatorului către site-ul
celui care a creat bannerul. Este folosită ca şi punct de calcul al
puterii de penetrare a unui mesaj promoţional.
 Costul per acţiune(CPA)-reprezintă preţul plătit de compania de
publicitate pentru fiecare acţiune pe care o generează spaţiul
publicitar cumpărat pe un anumit site. ”Acţiunea” poate să constea
într-o vânzare, o direcţionare către site-ul celui ce face campania
respectivă, completarea unui formular. descărcarea unui program,
etc.
 Costul per click(CPC)-reprezintă preţul plătit de o companie de
publicitate pentru fiecare click înregistrat de bannerul postat pe un
anumit site.
 Costul per mie de afişări(CPM)-reprezintă costul plătit de o
companie de publicitate pentru fiecare 1000 de afişări ale
bannerului său în paginile unui site.
 Costul per vânzare(CPS)-reprezintă preţul plătit de o companie de
publicitate unui site pentru fiecare vânzare care rezultă ca urmare a
direcţionării unui utilizator-cumpărător dinspre site-ul respectiv.
 Direcţia Clicurilor(ClickStream)-reprezintă drumul pe care îl
parcurge utilizatorul atunci când navighează din site în site sau din
pagină în pagină, în interiorul acelui site.
 Link-folosind limbajul HTML, un link poate fi vâzut ca o legătură
accesibilă de la conţinutul unei pagini de Internet la o altă pagină de
Internet.
 Rată de click(ClickThrough Rate-CTR)-este rata de răspuns a
utilizatorilor la o campanie publicitară online, exprimată de obicei
ca procent şi calculată folosindu-se ca bază indicatorul “click
indus” raportat la numărul de afişări ale mesajului publicitar
respectiv.
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URL(Uniform Resource Locator-indicator universal al resurselor
în Internet)-este adresa unei resurse accesibile pe Internet. Tipul
resursei depinde de protocolul de Internet aplicabil folosind Hyper
Text Transfer Protocol (HTTP), resursa poate fi o pagină HTML, o
imagine sau orice altă aplicaţie suportată de acest protocol HTTP.

3. 2. 2 Tehnici de transmitere a mesajelor publicitare pe Internet
1. Publicitatea prin programele de căutare



















Principalele programe de căutare şi portaluri sunt:
www.yahoo.com
www.google.com
www.altavista.com
www.dmoz.com
www.excite.com
www.lycos.com
www.webcrawler.com
www.123start.ro
www.portal.ro
www.axanet.ro
www.bumerang.ro
www.ebony.ro
www.gsmland.ro
www.index2000.ro
www.kappa.ro
www.rol.ro
www.top100.ro
etc.
www.yahoo.com

În 1993, Jerry Yang şi David Filo (studenţi la Stanford University)
au început să indexeze site-urile web existente la acea vreme într-un catalog, invovaţia
fiind reprezentată de aşezarea paginilor în funcţie de categorii predefinite de
informaţie prezentată şi de cuvinte-cheie prin care se identifică site-ul respectiv în
categoria în care era încadrat. 30După câteva luni, catalogul nou creat a început să fie
cunoscut sub numele de „Jerry Yang’s Guide to www „.
În 1996, un holding japonez, Softbank, investeşte 100 milioane $ în
mica întreprindere, pentru ca în 1999 cotaţia Nasdaq (bursa de valori americană) să
arate la 26 noiembrie 1999 nivelul de capitalizare al Yahoo de ordinul a 34 miliarde
$.
La yahoo. com avem de ales între 2 tipuri de înregistrare:
 „standard”-adică cea free;
 „yahoo express”-care implică plata unei sume de bani.
Oricine poate apela la înregistrarea „standard” atâta timp cât înregistrarea nu
se încadrează la o categorie comercială. Faptul că categoria este necomercială se
identifică prin faptul că bannerul de top este de culoare albastră. Pentru a înregistra
30
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un site la categoria standard trebuie să se facă click pe „Suggest a site”, legătura care
apare la sfârşitul fiecărei pagini cu rezultate ale căutării. Dezavantajele înregistrării
gratuite sunt următoarele:timp de răspuns scăzut, nu există garanţia că se va primi
răspuns într-o lună sau că site-ul va fi listat.
Înregistrarea yahoo express costă aproximativ 300$, iar în acest caz, timpul de
răspuns este de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării site-ului.
www.google.com

Cel mai important robot de căutare de pe Web este Google. Importanţa acesui
motor este dată de faptul că atât căutările Yahoo cât şi cele Netscape folosesc unele
din rezultatele furnizate de Google. În România, 60 % din căutările de pe Web se fac
prin Google31. Google a devenit cel mai utilizat motor de căutare al lumii virtuale,
datorită capacităţilor sale unice de a furniza rezultate incredibil de relevante în primele
10-30 de rezultate furnizate în urma căutării unei anumite informaţii. Unul din
mecanismele cele mai importante care îi oferă această capabilitate este utilizarea
caracteristicilor speciale ale Web-ului însuşi.
Deci, putem spune că Google se raportează în afişarea rezultatelor unei
anumite căutări la ansamblul legăturilor existente între site-urile Web.
Explicaţia tehnicii „Page Rank”, folosită de Google, în afişarea rezultatelor
este incredibil de simplă: un site care pretinde că este relevant pentru o informaţie sau
o categorie de informaţii căutate, este apreciat în privinţa relevanţei sale
autoproclamate, prin prisma modului cum este văvut site-ul respectiv de alte site-uri
relevante la rândul lor. Altfel spus dacă anumite site-uri importante pentru o anumită
informaţie fac legături către site-ul în discuţie, atunci acest site va fi considerat
important la rândul său32.
Tehnica „page rank”, în traducere liberă-importanţa unei anumite pagini”, se
fundamentează pe caracteristica Web-ului, folosind structura de linkuri ca pe un
indiciu al valorii individuale a fiecărei pagini. Astfel, site-urile importante, de o
calitate ridicată a conţinutului, primesc o poziţionare superioară, pe care Google o are
în considerare de fiecare dată când realizează o căutare. Prin urmare, potrivit
afirmaţiilor creatorilor săi33, Google combină tehnologia „Page Rank” cu tehnologia
performantă de căutare în textul paginilor indexate, pentru a găsi acele pagini
relevante şi importante pentru subiectul căutării. Un element important de care trebuie
să ţinem seama când ne înscriem la Google, este acela că motorul oferă rezultate şi
pentru căutările realizate prin intermediul altor motoare. Yahoo, include în rezultatele
căutării şi lista furnizată de Google.
www.altavista.com
A fost lansat în luna decembrie
1995 şi s-a asociat cu Yahoo!
34
începând din 1996 . Este un program de căutare foarte cunoscut şi apreciat la nivel
mondial.
Altavista este capabil să determine plasametul paginilor în funcţie de
cuvinte şi fraze. Cuvintele cheie trebuie să apară printre primele în document, trebuie
să fie în proximitate, iar documentul trebuie să cuprindă maximum de cuvinte cerute
în căutare.
31
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The Open Directory este un ghid al Web-ului, construit de voluntari. Importanţa
lui este mare, deoarece tot mai multe site-uri îşi dezvoltă o secţiune de linkuri bazată
pe arhiva The Open Directory35. Înregistrarea este gratuită, dar nu există un timp în
care să se spună dacă site-ul a fost acceptat sau nu. Pentru înregistrare, trebuie aleasă
categoria la care dorim să fim listaţi, apoi activată legătura „add URL”. Mai departe se
completează formularul, care are o secţiune unde trebuie menţionat că site-ul este în
limba română. Rezultatul înregistrării se vede cam în 3 săptămâni de la data
înregistării.
www.excite.com

A fost lansat în 1995 şi s-a dezvoltat foarte repede pe seama publicităţii.
Poate lucra pe bază de texte descriptive compuse din fraze complete36.
www.lycos.com

Este unul din cele mai cunoscute „motoare” în domeniul căutării, şi în acelaşi
timp, unul din cele mai vechi, fiind lansat în 1994. Foloseşte cuvinte cheie şi uneori
„penalizează” abuzul de astfel de cuvinte, fără a spune nimic despre limita maximă
utilizabilă de cel care face accesul37.
www.webcrawler.com
A fost creat în 1995 şi aparţine cunoscutei firme A. O. L. , ceea ce i-a asigurat
şi succesul de care se bucură în prezent 38. Acesta realizează căutarea printr-o serie de
calcule care au la bază raportul procentual dintre numărul de cuvinte cheie pe pagină
şi numărul total al cuvintelor din document. Principalul avantaj constă în faptul că
prezintă o mare rapiditate prin accesarea de site-uri într-un interval de maximum 2 zile
de la cererea de referenţiere. Are anumite limite, în sensul că se orientează către siteurile considerate „populare”, judecate după numărul de accesări.
www.123start.ro

Este un portal web care oferă următoarele servicii: reclamă pe Internet,
realizare site-uri, etc.
Reclama se realizează în colaborare cu ARBOmedia Sales House. Rata de baza
(pentru un banner 468x60, plasat in tot site-ul in primul ecran, de max. 15 kB; poate
fi animat) poate cobori (in funcţie de mărimea contractului) până la:1, 5 $ CPM sau 0,
1 $ CPC.
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Oferta de servicii este următoarea:
*Pachetul START-prima prezenţă pe Internet-1$ / luna sau 10 $ / an
 Pagina format standard (conform unor modele predefinite
 Text max. echivalent cu o pagina A4 la 14 puncte
 Logo
 1-2 imagini
 Informatiile pentru contact (adresa, telefon, mail, etc. )
 Tehnologie folosita: HTML
 Adresa de forma www. 123start. ro/nume_client
 Găzduire asigurata pe serverele noastre
 Actualizare: gratuita (in limita a max. 1 intervenţie / luna)
*Pachetul Clasic- primul tău site-75 $
*Pachetul GOLD-asigurarea unei prezenţe puternice pe Internet-200 $
*Pachetul PLATINUM-un site de neuitat-Preţ în funcţie de specificaţii
www.portal.ro

După cum ne spune şi numele site-ului, aici putem să căutăm informaţii
legate de orice domeniu. Oferă informaţiile cele mai de bază începând de la curs
valutar şi până la „cea mai bună actriţă, actor”, etc.
www.axanet.ro

Oferta oferită de www.axanet.ro este prezentată pe site astfel:
domeniu pe Internet-99 USD/an
realizare de pagini web-180 USD
promovarea site-ului pe motoare de căutare
instalarea paginii
 etc.





www.bumerang.ro
Este un alt motor de căutare românesc. Aşa cum susţin realizatorii săi,
bumerang. ro se doreşte a fi un „ghid” pe Internet, ajutând astfel utilizatorii să
găsească cât mai repede informaţiile legate de site-urile româneşti.
www.ebony.ro
ebony.ro, intitulat şi „serverul de căutare pentru România” este un alt portal
care oferă publicitate pe Internet. Acesta oferă servicii de:
 realizare de bannere
 realizare de site-uri
36
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 poziţionare avantajoasă a banner-lui în pagină
 etc.
www.gsmland.ro

Următoarea prezentare a fost luată de pe pagina oficială a site-ului:”GSM
LAND (gsmland. ro) este unul dintre cele mai importante portaluri gsm din Romania,
oferind o gama larga de servicii si continut online utilizatorilor de Internet din
Romania. GSM LAND reprezinta o retea de peste 6 site-uri tematice cu continut
specific, de la servicii de ringtones gratuite pana la a prezenta ultimile noutati gsm.
Portalul gsmland. ro are o audienta de aproape 250. 000 de vizitatori unici pe luna
care genereaza peste 1. 000. 000 de pagini vizitate. In forma actuala, GSMLand. ro a
aparut pe internetul romanesc la mijlocul anului 2002, in spatele lui fiind doar un
singur om, si ajungand in scurt timp cel mai cunoscut portal gsm, fiind totodata una
dintre cele mai populare destinatii online ale romanilor de pretutindeni din domeniul
gsm si nu numai.
STRUCTURA GSMLAND. RO:
Serviciile GSMLand. ro sunt organizate in 6 canale principale: ringtones, noutati
gsm, anunturi online, free sms, free logo si secrete gsm.
AVANTAJELE PUBLICITATII ONLINE:
Internetul este un suport ideal pentru promovarea produselor si serviciilor unei firme
sau companii, pentru ca pe langa numarul mare de vizitatori aduce si cateva avantaje
care nu pot fi regasite in media traditionala.
PUBLIC SELECT:
Indiferent de site-ul vizitat sau profilul utilizatorilor, in marea lor majoritate, acestia
fac parte dintr-o categorie speciala, foarta cautata de companii, utilizatorii de internet
au studii medii sau superioare, detin sau au cunostinte de calculator si sunt dornici de
informare. „
www.index2000.ro
index2000.ro PUCTUL DE PORNIRE PENTRU ROMANIA, este
tot un portal în care se poate face publicitate. În acest portal se găseşte un formular
online, în care firmele sau persoanele fizice pot să-şi introducă anunţurile.
www.kappa.ro

kappa.ro este primul portal realizat în România. Pe lângă faptul că este unul
dintre cele mai puternice portal-uri româneşti, acesta oferă şi următoarele servicii:
 Înregistrarea în motoare de căutare-Pentru înregistrarea în motoare de
căutare compania kappa. ro foloseşte un soft care face înscrierea în peste 100.
000 de directoare / motoare de căutare atât străine cât şi româneşti incluzând
principalele motoare de căutare (Altavista, Excite, HotBot, Infoseek, Lycos,
Magellan, WebCrawler, Yahoo, Northern Light, MetaCrawler, GoTo,
Google, etc. ). Preţul acestui serviciu este de 50$.
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Realizarea de bannere publicitare şi introducerea acestora pe următoarele
portaluri şi motoare de căutare: http://www.kappa.ro; http://www.k.ro;
http://www.hotmail.ro; http://www.bluedog.ro; http://www.dnt.ro;
http://www.dntb.ro; http://www.feelings.ro;etc.
www.rol.ro

rol.ro este un alt portal care oferă publicitate pe Internet şi următoarele
servicii:
 e-mai şi site web gratuit
 certificate de calitate
 semnătura electronică
 etc.
www.top100.ro

În top100.ro putem găsi un clasament general al celor mai bune site-uri.
Clasamentul se realizează în funcţie de numărul de voturi pe care le câştigă un site.
Principiul este simplu:în momentul când utilizatorul accesează un site înregistrat la
top100. ro, pe ecran va mai apărea o pagină în care utilizatorul este rugat să voteze
site-ul. Deci cu cât site-ul este mai bine realizat şi folositor, cu atât acesta va fi mai
bine promovat de top100. ro. În continuare este prezentat Regulamentul top100.ro:
 înscirerea în top100. ro este liberă
 top100. ro îşi rezervă totuşi dreptul de a respinge anumite site-uri fără ca
motivul să fie precizat
 etc.

2. Cercurile tematice Web
Publicitatea prin Cercuri Web este o tehnică relativ nouă de accesare a
informaţiilor şi are la bazăo anumită formă asociativă. Cercurile Web sunt o reuniune
de site-uri concurente, legate între ele printr-un circuit de vizite 39.
Aceste „cercuri” sunt legate la www.webring.org pentru a fi accesate cu mai mare
uşurinţă.
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Fiecare site membru al cercului tematic introduce pe pagina sa un borderou
prin care propune navigarea, atât în „aval”, cât şi în „amonte”, către alte site-uri cu
acceaşi tematică. De asemenea, bandoul conţine şi opţiunea de afişare a listei
membrilor sau a paginii cercului constituit. Pentru a se integra într-un cerc,
anunţătorul selecţionează temele şi categoriile care sunt în relaţie cu propria-i temă,
după care face o cerere de integrare către Webmater-ul cercului ales 40. Acesta din
urmă are dreptul să accepte sau să refuze cererea.
Webmaster-ul nu este altcineva decât anunţătorul care a constituit site-ul
iniţial. Un Cerc Web pentru a fi eficient trebuie să aibă conectate cel puţin 5 site-uri.
Statistica de pe site-ul oficial arată pentru începutul anului 2004 următoarele:
 50. 000 de inele constituite
 900. 000 de site-uri afiliate
 Webring Forum constituit din 5. 000 de forumuri.
Un atuu al Site-urilor cu Tematică Web este faptul că utilizatorul trebuie
doar să acceseze un cerc pe o temă aleasă (prin webring. org) şi toate site-urile
respective îi vor sta la dispoziţie ca şi cum ar fi unul singur.

3. Publicitatea prin bannere şi BannerExchange
Publicitatea online este acea tehnică publicitară Web prin care se
finanţează de către proprietar un bandou sau, după caz un site întreg, astfel încât să
devină o prezenţă permanentă pe Internet41.
Acest gen de publicitate creează promotorului posibilitatea valorificării
numelui de marcă sau a întregului site, precum şi atragerea permanentă de vizitatori.
Cea mai utilizată tehnică publicitară în acest context este publicitatea
prin bannere, aceasta având în prezent o pondere de peste 80% în cadrul
cheltuielilor publicitare Web42. Bannerele publicitare online preiau în fapt ideea
clasicelor inserţii în presă sau pe cea a afişelor, având aceleaşi principii de creaţie şi
chiar de difuzare.
Ca formă bannerele sunt bandouri rectangulare conectate printr-o legătură
hipertext la un site de destinaţie. Atunci când vizitatorul accesează bandoul respectiv,
el va intra imediat în legătură cu site-ul anunţătorului.
În prezent există aproximativ 90 d e standarde de mărime pentru
bannere, ceea ce creează o anumită derută în rândul anunţătorilor şi conduce la
creşterea costurilor43.
Un studiu realizat în Franţa, a scos în evidenţă faptul că expunerea la
bannere a permis creşterea gradului de asociere dintre produs şi marcă (la aparate de
ras) cu circa 26%, şi de asemenea, creşterea satisfacţiei generate cu 31% 44. A realiza
40
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un banner de calitate nu înseamnă doar a folosi un program de grafică. Este foarte
important ca realizatorul bannerului să ştie limitele de mărime cerute de cei care
găzduiesc bannerul.
După mărimea lor fizică bannerele se împart în45 :
 bannere standard;
 bannere verticale;
 bannere pătrate;
 butoane.
Bannerele standard au dimensiunea de 468x60 pixeli, şi sunt cele mai
răspândite pe Internet. Acestea pot fi realizate şi animate cu condiţia că acestea să
nu depăşească 12Kb. Dezavantajele acestor bannere constau în faptul că:
 de cele mai multe ori acestea sunt plasate la începtul paginii, astfel că
utilizatorul va vedea mai întâi reclama de pe site-ul respectiv şi apoi
informaţia de care are nevoie. De aceea foarte multe site-uri sau orientat
spre bannere personalizate ca dimensiuni.
 îngreunează încărcarea paginii.
Bannerele verticale se evidenţează prin faptul că acestea, permit
realizatorilor de pagini Web, să-şi rezerve mai mult spaţiu în partea superioară a
paginilor, aşa încât vizitatorii să vadă mai întâi emblema sau informaţiile de pe site şi
apoi reclama. Bannerele verticale ocupă mai puţin spaţiu decât cele standard, au
dimeniunea de 120x240 pixeli, şi au ca rezultat o încărcare mai rapidă a paginii.
Principalele avantaje sunt:
 încărcarea mai rapidă a paginii;
 într-un bannere vertical se poate introduce mai multă informaţie faţă de un
banner standard;
 foarte multe pagini au o bară de navigare pe partea lor stângă, ceea ce face
ca acest tip de banner să se integreze perfect.
Bannerele pătrate pot avea dimensiunile de 125x125 sau 250x250 pixeli.
Acestea oferă o altă modalitate de a salva spaţiu şi de a economisi timp de încărcare a
paginii, în acelaşi timp cu transmiterea mesajelor publicitare. Principalele avantaje
sunt:
 deoarece ocupă mai puţin spaţiu, aceste bannere se pot realiza foarte animate,
fără să afecteze încărcarea paginii;
 se pot folosi mai multe bannere pătrate în mai multe locuri în pagină, fără să
trebuiască a fi eliberat mai mult spaţiu.
 din perspectiva personalizării de către realizatorul site-ului, a modului de
poziţionare a reclamei pe site, bannerele pătrate sunt ideale.
Butoanele au în general mărimea de 88x31 pixeli, ceea ce face ca plasarea
lor să fie foarte ieftină, chiar gratuită. Foarte multe site-uri procedează la schimburi de
butoane sau plasează aceste butoane ca element de legătură cu utilităţi ce le pot aduce
utilizatori mai mulţi (ex. :www.trafic.ro).
După gradul de interactivitate bannerele se împart în46:
 bannere pasive;
 bannere dinamice;
45
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Bannerele pasive sunt statice şi prezintă marca sau firma, fără a furniza
alte informaţii.
Bannerele dinamice (active) se împart în 2 categorii:
 bannere animate-animaţia este creată în formă unică, reluându-se pe
animaţie „play again. . . . ”;
 bannere interschimbabile-sunt create în acelaşi fişier grafic mai multe
imagini şi texte cărora li se atribuie comenzi de intrare şi ieşire din „scenă”
după anumite secvenţe de timp şi într-o anumită formulă de animaţie sau
„path”.
Bannerele limitate în timp apar la încărcarea unei pagini sau odată cu
accesarea unui site şi dispar după un timp cuprins între 16 şi 18 secunde. Ele pot fi
pasive sau animate. Durata de rămânere pe ecran este aleasă în funcţie de o serie de
factori psihologici şi comportamentali. Astfel se consideră că dacă în acest timp
mediu de 17 sec bannerul nu este apelat atunci el nu va fi apelat nici în
continuare. Această ipoteză se bazează pe faptul că accesarea prin click este o acţiune
care se produce din impuls.
Avantajele publicităţii prin bannere sunt următoarele:
 interactivitatea;
 eficientă, deoarece se obţine printr-un simplu click;
 etc.
Atragerea atenţiei vizitatorilor se poate realiza printr-o serie de tehnici
de concepere a bannerelor:
 introducerea pe banner de întrebări provocatoare de genul:”Doreşti să
câştigi o excursie în . . . . ?; „Doreşti să câştigi 1000 $?” ; etc. Aceste întrebări
pot creşte click-through cu peste 15%.
 introducerea animaţiei pe banner-aceasta atrage atenţia şi o menţine asupra
bandoului.
 introducerea unui îndemn de tipul „click here”-este în măsură să crească
rata de acces. Se recomandă ca acest îndemn să fie situat în partea din dreapta
a bannerului.
 semnalarea ofertelor gratuite în bandou conduce la o creşterea
semnificativă a numărului de vizitatori. Ofertele gratuite conduc la o
creştere a ratei click-urilor cu circa 35%.
 folosirea culorilor vii, incitante. Culorile bleu, verde, galben au un
randament mai ridicat comparativ cu negru, alb, roşu, etc.
 folosirea unor metode de manipulare prin sugerarea unor stări de urgenţă
de genul:”ofertă limitată în timp”; „apăsaţi repede aici!”; etc.
 utilizarea de bannere rotative conduce, la creşterea numărului de vizitatori.
În această variantă, fiecare banner apare câteva secunde, după care lasă locul
altuia care îl urmează. Animaţia atrage atenţia, iar varietatea anunţirilor creşte
şansa obţinerii unui click.
Dezavantajele publicităţii prin bannere:
 după a 4 expunere, curba de răspuns se deplasează de la nivelul de 2, 1% la
1%47. Acest efect este denumit „protecţia la expunere” prin asociere cu un
prag maxim, de la nivelul căruia investiţia în publicitate devine nerentabilă48.
47
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prin cookies se pot identifica vizitatorii care navighează pe un anumit site 49.
Prin aceast instrument societatea americană DoubleClick a putut măsura
efectele repetiţiei mesajului publicitar asupra aceleiaşi persoane. Rezultatele au
arătat că începând cu a 5 expunere, rata clicurilor a scăzut sub 1%.
 prin repetiţia bannerelor vizitatorii încep să se plictisească de aceleaşi
bannere pe care le văd şi există tendinţa astfel de a evita site-urile respective.
 s-a găsit totuşi o modalitate de evitare a repetiţiei bannerelor, prin
modificarea formei acestora periodic, numai că aceasta implică probleme de
ordin financiar, datorită faptului că foarte multe bannere pentru a avea succesul
scontat costă foarte mult.
 etc.
Sfaturi pentru realizarea bannerelor50:
 realizarea de bannere speciale pentru fiecare site, pe care dorim să realizăm o
campanie publicitară. Orice banner trebuie adaptat (culoare, dimensiune, etc. )
la designul paginii care îl va găzdui;
 realizarea de bannere simple, eventual cu animaţii din 2 frame-uri (cadre);
 chiar dacă un deţinător de site acceptă un banner mai mare, trebuie să ţinem
cont că acest lucru este în dezavantajul nostru, pentru că acest lucru va
îngreuna încărcarea paginii, şi astfel va afecta şi randamentul bannerului;
 site-ul pe care vom plasa bannerul trebuie să aibă legătură cu domeniul în care
ne desfăşurăm activitatea;
 etc.
BannerExchange reprezintă un sistem de publicitate online, care foloseşte
afişarea alternativă, pe oricare dintre site-urile membre ale unui astfel de sistem, a
bannerelor propuse de celelalte site-uri membre51.
Funcţionând pe baza valorificării elementelor comune, anumite servicii de
difuzare (provideri) acceptă găzduirea unui banner din partea unei firme, cu condiţia
ca acesta să-i procure la schimb un spaţiu similar52.
Fiecare pagină se înregistrează, în funcţie de conţinutul său, în cele mai
apropiate categorii, avându-se în vedere afinitatea audienţei şi rata dorită a clicurilor.













Un Sistem de BannerExchange funcţionează în felul următor53:
se construieşte un banner în aşa fel încât să atragă cât mai mult trafic;
ne înregistrăm într-un Sistem de BannerExchange cu acest banner;
bannerul se încarcă în sistem, iar Serviciul de BannerExchange ne va
furniza un fragment de cod HTML pe care va trebui să-l includem în cel
puţin una din paginile site-ului nostru;
apoi cu fiecare afişare, în funcţie de politica de funcţionare a sistemului de
BannerExchange, se vor câştiga „credite”, adică afişişări viitoare ale
bannerului nostru în alte site-uri membre ale sistemului.
Principalele servicii de schimburi de bannere străine sunt54:
ADvertising-EXchange
Bannerad
Banner Bazaar
BannerCAST
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Banner Swap
Comic Banner Exchange
Cyber Link Exchange
France Hyperbanner
GSAnet Banner Swap
La Banniere
Le Relais Francophone
Link Buddies
Link Trader
NarrowCast Media
Oxypubs
PubliCenter
Smart Clicks
The Internet LinkExchange
TradeBanners
Web Ads Express Banner Network
HomeGrown Advertising Inc.
ProBe
etc.

1.
2.
3.
4.
5.

Principalele servicii de schimburi de bannere din ţară sunt:
www.AdBanner.ro
www.AdZone.ro
www.grafx.ro
www.traficdublu.ro
www.bx.mediat.ro






















www.AdBanner.ro












Următoarele informaţii au fost preluat de pe site-ul oficial:
Adbanner înseamnă „BannerExchange” într-o reţea civilizată
pentru varianta Gold, rata este de 1:1
pentru varianta Silver, rata este de 2:1
5. 000 de credite la înscriere
poţi primi 2. 000 de credite dacă cineva se înscrie în Adbanner. ro după ce a
dat click pe bannerul din pagina ta
poţi selecta în ce categorie să ţi se afişeze bannerele
poţi selecta ce categorii de bannere să se afişeze în site-ul tău
se pot folosi orice fel de format de bannere
nu se acceptă site-uri care promovează warez, pornografie, etc.
fiecare al 100-lea membru câştigă 100. 000 de afişări
www.AdZone.ro

Adzone.ro asigură un sistem performant de BannerExchange şi publicitate
online. Încă de la înscriere utilizatorul primeşte 3. 000 de afişări gratuite care vor ajuta
în promovarea site-ului.
Oferta de BannerExchange pe site este următoarea:
 publicitate gratuită pe site-ul nostru

43

Gruia Claudiu Renato
rată de schimb 2:1
se acceptă toate dimensiunile de bannere
creditele sunt transferabile
se pot alege ce fel de bannere vor fi afişate pe site
 etc.





www.grafx.ro

Dezvoltat de compania GraFX <http://www.grafx.ro> in august 1999,
GRAFSTAT oferă o arie largă de soluţii de contorizare şi evidenţă de trafic. El ne
permite să vizualizăm comportamentul vizitatorilor site-ului nostru şi să determinăm
eficienţa comunicării cu aceştia. Publicitatea prin GRAFSTAT are la bază 'costul-perafişare' (CPM), altfel spus, clientul plăteşte pentru numărul de afişări a reclamei sale
(bannerul).
Preţurile practicate sunt următoarele:
 10. 000 afişări - 30 EUR (3 EUR/CPM)
 50. 000 afişări - 120 EUR (2. 4 EUR/CPM)
 100. 000 afişări - 200EUR (2 EUR/CPM)
 500. 000 afişări - 750 EUR (1. 5 EUR/CPM)
 1. 000. 000 afişări - 1200 EUR (1. 2 EUR/CPM)
www.traficdublu.ro

Informaţiile despre acest serviciu au fost preluate de pe site-ul oficial:
” Banner Exchange reprezinta cea mai simpla modalitate de promovare a sitului Dvs!
Serviciul va plasa in mod aleator bannerul Dvs. pe o pagina a unui alt site
membru BX TraficDublu. In schimb serviciul va plasa bannerul unui alt
membru
pe
situl
Dvs.
Pentru reclamele care apar pe site-ul dumneavoastra castigati credite ( 'credite
primite' ), iar bannerul dumneavostra va apare pe site-urile celorlalti membri
( 'credite afisate' ). Cantitatea 'creditului primit' este egal cu numarul afisarilor
de bannere pe situl Dvs!. Rata de schimb a sistemului nostru este de 1:1. ”
La fel ca alte servicii de BannerExchange, traficdublu.ro are propriul
sistem de înscriere şi regulament.
www.bx.mediat.ro
Prezentare site:
Publicitate online gratuită
6000 de credite la înscriere
Cea mai bună rată de schimb 1:1 (pentru bannere amplasate vizibil)
Modalitate simplă de înscriere şi utilizare
Statisci detaliate pentru bannere şi site-uri
Bannere în format grafic standard (. gif, . jpg, . png) si rich media (flash,
java, html)
 Fară mini-banner
 Suport tehnic prompt şi permanent
 Sistem anti fraudă
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 Premii lunare în afişări
Exemple de bannere publicitare se găsesc pe CD-ul ataşat lucrării.

Reţelele publicitare se împart în 2 categorii55:
1. reţele de tip link-exchange
2. reţele de tip agenţie media
1. Reţelele de tip link-exchange, au următoarele caracteristici:
 înscrierea în reţea este gratuită
 se oferă reclamă la schimb în raport de 3:1 , 2:1 , 1:1, adică la 1, 2 sau 3
expuneri de bannere furnizate de reţea se oferă 1 expunere pentru bannerul
site-ul participant
 pentru o mai bună vizibilitate în reţea se pot cumpăra expuneri suplimentare
2. Reţelele de tip agenţie media se împart la rândul lor în 2 categorii:
a) gazde de publicitate:
 vând spaţii publicitare în reţea
 site-urile înscrise sunt plătite în funcţie de numărul de expuneri sau click-uri
înregistrate
 tariful pe expunere/click se stabileşte în funcţie de volumul traficului în site
 tariful oferit site-urilor care găzduiesc publicitate în reţea este de maximum
50% din preţul de vânzare a spaţiului publicitar
b) cumpărători de publicitate:
 cumpără un număr de expuneri/clicuri în reţea
 pot selecta site-urile în care îşi vor afişa reclama în funcţie de anumite criterii
(tematice sau de trafic)

Principalele reţele publicitare din România sunt:
1. www.102mg.ro
2. www.adclick.ro
3. www.admedia.ro
4. www.adserver.ro
5. www.adspace.ro
6. www.boom.ro
7. www.eastrolog.ro
8. www.epromo.ro
9. www.expres.ro (Evenimentul Zilei)
10. www.markmedia.ro
11. www.nm.ro (NetMedia)
12. www.infocomp.go.ro (PcService)
13. www.rosite.ro
14. www.ziare.ro
15. www.kappa.ro
16. www.ebony.ro
17. etc.
1. www.102mg.ro
55

www. teleactivities. com
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102mg poate furniza o gamă largă de servicii în domeniul dezvoltării WEB,
de la proiectarea şi implementarea unui site, până la soluţii de publicitate şi marketing
online. Produsele WEB dezvoltate de 102mg acoperă o arie variată, pornind de la un
simplu site de prezentare şi până la dezvoltarea de module dinamice configurabile
pentru aplicaţii web şi soluţii pentru comerţul electronic şi vânzarea online.
2. www.adclick.ro

AdClick oferă soluţii pentru gestionarea spaţiului publicitar din cadrul site-ului
dvs. oferindu-vă mai multe modele de afiliere, astfel încât acestea să corespundă
intenţiilor şi planurilor de dezvoltare pe care le aveţi. Spaţiile în care vor fi afişate
reclamele vor fi configurate numai cu dimensiunile şi în poziţia acceptată de AdClick.
Spaţiile pot fi configurate static sau dinamic. Reclamele speciale nu pot fi
decât dinamice.
Spaţii statice
Vor afişa permanent reclama din motive tehnice. Nu este obligatoriu ca
aceste spaţii să conţină neapărat reclamă plătită.
Spaţii dinamice
Vor afişa reclama numai în momentul în care rulează o campanie platită şi
aceasta se califică a fi afişată în acel moment şi în acel context în spatiul respectiv.
Spaţiile publicitare, fie ele statice sau dinamice, pot afişa reclamă
implicită. Prin reclamă implicită se înţelege un banner de control, de dimensiunea
spaţiului, cu link către AdClick, prin care se va face promovarea serviciului AdClick
şi a site-ului respectiv.
Denumire
Full banner
Dreptunghi
Dreptunghi larg
Skyscrapers
Wide Skyscrapers
Textlinks
Etc.

Dimensiune
468x60
300x250
336x280
120x600
160x600
468x60

Poziţionare
Top page, bottom
Min 75% în primul ecran
Min 50% în primul ecran
Min 50%
Min 50%
Bottom centrat

Paşii unei campanii
1. Procedura
Primul pas pentru a estima corect impactul unei campanii este completarea
formularului pentru estimarea de cost şi impact. În cadrul acestei etape clientul decide
care model de plată este avantajos şi ce tip de campanie defineşte cel mai exact
obiectivele de marketing, media şi comunicare pe care şi le-a propus.
Următorul pas este semnarea contractului de publicitate şi a anexelor pentru
targetare şi derulare a campaniei. Prin anexa de targetare, clientul va defini cât mai
46

Lucrare de licenţă - Publicitatea online exact publicul ţintă căruia îi este adresat mesajul, în intenţia de a obţine, pe de o
parte, rezultatele scontate, şi de a reduce, pe de altă parte, costurile campaniei.
Pe tot parcursul derulării campaniei clientul are acces direct din browser la
datele acesteia, fie în sensul prelucrării de date fie în sensul monitorizării. La finalul
campaniei veţi primi Raportul de impact şi desfăşurare a campaniei.
2. Suport
Atât înainte cât şi după semnarea contractului, AdClick oferă în mod gratuit,
printr-o persoană dedicată, întregul suport pentru managementul campaniei. Pentru
probleme tehnice suportul este oferit nonstop, iar pentru probelme de management,
în intervalul normal de lucru. De asemenea, sistemul vă permite accesul online la
suport.
3. Plata
Facturarea serviciilor se face lunar, până în data de 5 a lunii următoare
pentru publicitatea desfăşurată în luna anterioară. Plata trebuie efectuată în termen de
14 zile, în caz contrar aplicându-se penalităţi de întârziere.
4. Alti temeni
AdClick are dreptul să refuze anumite tipuri de campanii care promovează
acţiuni contrare intereselor proprii sau a legilor în vigoare. Pe motive de etică
competiţională, AdClick îşi rezervă dreptul ca anumite reclame să nu fie afişate în
cadrul anumitor site-uri dacă acest lucru le-ar dăuna intereselor proprii.
3. www.admedia.ro

Principiul de bază al agenţiei este următorul : posibilitatea de a plăti
numai pentru cei care au citit reclama noastră.
Admedia poate afişa reclama clienţilor în 2 tipuri de reţele publicitare:
1. AdMedia Membrii Parteneri (MP)
Este compusă numai din site-uri web profesioniste, atent selecţionate, cu un
conţinut informaţional de calitate, cunoscute în Internetul românesc. Aceste site-uri
îndeplinesc condiţiile de aderare la sistemul AdMedia prin parteneriat (Membri
Parteneri).
2. AdMedia BannerExchange (BE)
Această reţea este constituită din site-uri web noi, în afirmare sau cu
vechime şi îndrăgesc acest sistem de promovare. Orice site web românesc poate fi
inclus în această reţea iar avantajul dvs. constă în audienţă completă în Internetul
românesc în toate categoriile de utilizatori Web.
Principalele Avantaje:
 Costuri bazate pe rezultate reale
 Audienţa maximă în Internetul românesc
 Analiza în timp real a impactului reclamei
 Selectarea audienţei ţintă (Categorii, Site-uri, ora etc. )
 Eliminarea fraudei (AdMedia are un sistem de supraveghere performant)



TERMENI ŞI CONDIŢII - Găzduirea de Ad-uri ( publicitate online )
Interzisă utilizarea limbajului ofensiv, a rasismului, sexului, pornografiei,
activităţilor ilegale sau alte materiale ofensive şi/sau link-uri la astfel de siteuri în publicitatea înscrisă la AdMedia.
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Suntem incapabili să acceptăm bannere care pot să conţină aspecte nepotrivite
sau ofensive.
Codul de conectare HTML pentru plasarea bannerelor AdMedia în paginile
web nu trebuie să fie utilizată în nici o pagină care conţine aspecte rasiste, sex,
pornografice sau altele de tip ilegal, ofensiv sau nepotrivit.
Nu ţi se permite modificarea codului de conectare HTML pus la dispoziţia
paginii tale web fără solicitarea anterioară a permisiunii de la AdMedia.
Nu ţi se permite modificarea codului de conectare HTML pus la dispoziţia
paginii tale web fără solicitarea anterioară a permisiunii de la AdMedia.
Publicitatea nu trebuie plasată în pagini web cu auto-încărcare cu excepţia
celor care au primit acordul prealabil al AdMedia. Aceasta include setarea
unei funcţii de auto-refresh, rotaţia conectării AdMedia cu alte reţele, şi orice
altă activitate care în mod artificial ridică rezultatele site-urilor membrilor.
Utilizarea de "bots" sau alte asemenea programe şi/sau metode care caută în
mod artificial să crească numărul de intrări sau rata de click-thru a site-ului tău
este strict interzisă. AdMedia utilizează software sofisticat pentru a detecta
astfel de activităţi. Depistarea activităţilor de acest tip va determina anularea
imediata a contului.
Fişierele GIF pentru Ad-uri pot fi animate şi trebuie să aibă mai puţin de 15K.
Dimensiunile trebuie să fie de 468 pixeli largime şi 60 de pixeli înălţime, lista
completă se afla la link-ul bannere (Ad-uri).
Poţi plasa toate dimensiunile de ads-uri la Admedia pe o singură pagină dar
trebuie să utilizezi doar un singur ad din fiecare tip. De exemplu, poţi afişa un
banner, un buton, un large button şi un skyscraper în aceeaşi pagină.
etc.

EXONERAREA
Toată publicitatea din AdMedia şi transmisa prin reţeaua noastră, este
publicată în baza unei bune credinţe. Nu vom accepta în nici un fel de circumstanţe
responsabilitatea acurateţei pentru astfel de publicităţi, nici dacă există garanţia sau
aprobarea expresă sau implicită pentru astfel de publicaţii. În mod specific exonerăm
de orice fel de răspundere pe advertiseri, cititori şi utilizatorii de orice fel pentru
pierderea sau distrugerea de orice natură care poate apărea, având ca şi cauză
inacurateţea, eroarea, omisiunea sau orice altă cauză precum şi dacă sunt din partea
AdMedia, agenţi sau alte persoane. Toţi utilizatorii sunt sfătuiţi să verifice detaliile
de publicitate foarte atent înainte de a intra în orice fel de protocoale. Dacă există
dubii, vă rugăm să faceţi apel la sfaturi legale. Toată publicitatea este acceptată la
discreţia noastră absolută. Când se impune verificarea de credibilitate, trebuie ca
toate copiile să fie editate şi clasificate la dicreţia noastră. Pentru alte întrebări sau
solicitări legate de protocolul nostru de servicii, rugăm contactaţi-ne.
4. www.adserver.ro

AdServer este rezultatul a peste 6 luni de cercetări şi teste în cadrul
companiei Mirabilis Media. Domeniul publicităţii pe Internet este unul foarte nou în
Romania, dar şi unul foarte sensibil, motiv pentru care am preferat să facem public
acest proiect treptat.
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doar în cadrul reţelei Mirabilis Net Services. În lunile care au urmat, analizând
informaţiile furnizate de acest serviciu, s-a decis că este momentul ca AdServer să
devină funcţional şi în afara reţelei.
„AdServer nu îşi doreşte să monopolizeze piaţa de publicitate pe Internet din
România, dar crede că poate oferi o alternativă viabilă soluţiilor deja existente pe
această piaţă în creştere. Dumneavoastră hotărâţi dacă este sau nu aşa. ” –www.
adserver. ro5. www.adspace.ro

SERVICII:
1. Media buying
În traducere liberă, rezervare de spaţii publicitare pentru clienţi in site-urile
alese de aceştia. „Aveţi bannerele şi ştiţi unde vreţi să apară reclama? Noi discutăm
cu reprezentanţii fiecărui site, rezervăm spaţiile publicitare necesare şi ne ocupăm de
buna derulare a campaniei”. -www. adspace. ro- Clientul poate urmări desfăşurarea
campaniei în timp real în AdServer, programul de administrare a campaniilor online.
La fiecare 60 de minute, AdServer generează rapoarte complexe, din care clientul
poate afla câte bannere au mai fost afişate, pe ce site-uri au avut cel mai mare succes,
date despre vizitatorii interesaţi de campanie şi nu numai atât. În funcţie de aceste
informaţii, Adspace poate modifica planul media, poate reduce sau spori numărul de
afişări sau poate schimba bannerele. Totul este online, deci totul e flexibil.
2. Media planning
Lucrând în strânsă colaborare cu proprietarii de site-uri, Adspace poate
identifica precis paginile web preferate de adolescenţi, de bărbaţii pasionaţi de
motociclete, de tinerii fumători sau de femeile cu venituri mari, etc. Analizând
publicul-ţintă al campaniei noastre, Adspace ne poate recomanda cele mai potrivite
site-uri şi cele mai eficiente spaţii pentru bannere. Apoi putem trece la etapa de media
buying.
3. Creaţie de bannere
Pentru ca un banner să aibă efect maxim, nu este suficient să fie prezentat
publicului
potrivit. Reclamele trebuie să fie puternice, create special pentru acest mediu - nu
putem muta
pur şi simplu un material publicitar dintr-o revistă pe site-ul revistei. Mesajul
campaniei trebuie să se armonizeze cu formatul bannerului şi cu stilul site-urilor pe
care va rula.
Adspace poate realiza atât bannere simple cât şi spoturi publicitare interactive.
4. Campanie de marketing
Campania de marketing este un proiect complex, care dă cele mai bune
rezultate pentru clienţi. Organizarea campaniei începe cu analiza produselor şi a
nevoilor clientului, în vederea stabilirii publicului-ţintă şi a modului de abordare a
acestuia. Nu este obligatoriu să ne limităm la bannere: putem propune advertoriale,
reclame în newslettere, comunicate de presă. Împreună cu clientul, Adspace alege
cele mai potrivite metode de promovare. A doua etapă constă în prezentarea ideilor
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de creaţie: propunerile concrete pentru bannere. După lansarea campaniei, Adspace
va monitoriza derularea ei şi va evalua rezultatele.
6. www.boom.ro









Prezentare preluată de pe site:
peste 100 de site-uri în reţea;
peste 250 000 de vizitatori unici care văd zilnic cel puţin un banner administrat
de Boom. ro;
peste 800 000 de vizitatori unici care accesează site-urile din reţeaua Boom. ro
săptămânal;
2 500 000 de vizitatori unici văd bannerele servite de Boom. ro lunar;
peste 1000 de campanii online desfăşurate din octombrie 2001 până în prezent;
peste 400 de clienţi care au beneficiat de serviciile oferite de Boom. ro;
peste 1 miliard de bannere servite din 2001 până în prezent.
Exemplu de statistică oferită pe site:
Statistici săptămâna 23. 02. 2004 - 01. 03. 2004
Banner impressions
Unique visitors
Live campaigns

19. 112. 052
956. 661
43

7. www.eastrolog.ro
Pentru un banner format 468 x 60 amplasat la începutul paginilor, în toate
paginile site-ului, tariful de referinţă este 2, 5 CPM (2, 5 USD / 1. 000 afişări).
Dacă dorim un alt format de banner (eAstrolog suportă toate formatele
standard IAB şi acceptă şi formate ne-standard!), tariful variază în funcţie de
format.
Pentru amplasarea bannerului în alte zone ale paginilor, se acordă reduceri,
ca şi pentru afişarea în mai multe secţiuni sau pagini ale site-ului .
Campaniile mari beneficiază de reduceri suplimentare.
Relamele de tip text-link reprezintă o metodă de promovare deosebit de
eficientă. Formatul text poate fi exploatat pentru explicitarea ofertei (nu există limită
pentru lungimea textului), iar tariful este de numai 0, 5 CPM (0, 5 USD / 1. 000
afişări).
Tabelul 1
L
H
468
234
120
160
120
125
120
120
120
88

60
60
600
600
400
125
240
90
60
31

denumire (standard IAB) Factor
full banner (etalon)
half banner
skyscraper
wide skyscraper
nestandard
square button
vertical banner
button 1
button 2
micro bar

50

1,00
0,70
1,90
2,50
1,30
0,75
1,00
0,50
0,35
0,15
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Tabelul 2
Amplasare banner în pagina

Tarif

în
în
în
în

Tarif normal
-10%
-30%
-50%

primul ecran 800x600, la începutul paginii
primul ecran 800x600
afara primului ecran
afara primului ecran, la sfârsitul paginii

Tabelul 3
Amplasare banner în site

Tarif

în prima pagina a site-ului Tarif normal
într-o sectiune a site-ului
-10%
în toate paginile site-ului
-20%
Tabelul 4
Numar minim afisari

Tarif

100
500

Tarif normal
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%

1.000.000
3.000.000
6.000.000
12.000.000

8. www.epromo.ro
Agenţia de publicitate epromo. ro se adresează firmelor sau persoanelor
fizice care deţin un site sau o pagină web , celor care doresc să promoveze un produs
sau un program prin intermediul Internetului.
Avantaje:
 Apelând la serviciile de reclamă şi promovare online, costurile de publicitate
pentru firma dvs. scad foarte mult iar reclama atinge segmente de piaţă mult
mai mari.
 Afacerea dvs. este prezentă pe piaţă 24 de ore din 24. Orice persoană
interesată se poate informa online în legătură cu afacerea pe care o conduceţi,
ce produse sau servicii oferiţi, cum se poate lua legătura cu dvs.
 Prezenţa pe Internet vă ajută să oferiţi clienţilor informaţii pe care le puteţi
actualiza rapid, fără mari eforturi şi cheltuieli.
 Oportunităţi de afaceri internaţionale.
Agenţia oferă următoarele variante de publicitate pe Internet:
 Înscrierea site-ului în motoare de căutare. (Google, Yahoo!, MSN,
Altavista, etc. );
 Înscrierea siteului în directoare web (româneşti şi străine);
 Publicitate şi promovare prin link-uri şi articole pe site-ul Calmens (PageRank
6/10) şi site-uri partenere;
 Publicitate şi promovare prin bannere pe site-ul Calmens şi site-uri partenere;
 Publicitate şi promovare prin e-mailuri de prezentare către persoane care au
solicitat acest lucru.
Ofertă de publicitate tip Link:
 Link simplu : Descriere max. 20 cuvinte - 1$ / lună
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Link simplu : Descriere max. 200 cuvinte - 3$ / lună
Link complex : Descriere max. 20 cuvinte - 3$ / lună
Link complex : Descriere max. 200 cuvinte - 5$ / lună
Articol : Rezumat al site-ului max. 500 cuvinte - 10$ / lună
Link-urile vor fi afişate pe toate paginile site-ului.

Ofertă de publicitate tip Banner:
 Banner : 468*60 - dreapta sus - 10$ / lună
 Banner : 468*60 - mijloc jos - 5$ / lună
 Banner : 130*50 - dreapta - 3$ / lună
 Banner : 130*350 - dreapta - 15$ / lună
Bannerele vor fi afisate pe toate paginile site-ului.
Înscriere în motoare de căutare şi directoare Web:
 motoare de căutare - 15$ / lună
 directoare web - 10$ / lună
E-mail-uri de prezentare:
E-mail de prezentare lunar - 5$ / lună
E-mail de prezentare bi-lunar - 8$ / lună
E-mail de prezentare săptămânal - 10$ / lună
9. www.expres.ro (Evenimentul Zilei)

Această reţea oferă următoarele preţuri pentru bannere de 468x60-cost pe
1000 de afişări sau CPM:
Run of Network : fără ţintă :
bannerul este afişat în toate
paginile EVZ
Afişări/Lună
bonus

1
Lună
0%

2-3
Luni
5%

4-6
Luni
7%

7-9
Luni
10%

4. 75€

4. 65€

4. 5€

4. 51€

4. 42€

4. 28€

4. 42€

4. 32€

4. 19€

4. 28€

4. 19€

4. 05€

<100, 000

0%

<500, 000

5%

<1, 000, 000

7%

5€
4.
75€
4.
65€

>1, 000, 000

10%

4. 5€

10+
Luni
15%€
4.
25€
4.
04€
3.
95€
3.
83€

Run of Category : cu ţintă : se pot
selecta secţiunile unde să apară
bannerul, sau domeniul, din
România sau nu, pentru care este
ţintită campania
Afişări/Lună
<100, 000
<500, 000

bonus
0%
5%
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1
Lună
0%
20€
19€

2-3
Luni
5%
19€
18.

4-6
Luni
7%
18. 6€
17. 67€

7-9
Luni
10%
18€
17. 1€

10+
Luni
15%
17€
16.
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<1, 000, 000

7%

18. 6€

05€
17.
67€

>1, 000, 000

10%

18€

17. 1€

17. 3€

16.
74€

16. 74€

16. 2€

15€
15.
81€
15.
3€

10. www.markmedia.ro

Profilul publicaţiei MarkMedia. ro
Revista de marketing şi comunicare în afaceri MarkMedia. ro este o
publicaţie de referinţă în marketing-comunicare-media şi afaceri, având un potenţial
publicitar remarcabil pentru servicii tip business-to-consumer şi business-to-business.
Trafic lunar: peste 17. 000 de vizitatori unici/luna (ianuarie 2004).
Serviciile de promovare online pe MarkMedia. ro:
1. advertising:
 bannere publicitare în una sau mai multe secţiuni ale revistei şi/sau în
newsletterul săptămânal;
 pop-ups
2. advertorial: articole de prezentare companie/produse/servicii.
3. partnership: sponsorizarea de către Partener a unei rubrici de profil în cadrul
revistei.
4. promotions: promoţii şi concursuri cu premii organizate de MarkMedia. ro si
Partener. Promoţiile şi concursul vor fi promovate printr-un banner plasat în
homepage şi în newsletter şi prin articole.

11. www.nm.ro (NetMedia)

Oferă următoarele servicii:
 consultanţă privind stabilirea strategiei de promovare
 monitorizarea campaniilor publicitare pentru o mai bună eficientizare
 realizarea bannerelor publicitare (concepţie, optimizare)
 promovare web:
o înscriere în motoare de căutare;
o optimizare cod HTML pentru motoarele de căutare (SEO);
o înscriere în cataloage, portaluri, topuri şi clasamente web;
o monitorizare şi evaluare site.
12. www.infocomp.go.ro (PcService)
Oferă următoarele servicii:
1. Crearea de materiale publicitare:
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Bannere statice-9$
 Bannere animate-18$
 Animaţie Flash-29$
2. Campanii publicitare pe Internet:


13. www.rosite.ro

14. www.ziare.ro

Oferta prezentată pe site este următoarea:
Banner mic (120x60px)
Banner mic (125x125px)
Banner mare (468x60px)
Promovare ştiri despre
firmă

1. 500 EUR / lună / toate
paginile
2. 000 EUR / lună / toate
paginile
1. 500 EUR / lună / prima
pagină
800 EUR / lună / rubrică
800 EUR / lună - minim 4
apariţii

15. www.kappa.ro
Oferta prezentată pe site este următoarea:
Tip banner

CPM

Click
0.
120x60
3$
75$
0.
468x60
4$
90$
1.
120x400
5$
25$
120x400 nu pot fi montate pe www. kappa.
ro
CPM = cost/mie afisari ; Click = cost/click ;
view = afisari/pozitie

16. www.ebony.ro
Oferta prezentată pe site este următoarea :
Pe prima pagină

banner de 468x60 pixeli
100 USD / lună
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la căutare

150 USD / lună

banner de 120x600 pixeli (banner turn)
În directory şi în paginile generate
150 USD / lună
la căutare

banner de 120x60 pixeli
Pe prima pagină
25 USD / lună
În directory şi în paginile generate
25 USD / lună
la căutare

4. Fereastra multiplă
Aceasta este o tehnică specifică ce permite afişarea automată a uneia sau
a mai multor ferestre suplimentare care să apară deasupra celei vizitate.
Fereastra obişnuită arată astfel:
PAGINĂ SIMPLĂ
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După compartimentare (pe verticală):
PAGINA 1

PAGINA 2

După compartimentare (pe orizontală):
PAGINA 1
PAGINA 2

După compartimentare multiplă:
PAGINA 1
PAGINA 2

PAGINA 3

Principala condiţie de succes a ferestrei multiple este rapiditatea
încărcării acesteia.
În cazul în care fereastra sau ferestrele se schimbă rapid, efectul de
surprinză este maxim, iar vizitatorul este cu siguranţă surprins de efect.
În caz contrar, fereastra multiplă poate produce iritare, deoarece
încetineşte
încărcarea
paginii
accesare
de
vizitator.
Fereastra multiplă are avantaje incontestabile ca mijloc publicitar , iar
dacă este bine realizată, va conduce cu siguranţă la creşterea audienţei. Ea are, în
formă caracteristici asemănătoare bannerelor-adică este accesibilă prin click şi
poate trimite către un alt site- şi are efect favorabil asupra numelui şi imaginii de
marcă.

5. Corespondenţa directă (d-mail sau Direct Mail)
Aceasta constă în trimiterea unui mesaj text în e-mail-ul
utilizatorilor.
Mesajul trimis are scopul de a informa potenţialul vizitator de
existenţa unor site-uri noi, unor teme noi sau de o actualizare ori refacere
semnificativă a unui site. Se recomandă trimiterea adreselor direct în text, astfel
încât să poată fi accesate cu un simplu click. Această tehnică publicitară este
utilizată din ce în ce mai mult în prezent. Având caracteristici specifice
marketingului direct, firmele au posibilitatea construirii şi actualizării bazelor de
date
şi
în
special
a
fişierelor
clienţi.
În aprecierea eficienţei d-mail se folosesc indicatori clasici :
 costul pe răspuns-costurile sunt mici,
 rata răspunsurilor,
 etc.
Graţie caracterului interactiv al Internet-ului, este suficient ca un
utilizator să completeze un formular cu principalele sale centre sau domenii de
interes şi va primi periodic informaţii în legătură cu ceea ce îl preocupă, direct în
e-mail, fără să mai caute pe diferite site-uri. În cea mai mare parte aceste
servicii sunt gratuite, dat fiind interesul providerilor de a-şi menţine şi dezvolta
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le vândă.
D-mail poate să mai aibă o formă, respectiv aceea care vizează
trmiterea masivă de informaţii către toţi abonaţii. Aceste informaţii sunt
cumpărate de provider de la un colector de preţuri. Acest mod de aplicare a dmail se numeşte “bulk e-mail”, ”spamming” sau pe scurt spam.
La sfârşitul anului 2003, în U. S. A s-a votat un proiect de lege,
conform căruia utilizatorul va fi mai bine protejat împotriva spam-ului iar
cei care practică acest lucru vor fi dur sancţionaţi56.
Proiectul de lege are iniţialele C. A. N. -SPAM=Controlling the
Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act, în traducere
liberă-Controlul mesajelor nedorite legate de mesaje pornografice şi
publicitare.
Această lege defineşte clar ce înseamnă mesajele comerciale transmise
prin Internet şi ce trebuie să conţină. Sunt interzise falsificarea informaţiilor
privind expeditorul, folosirea unor mesaje care să inducă în eroare, folosirea de
programe automate care să ghicească adrese de email prin încercări succesive sau
trimiterea de mesaje cu conţinut sexual fără aprobarea Comisiei de Comerţ
Federal. Se impune obligativitatea menţionării unei adrese poştale reale şi a
posibilităţii de dezabonare de la viitoare mesaje (opt-out), soluţie ceva mai puţin
protecţionistă decât metoda de solicitare în mod expres a permisiunii destinatarului
înainte de a-i trimite mesaje publicitare (opt-in). Această lege, dacă va fi
adoptată, va funcţiona la nivel federal, anulând unele legi similare adoptate
individual de către unele state, chiar şi legea mai dură privind spam-ul
adoptată de ceva timp în California. Vom vedea dacă această iniţiativă
legislativă va reduce cantitatea de spam care inundă zilnic căsuţele poştale
virtuale, estimată la aproximativ 60% din traficul total de e-mail-uri.

6. Push-media
Această tehnică publicitară pe Internet a fost lansată în 1996.
Este vorba despre o tehnologie tip broadcasting-în cazul nostru
webcasting- şi reprezintă un demers prin care modelele clasice media, în special
pentru radio şi TV, înceracă să fie adaptate la tehnologia Web57.
Push-media implică o anumită pasivitate a utilizatorului, dar
introduce o puternică notă de personalizare, adică fiecare utilizator poate să aleagă şi
să modifice după cum consideră natura informaţiilor pe care doreşte să le primească.
Utilizată de majoritatea serviciilor online, push-media, permite
vizitatorilor să refuze temele care nu sunt în concordanţă cu interesul lor. Abonatul
primeşte în e-mail numai ceea ce a comandat prin înscriere. Deşi acţionează ca o
tehnică individuală, push-media permite introducerea şi a bannerelor publicitare.

7. Newsgroups sau forumuri
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Newsgroups pot fi definite ca „spaţii libere” în cadrul cărora
mai mulţi vizitatori, reuniţi virtual în jurul unei teme, au ca principal scop schimbul
de informaţii58.
Cele mai adecvate forme de publicitate în aceste spaţii sunt
publicitate de marcă şi instituţională.
Ca şi în cazul cercurilor Web, la nivelul acestor forumuri se
regăsesc moderatori, care au ca rol oprirea intruziunilor comerciale.
Cea mai rapidă şi eficientă soluţie pentru o firmă este
înfiinţarea propriului news-group, , astfel încât ea să fie cea care decide ce
informaţii vor intra şi care vor fi cenzurate. Grupurile de discuţii trebuie deschise
cu mare precauţie, deoarece ele pot prejudicia foarte mult, în caz de eşec, imaginea
firmei.
Nettiquette
Înainte de a ne înscrie într-un forum, trebuie cunoscute unele
„ciudăţenii”, care caracterizeză majoritatea listelor de discuţii59:
 în general membrii oricărui forum se simt deranjaţi de mesajele care
promovează, şi imediat dacă nu suntem atenţi putem fi catalogaţi ca spam-eri,
 nu trebuie lansate pe forum mesaje publicitare la adresa unui alt produs, fără
un motiv rezonabil,
 nu trebuie postate mesaje care nu au nici un fel de legătură cu tema listei de
discuţii,
 etc.
Exemple de forumuri:
 www.computergames. ro/forum/archive
 www.autoshow.ro/forum
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8. Comisioanele şi schimbul de legături (pay-per- şi linkshare)
Programele afiliate reprezintă principala sursă de câştig a
webmasterilor independenţi. Având un site propriu şi un trafic constant, se pune
problema unei afilieri cu anumiţi comercianţi de pe Internet în vederea promovării şi
comercializării produselor acestora.
Ce este un program afiliat?
Programul afiliat constituie un acord între un furnizor de produse,
servicii, etc. şi webmaster-posesorul unei pagini web, site, etc. În urma acestei
afilieri, comerciantul se obligă să furnizeze bannere publicitare cu reclama produsului
propriu în vederea promovării acestuia de către webmaster pe site-ul acestuia 60.
Dacă o persoană face click pe acest banner şi astfel ajungând pe
site-ul comerciantului, execută o anume operaţie ( cumpărare, înscriere ) atunci
webmasterul primeşte o cotă parte din încasări în cazul efectuării unei vânzări sau o
sumă fixă în cazul înscrierii în anumite programe. Suma ce poate fi câştigată prin
înscriere la unul, două sau chiar mai multe programe afiliate poate fi în principiu
nelimitată.
Primul magazin afiliat românesc a fost www.elanko.ro.
este primul magazin virtual care propune un program
afiliat 100% românesc pentru firme, persoane juridice dar şi pentru persoane
fizice.
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Comisioanele sau pay-per se împart în 3 categorii:
1. pay-per-click
2. pay-per-lead
3. pay-per-sale
1. pay-per-click
Programele afiliate de tip pay-per-click sunt programele prin care suntem
plătiţi pentru fiecare client adus pe site-ul companiei afiliate pornind de pe site-ul
nostru prin efectuarea unui click pe un banner furnizat de compania afiliată.
Câştigurile în cazul programelor afiliate pay-per-click sunt relativ mici, mergând de
la 0. 01 $ pâna la 0. 10 $ per click, în funcţie de programul la care ne afiliăm.
Cele mai bune programe afiliate pay-per-click care plătesc în
Romania61:
 Gammacash- promovează peste 15 site-uri de aduţti, foto erotice, etc. Este
deosebit de avantajos pentru webmasterii din România, din mai multe puncte
de
vedere:
-oferă un program afiliat de tip pay-per-click foarte avantajos: câştigăm 4
cenţi pentru fiecare click.
-program pay-per-lead pentru înscrierea gratuită la un e-mail publicitar trimis
periodic: primim 40 cenţi pentru fiecare persoană înscrisă.
-pentru o vânzare efectuată pornind de pe un banner afiliat primim 25 $ ( în caz
care vom renunţa la afilierea pay-per-click).
-de obicei programele pentru adulţi interzic prezenţa webmasterilor romani în
programele afiliate pay-per-click datorită multiplelor tentative de fraudă în cazul
acestora.
Acesta este printre puţinele programe afiliate pentru adulţi care permit afilierea
webmasterilor români, chiar şi cu site-uri în limba română, la un program afiliat payper-click.
-putem amplasa deci, bannerele pe site-uri în limba română; în marea
majoritate a cazurilor nu avem permisiunea de a dezvolta un program afiliat decât pe
site-uri
în
limba
engleză.
-avem la dispoziţie material publicitar-mii de fotografii adulţi, sute de filme
gratuite, bannere, linkuri, picture of the hour, etc.
Plata se face atuci când se acumulează 50 $ în cont, prin cec, pe care îl vom
primi poştal la aproximativ o săptămână după emiterea acestuia. Înscrierea este
gratuită.
 Adlandpro-este un mega site de anunţuri clasificate pe domenii, aproximativ
80% din anunţuri fiind oportunităţi de afaceri, bani pe internet, programe
afiliate, etc. Peste 7700 de site-uri afiliate la acest program. Prin afilierea la
acest site de anunţuri vom primi o pagină de anunţuri pe care o putem instala
chiar pe site-ul nostru.
Se
pot
obţine
următoarele
câştiguri:
-2 cenţi pentru fiecare click pe pagina noastră de anunţuri. La un trafic
rezonabil, dacă avem 100 click-uri zilnic, vom câştiga 2 $ în fiecare zi.
-30% pentru orice vânzare care se efectuează pornind de pe pagina noastră.
-promovare gratuită a paginii noastre de anunţuri în peste 500 de motoare de
căutare
şi
directori!
-posibilitatea de a avea 20 de anunţuri proprii, plasate gratuit pe site, şi care apar
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-plata se poate face la minim 35, 00 $ sub formă de cec.
Înscrierea este gratuită.
 Bravenet-este cel mai mare site de pe internet care oferă resurse gratuite
webmaster cât şi alte servicii pentru webmasteri contra cost. De pe acest site
putem să activăm gratuit o pagină de oaspeţi, forum, chat pe site, counter,
etc. , toate cu instalare uşoară şi fără cunoştinţe de programare. Dacă activăm
cel puţin una din resursele oferite (trebuie să apară pe site, să fie activă), vom
putea participa la un program afiliat deosebit de atractiv:
pentru fiecare webmaster înscris la Bravenet primim 1, 00 $.
Programul afiliat oferit de Bravenet este simplu, foarte atractiv deoarece oferă
în acelaşi timp instrumente gratuite şi foarte utile oricărui webmaster.
Având peste 3 milioane de membri, Bravenet este considerat ca fiind printre
cele mai mari web site-uri furnizoare de resurse gratuite pt. webmasteri.
 etc.
2. pay-per-lead
Programele pay-per-lead sunt programele în care eşti plătit dacă aduci
utilizatorul pe site-ul respectiv de pe site-ul tău , iar acesta efectuează o anumită
operaţie specificată în momentul afilierii: înscrierea gratuită, înscriera la diverse
concursuri, etc. Pentru o persoană care ajunge să îndeplinească această operaţie de
înscriere ( gratuită) putem primi între 0. 25 şi 0. 75-1. 00 $ pentru fiecare persoană
înscrisă. Astfel poţi câştiga între 10-25 cenţi pentru înscriere în diferite site-uri
matrimoniale, prietenii, adulţi, jocuri. Vizitatorul trebuie să ajungă de pe site-ul
nostru făcând click pe banner, pe site-ul advertiser-rului. Aici trebuie să completeze
o înscriere simplă la un program, pentru a primi e-mail-uri publicitare, etc.
Înscrierea poate fi făcută foarte rapid, doar prin introducerea adresei de e-mail.
Comisionul câştigat poate creşte la 0, 20-0, 50 $. Unele programe oferă chiar 1$
pentru înscriere în diverse programe.
LinkShare. com este un director de programe care oferă o gamă variată
de programe pay-per-lead. Înscrierea este gratuită iar performanţele programelor la
care suntem afiliaţi sunt ţinute în detaliu. Suntem plătiţi când am ajuns la 25-50$. În
acest director găsim oferte foarte variate de afiliere, pentru sute de produse,
promovate de firme de marcă pe Internet. Programele afiliate sunt de tip pay-perlead şi pay-per-sale. Înscrierea este gratuită şi se face rapid. Urmează apoi să
alegem programele adecvate site-ului nostru.

este cel mai
mare furnizor de resurse gratuite pentru webmasteri:spaţiu web gratuit(100 Mb),
counter, guestbook, forum, chat, email forms, URL redirect, precum şi un
program afiliat de tipul pay- per-lead. Înscrierea este gratuită.
3. pay-per-sale
Programele pay-per-sale sunt programele afiliate în care suntem plătiţi
pentru a face vânzari pornind de la un banner afiliat aflat pe site-ul nostru. În cazul
vânzărilor câştigurile sunt mult mai mari decât în cazul pay-per-lead sau pay-perclick. În urma efectuării unei vânzări primim de obicei un comision din vinzarea
respectivă-între 10-30%-sau o sumă fixă-10-30 $, în funcţie de cum s-au stabilit
termenii afilierii la început.
Deci, programul de vânzare prin comision este un sistem prin intermediul
căruia o firmă oferă o remuneraţie (un comision) site-urilor care orientează clienţii
către produsele sale. Dacă un vizitator care provine de la un anumit site „dispecer”
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face o cumpărătură, site-ul respectiv (care a făcut legătura) îşi va încasa comisionul pe
vânzare.
este primul program românesc de tip payper-sale.

Linkshare sau schimbul de legături
Schimburile de legături sunt o parte importantă a campaniei de
promovare a site-ului nostru.
În mod obişnuit, linkshare funcţionează în felul următor62:
 se trimite un e-mail către un webmaster, prin care este întrebat dacă este de
acord să pună în una din paginile site-ului său, un link către site-ul nostru, cu
promisiunea că dacă este de acord şi noi vom face la fel.
 webmaster-ul se alege cu mare atenţie, adică acesta nu trebuie să aibă o
activitate asemănătoare cu a noastră, ci una care să fie în legătură.
 etc.
Linkshare-director de programe afiliate cu peste 500 companii care
oferă diverse programe: pay-per-click, pay-per-lead, pay-per-sale. Reţelele(directori)
de programe afiliate reprezintă cea mai bună metodă de înscriere în programe afiliate
pentru webmasteri independenţi şi companii; sute de companii care oferă sute de
programe afiliate- o singură inscriere. Programele afiliate pot fi individuale sau
grupate în reţele de programe afiliate. În nici un caz nu trebuie neglijate total
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căutate pe piaţă, comisioane avantajoase.
LinkShare. com reprezintă una din cele mai vechi şi prestigioase
reţele de programe afiliate, având în prezent peste 10 milioane de parteneri, atât
comercianţi cât şi site-uri web afiliate. Programele expuse sunt foarte diverse, asfel
încât oricare ar fi specificul site-ului pe care îl avem, vom găsi un program afiliat
corespunzător care să genereze câştiguri amplasând bannere sau linkuri pe site-ul
nostru.
LinkShare. com garantează o statistică corectă,
detaliată a
traficului(nr. de vizitatori) pe fiecare banner sau link afiliat afişat pe site-ul nostru cât
şi încasările-vânzările la zi provenite de pe site-ul nostru. În momentul în care totalul
câştigurilor pentru un anumit program afiliat ajunge la 50, 00$, la unele programe la
25. 00$, un cec ne este trimis prin poştă urmând să mergem la bancă; dacă nu avem
cont, va trebui să ne deschidem un cont în valută, apoi să completăm un formular
simplu pentru încasarea cecului. Aceste programe afiliate generează câştiguri
permanente, presupunând că avem un site cu trafic rezonabil. Singura grijă care
trebuie să o avem este să întreţinem site-ul, eventual să promovăm noi programe
afiliate pe site.
Programele pe care le putem promova înscriindu-ne la Linkshare:
 Yves Rocher-USA
 Limoges Jewelry-bijuterii
 Szul-bijuterii
 Global Computer-computere
 American Express-carti de credit
 Carlson Hotels Worldwide
 etc.
Înscrierea la Linkshare este gratuită, nu trebuie să îndeplinim
condiţii speciale privind limba în care este scris site-ul, traficul minim pe site,
domeniu propriu, etc. După înscriere trebuie să înscriem site-urile proprii care dorim
să participe la programele afiliate, apoi să alegem un program care se potriveşte temei
site-ului nostru şi să aşteptăm aprobarea din partea comerciantului respectiv, prin email. Apoi ne alegem din bannerele sau linkurile care ne sunt puse la dispoziţie şi le
instalăm pe site.
Shareasale-director de programe afiliate cu peste 200 programe
afiliate distincte; cele mai bune programe pay-per-lead, ideale pentru traficul pe siteurile româneşti. Lead-uri convertibile în câştiguri importante pentru webmaster. Se
pot alege programe pay-per-lead şi transformat traficul de pe site în câştiguri.

9. Listele de difuzare
Această tehnică „împrumută” unele aspecte de la e-mail şi de la newsgroups.
Tehnica se derulează astfel:persoana care doreşte corespondenţa se
înscrie pe o listă care conţine toate adresele la care se trimit mesaje.

63

Gruia Claudiu Renato
Firma care doreşte să se înscrie pe o astfel de listă va trebui să adreseze un
mesaj prin e-mail deţinătorului listei, deoarece acesta difuzează mesajele tuturor celor
înscrişi.
Listele de difuzare pot fi folosite ca suport pentru publicitate, dacă
produsele care fac obiectul publicităţii au un grad mare de noutate şi sunt apte să
frapeze prin ceea ce conţin şi nu prin argumentele aduse de creator63.
Folosirea listelor de difuzare este compatibilă cu tehnicile utilizate în
activitatea de relaţii publice, venind în concordanţă cu faptul că, de cele mai multe ori,
pe primul plan se află relaţiile, iar pe 2 tranzacţiile.
Având în vedere că Internet, este o lume a tuturor posibilităţilor, firma îşi
poate construi propria-i listă de difuzare, astfel încât să îşi promoveze produsele şi
activităţile specifice.

Analizate atât ca suport publicitar, cât şi prin prisma scopului principal
pentru care au fost create, listele de difuzare se pot grupa în 4 categorii 64:
a) liste deschise-în care accesul este nelimitat, înscrierea şi dezabonarea
putându-se face oricând,
b) liste închise-care nu mai primesc alte înscrieri decât cele existente în
momentul constituirii,
c) liste particulare(private)-care nu sunt deschise tuturor, ci operează
selecţii la înscriere pe baza unor criterii,
d) liste moderate-de care răspund anumiţi moderatori care se ocupă de
buna lor funcţionare : www.urec.com

10. Mediatizarea extra-Net
Un site poate fi asimilat unui târg sau unei expoziţii şi în consecinţă,
poate împrumuta caracteristici ale tehnicilor extra-media, deşi este prin
excelenţă o tehnică media65.
Chiar dacă comunicarea prin Internet este un fapt bine cunoscut, promotorii
nu trebuie să neglijeze mijloacele „tradiţionale”, deoarece ele pot contribui
substanţia la atragerea de vizitatori.
Un studiu realizat în Statele Unite ale Americii a evidenţiat faptul că 65%
dintre persoanele interogate au fost determinate să viziteze un site de publicitate
transmisă printr-un mijloc clasic (presă, TV, etc. )66.

11. Publicitate interstiţială
Publicitatea interstiţială este o modalitate de difuzare a mesajelor
publicitare Web, împrumutând totuşi anumite prinicpii din publicitatea transmisă
prin TV şi cinematograf67.
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diverse este întreruptă de un anunţ publicitar care ocupă întregul ecran sau întreaga
fereastră publicitară pentru câteva secunde.
Ecranul publicitar care se interpune este animat şi sonor. El nu oferă
vizitatorului toate posibilităţile de interacţiune. Aceste spoturi sunt pasive, nu au
legături cu site-urile promotorilor.
Publicitatea interstiţială este utilizată în special în serviciile media-push,
iar impactul acestei forme de publicitate este destul de puternic, deoarece audienţa
este determinată să vadă câteva secunde numai pagina respectivă, fără să mai poată
sesiza altceva colateral. Totuşi această metodă prezintă şi „efectul bumerangului”,
pentru că utilizatorul este forţat să vadă ceva, care poate nu-l interesează ori este
grăbit, iar apariţia unui ecran în plus poate provoca o reţinere a acestuia faţă de
produsele sau serviciile în cauză.
Din punct de vedere teoretic, audienţa acestei forme de publicitate este
egală cu numărul vizitatorilor conectaţila un site în momentul difuzării mesajului
publicitar.
Din punct de vedere practic, nu există nici un indiciu că vizitatorul
priveşte „spotul” respectiv.
Un studiu relativ recent, realizat în S. U. A evidenţiază în mod cu totul
deosebit eficienţa publicităţii interstiţiale, subliinind în primul rând capacitatea
acesteia de a asigura notorietatea. Acest studiu arată că, în contextul în care
bannerele asigură o rată a recunoaşterii de circa 51%, publicitatea interstiţială
asigură 76%, chiar dacă rata de deranj68 a acesteia din urmă este de 13% faţă de
9% pentru cea prin bannere69.

12. Publicitatea pe fond de pagină
Fondurile de pagină sunt spaţii din cadrul diferitelor site-uri
şi/sau pagini Web care se vând pentru transmiterea mesajelor publicitare 70.
Această metodă nu are un caracter permanent, fiind legată de
anumite evenimente speciale.
Exemple de astfel de reclame, se găsesc în cea mai mare parte pe
portaluri şi motoare de căutare:
 pe yahoo. com, s-a putut observa reclama făcută filmului de succes Matrix. Sa putut observa că această reclamă asupra filmului a durat numai până la
lansarea filmului şi apoi a dipărut.
 pe diverse site-uri reclama făcută show-ului Big Brother, care tot la fel a
dispărut într-un final.
 etc.
Trebuie remarcat că originalitatea metodei poate să conducă la
obţinerea unui impact bun. Această metodă asigură o bună expunere şi un grad
ridicat de memorare deoarece ocupă o pagină întreagă şi este de cele mai multe ori
foarte bine realizată.
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Tot un exemplu concret de publicitate pe fond de pagină, este arătat prin
poza care se găseşte în partea dreaptă a ecranului, prin care se face reclamă la un nou
serial numit „MAD MAD HOUSE” care va fi lansat pe cunoscutul canal SCI FI
CHANNEL.

13. Publicitate şi promovare prin couponing
Cuponul este unul din cele mai moderne instrumente de
promovare, deoarece acesta oferă dreptul unei reduceri la cumpărarea unui produs. În
ultimii ani, cuponul a dobândit o forţă şi mai mare, datorită difuzării sale prin Internet.
Couponing-ul electronic constă în a prezenta bonuri de reducere
pe un site şi de a face utilizatorul să le imprime. Reducerea promisă pe un cupon
poate să se aplice asupra unuia sau mai multe produse vândute în magazinele
„tradiţionale”.
O primă condiţie este calitatea imprimării de către vizitatorul
beneficiar de cupon, deoarece toate cupoanele electronice sunt prevăzute cu coduri
bară, lizibile la cititorul de la caseria magazinului, ca şi în cazul cuponelor clasice.
În afara difuzării pe un site, cupoanele pot fi distribuite şi prin
e-mail, fie utilizând o serie de fişiere de contact colectate de pe diferite site-uri, fie
apelând la societăţi specializate în difuzare-www.hotcoupons.com , site al
societăţii americane Mony Mailer-.
hotcoupons. com se adresează săptămânal unui număr de
aproximativ 110 milioane vizitatori.
Un alt site specializat este coolsavings. com. Aici pentru obţinerea
unui cupon, vizitatorul trebuie să indice în prealabil venitul şi preferinţele sale. Pe
acest site sunt prezentate produsele şi adresele magazinelor unde pot fi găsite,
vizitatorul putând alege cuponul în funcţie de produsul pe care îl doreşte.
66

Lucrare de licenţă - Publicitatea online 






Net-couponing-ul prezintă următoarele avantaje71:
o rată de utilizare superioară faţă de variantele tipărite şi difuzate prin poştă
sau prin presă,
o foarte bună personalizare a cuponului în funcţie de profilul vizitatorului,
o mare operativitate în adresare, în sensul că este posibil să se indice, de
exemplu o perioadă de valabilitate de doar 48 sau 72 h, comparativ cu
varianta clasică în care se acordă de obicei 3 luni,
nu presupune cheltuieli de imprimare, iar cele de difuzare sunt mici,
comparativ cu variantele cunoscute (poştă, presă, animatori, etc. ),
există posibilitatea controlului difuzării în orice moment şi implicit a
aprecierii eficienţei operaţiunii pe parcurs.

Utilizarea cupoanelor în Franţa
În Franţa couponing-ul a fost deschis de Wanadoo, care a lansat
prima „net-cuponiadă” în luna mai 1997, accesibilă unui număr de 35. 000 de abonaţi
persoane juridice, precum şi tuturor vizitatorilor individuali.
Wanadoo a înregistrat zilnic circa 40. 000 vizite, din care 4. 000
aferente cupoanelor, ceea ce înseamnă o rată a click-urilor de 2%, adică între 5-10%
dintre vizitatori au fost receptivi la distribuirea de net-couponing72.
Vizitatorii care nu dispun de imprimantă, pot solicita
distribuirea cupoanelor prin curier. Această opţiune poartă denumirea de „cerere de
impresie externă”, şi este transmisă de vizitator administratorului sau titularului de site
prin e-mail.
Net-couponing-ul în Franţa a fost ajutat şi de publicitatea prin
bannere, care au fost plasate pe mai multe site-uri şi în special pe Yahoo!.
Utilizarea cupoanelor în U. S. A
În U. S. A statistica se prezintă în felul următor73:
 82% din americani utilizează în mod regulat cupoane,
 în medie, un american foloseşte 17 cupoane pe lună,
 aproape jumătate dintre consumatorii americani îşi planifică cumpărăturile în
funcţie de cupoanele de care dispun,
 peste 80% din cupoane se distribuie în prezent prin agenţiile de mailing, iar
diferenţa prin principalele ziare de duminică.

3. 2. 3 Posibilităţi de optimizare a percepţiei mesajelor pe Internet
Limitele expunerii şi memorării
Expunerea la mesaje şi memorarea acestora comportă o serie de
limite datorate fie selectivităţii atenţiei, fie insuficientei disponibilităţi pentru
expunere, fie utilizării unor instrumente inadecvate de măsurare a laturii calitative a
acestor produse, fie altor cauze.
Prima limită derivă din modul de măsurare a memorării
efective, precum şi a ratei click-urilor.
Deşi gradul de memorare este independent de rata click-urilor,
acest din urmă indicator se poate avea în vedere în aprecierea memorării. Atunci când
se cunoaşte numărul de expuneri, se pune problema evaluării unei expuneri.
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Această valoare este foarte dificil de determinat şi variază în funcţie de obiectivele
campaniei şi de tipurile de bannere utilizate.
Este cunoscut faptul că un individ este supus zilnic unui număr
foarte mare de mesaje. Se estimează că un vizitator normal se expune în fiecare
zi la aproximativ 700 de stimuli publicitari. Dintre toţi aceşti stimuli, circa 76 îl
implică cognitiv doar 12 sunt reţinuţi74.
Selecţia pe care o operează individul depinde de 2 factori:
 calitatea publicităţii,
 răspunsurile obţinute în urma căutării de informaţii.

Metode de maximizare a percepţiei mesajelor publicitare Web
Maximizarea percepţiei prin forumuri-după cum se ştie,
forumurile sunt spaţii de comunicare dedicate firmelor şi/sau persoanelor particulare.
O firmă poate organiza un forum punând la dispoziţie, pe Internet,
un spaţiu de discuţie şi propunând zilnic sau săptămânal discuţii pe teme care prezintă
interes, cum ar fi:viitorul mărcilor, rolul forţelor de vânzare în influenţarea
comportamentului de cumpărare, etc. În acest fel, firma poate să facă o evaluare
calitativă a comportamentului consumatorilor, prin chiar participarea acestora la
discuţiile iniţiate.
Acest spaţiu virtual de întâlnire creează condiţii de fidelizare a
vizitatorilor, prin faptul că le propune cu regularitate anumite teme de interes pentru
ei. De asemenea, forumurile au avantajul de a permite interpretarea modului în care a
fost perceput mesajul de către receptor, favorizând astfel dialogul dintre sursă şi
consumatorul final. Interactivitatea generează o mai bună apropiere între firmă şi
receptor, firma beneficiind de creşterea nivelului de memorare şi a gradului de
percepere a mesajului de către vizitator prin intermediul unui site care atenuează
puternic caracterul impersonal specific publicităţii.
Free-wares-sunt tehnici de atragere a simpatiei vizitatorilor, firma
putând să le propună pe această cale programe gratuite, pe care vizitatorul să le
folosească aşa cum doreşte. Tehnica free-wares prezintă cel mai mare interes pentru
promotorii din domeniul informaticii, care pot să facă astfel dovada capacităţii lor de
inovare, de adaptare la publicul vizat, etc.
Economizoarele de ecran-generează 2 tipuri de avantaje:
 măresc traficul pe site
 aduc marca în prim-plan cu fiecare nouă activare a economizatorului.
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3. 3 Eficienţa publicităţii pe Internet
3. 3. 1 Specificitatea publicităţii pe Internet
Ca suport pentru acţiunile promoţionale, constatăm că Internetul
întruneşte simultan caracteristicile şi avantajele publicităţii şi ale marketingului direct.
TABELUL NR. 3.3.1.1
PUBLICITATEA
MARKETINGUL DIRECT
„Construieşte” notorietate şi influenţează cererea Este structurat pentru a genera reacţii imediate,
pentru viitor, un rol important avându-l pentru a vinde rapid, controlul fiind exercitat de
cumpărătoriul.
vânzător.
Informaţia este orientată de la firmă la Informaţia este orientată de la public către firmă.
consumator.
Este tranzitivă.
Este interactiv.
Vehiculează impresii multiple.
Utilizează o simplă impresie.
Rezultatele sunt foarte greu de măsurat.
Rezultate măsurabile destul de uşor.
Dezvoltă noi pieţe.
Descoperă şi prospectează noi pieţe.
Acţionează proponderent la nivel psihologic.
Acţionează asupra comportamentului de cumpărare
(imediat).
Publicitatea „vinde produse”.
Marketingul direct „vinde oferte”.
Este în general emoţională.
Este raţional.

Tabelul Nr. 3.3.1.1 Evaluare comparativă între publicitate şi marketingul direct75
Ca mijloc de informare în masă, Internet are anumite caracteristici
referitoare la:
 alegerea „ţintei” sau publicul vizat,
 interactivitatea,
 posibilitatea de măsurare şi posibilitatea aplicării unor teste.
Alegerea „ţintei” sau publicului vizat
Una din cele mai importante probleme pentru înţelegerea modului în
care acţionează publicitatea pe Internet este alegerea ţintei sau segmentelor de piaţă
vizate. Acţiunile de marketing pe Internet au o mare eficienţă pentru cei care
aplică strategia „nişă”. Explicaţiile acestui fenomen sunt multiple, dar considerăm că
în primul rând, individul este cel care alege site-ul şi astfel se consideră că acesta este
mai receptiv la mesajul publicitar. Internet deschide calea către marketingul oneto-one, adică spre acele acţiuni de marketing adaptate perfect profilului
consumatorului.
Ca şi în cazul mijloacelor de informare în masă, este foarte
important ca acţiunile de marketing pe Internet să se facă pe un site cu trafic
puternic, dar în condiţiile căutării unei relaţii adecvate între publicul vizat şi
caracteristicile site-ului respectiv.
Interactivitatea
Interactivitatea permite vizitatorului să găsească informaţia dorită cât
mai uşor, iar promotorului să observe şi să măsoare gradul de vizitare, elementele din
site care au atras cele mai multe vizite, etc. , în acest fel el putând să dezvolte sau să
abandoneze unele teme, după caz.
Un bandou publicitar, este prin definiţie accesibil printr-un click.
Această modalitate de acces permite un contact imediat şi nedistorsionat între vizitator
şi promotor, printr-o pagină permanentă sau creată special pentru o anumită campanie.
În acest context, promotorul trebuie să pună un foarte mare accent pe conţinutul
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redacţional al paginii, pe grafica din site, pe acurateţea imaginilor, etc. , toate acestea
fiind menite să genereze mai multe click-uri.
Interactivitatea propusă printr-un bandou are 2 mari avantaje: este
imediată şi necesită un efort minim de contact.
Principalul obstacol în calea accesului rapid îl constituie timpul de
încărcare a paginii, acesta depinzând de calitatea legăturii şi de celelalte elemente care
intervin în transferul de informaţie.

3. 3. 2 Eficienţa publicităţii pe Internet
Deşi publicitatea pe Web este de dată foarte recentă, cheltuielile au
crescut exponenţial. În anul 1997 s-au investit în publicitatea WWW, la nivel mondial,
circa 500 milioane dolari, 80% din aceste cheltuieli aparţinând firmelor americane.
Vânzările online au crescut semnificativ, ajungând în prezent la aproximativ 500
miliarde dolari.
Publicitatea, ca tehnică integrată puternic în strategia de comunicare a
firmei, trebuie să răspundă anumitor obiective bine precizate, a căror atingere este
condiţionată în bună măsură de abilitatea suportului sau mijlocului media de a
transmite mesajul aşa cum a fost creat. În acest context, fiecare suport trebuie foarte
bine cunoscut, iar cel care iniţiază acţiunea publicitară, în funcţie de mijloacele de
care dispune şi de obiectivele asumate, va putea să determine combinaţia cea mai
eficientă a suporturilor.
Analiza eficienţei publicităţii pe Internet se realizează în funcţie de
6 criterii76:
1. Penetraţia suportului,
2. Expunerea la suport,
3. Expunerea la mesaj,
4. Perceperea mesajului,
5. Comunicarea mesajului,
6. Răspunsul prin cumpărare.
Analiza acestor 6 criterii permite promotorului să determine mai
exact obiectivele, punctele tari şi cele slabe din analiza diagnostic realizată în
prealabil, precum şi planificarea unei strategii de comunicare adecvate.
Suportul şi audienţa
Alegerea suportului pentru transmiterea unui mesaj publicitar se
realizează în strânsă legătură cu caracteristicile audienţei, pe baza informaţiilor din
surse statistice oferite de firme şi site-uri specializate.
Măsurarea suportului constă în determinarea penetrării, adică a
numărului de posturi TV, radio, tirajul periodic al ziarelor, etc. În ceea ce priveşte
expunerea la suport, respectiv audienţa şi frecvenţa, aceasta poate fi estimată pe
baza a 3 caracteristici: profilul ţintei, repetiţia şi cumulativitatea.
Expunerea şi percepţia
Primele 2 criterii permit promotorului să aloce părţi din buget pentru a
obţine o eficinţă cât mai mare a publicităţii transmise pe diferite suporturi.
Marile posturi de televiziune sau trusturi de presă sunt considerate
mai mult sau mai puţin eficiente, nu doar datorită capacităţii lor de a segmenta şi a
„drena” audienţa, ci şi datorită avantajelor pe care le oferă diferiţilor anunţători77.
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deosebită, realizată în termeni calitativi, deoarece maximizarea acestor criterii va sta
la baza eficienţei publicităţii exprimată prin intenţii şi comportament efective de
cumpărare. În general, cunoaşterea cu exactitate a măsurării succesului comercial al
unei campanii este extrem de dificială, pentru că publicitatea acţionează la mai multe
nivele, iar efectele sale se propagă într-un timp îndelungat.
Publicitatea nu are ca scop obţinerea imediată de reacţii, deci
stimularea vânzărilor pe termen scurt, ci favorizarea cumpărării prin schimbarea
atitudinii, familarizarea cumpărătorului cu modalităţile de utilizare a produselor,
sugerarea altor posibilităţi de folosire, asigurarea notorietăţii produsului sau mărcii,
punerea în valoare a unei caracteristici frapante, a unui avantaj, formarea şi
dezvoltarea imaginii produsului, a mărcii şi/sau a firmei, susţinerea altor forme de
comunicare şi promovare, eliminarea reticenţelor, acolo unde se manifestă, prin
stimularea unor motivaţii puternice, etc. Chiar dacă promotorul nu poate cunoaşte
cu exactitate care vor fi rezultatele campaniei sale, el poate să afle ce eficienţă are
fiecare mijloc media în parte.
Televiziunea este un excelent suport de asigurare a notorietăţii, de a
face foarte rapid un produs cunoscut. Costurile pe care le presupune publicitatea prin
TV sunt însă foarte mari, iar promotorii nu pot să cuantifice în termeni realişti ce aport
va avea publicitatea la creşterea vânzărilor.
Unele studii realizate demonstrează că publicitatea prin TV nu este
eficientă decât pentru cca. 20% din produse, iar între 40-50% dacă este vorba despre
produse noi78.

Încercând o prezentare sintetică a avantajelor şi dezavantajelor mijloacelor de
comunicare „tradiţionale”, rezultă Tabelul Nr. 3.3.2.179:
PRINCIPALELE AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE MIJLOACELOR PUBLICITARE
„TRADIŢIONALE”
AVANTAJE
DEZAVANTAJE
78
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Presa cotidiană
accesibilitate ridicată
flexibilitate în utilizare
permite o publicitate de
informare
asigură o bună selectivitate
este credibilă
asigură o bună penetrare
Presa periodică
selectivitate ridicată
durată mai lungă de viaţă a
mesajului
credibilitate
prestigiu
calitate
înaltă
a
reproducerilor
TV
prezintă mesaje prin sunet,
imagine şi mişcare
are o mare putere de
penetrare
asigură o bună valorizare
mărcii
cuprinde toate categoriile de
public
Cinematograful
selectivitate
geografică
bună
audienţă disponibilă şi
relativ atentă
Afişul (Panotajul)
foarte bună selectivitate
geografică
imprimă numelui de marcă
un caracter oficial şi îşi
asigură o foarte bună
valorizare
stimulează distribuţia
nu presupune costuri mari




mesajul este efemer
reproducerile sunt de calitate
slabă




cost ridicat
riscuri de saturare publicitară pe
un anumit suport





nu este selectivă
costuri ridicate
pentru unele produse
interzisă publicitatea




costuri de producţie foarte mari
nu asigură repetarea mesajului
pentru aceeaşi audienţă




prezintă prea puţine argumente
necesită repetări dese ale
mesajului şi refaceri multiple ale
panourilor

este

Studiile din ultimii ani, coroborate cu altele realizate mai înainte, au
scos în evidenţă o serie de caracteristici calitative ale diferitelor mijloace media, după
cum urmează-Tabelul Nr. 3.3.2.280:
PRINCIPALELE CARACTERISTICI CALITATIVE ALE MIJLOACELOR DE INFORMARE
FOLOSITE CA SUPORT PUBLICITAR
SPECIFICAŢIE/SUPORT
TV
RADIO
PRES.
PRES.
AFIŞAJ
CINEMA
COTID.
PERIOD.
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evidenţă evenimentul
Construirea şi întărirea
imaginii
Volumul de informaţie
transmis
Crearea de atitudini prin
îmbinarea imaginarului cu
realul
Caracter regional
Operativitate în transmitere
Durata (fizică) a mesajului
ATITUDINEA FAŢĂ DE
PUBLICITATE
Este un ajutor real în
procesul de cumpărare
Conferă
mai
multă
încredere

+

+++

+++

+

++

(-)

+++

+

+

+++

++

+++

(-)

(-)

++

++

(-)

(-)

+

+

(-)

+

+

+

(-)
(--)
(-)

+
++
(-)

+++
+++
+

(-)
(-)
++

++
(-)
+

(-)
(-)
(-)

10%

8%

19%

9%

N

N

10%

6%

19%

9%

N

N

Intenţiile şi comportamentul de cumpărare
Efectele aplicării în varianta strategică a diferitelor tehnici
promoţionale sunt destul de greu de cuantificat şi de separat de acţiunea celorlalte
variabile de marketing. Astfel, este foarte greu să apreciem cât la sută dintre
cumpărătorii unui produs sau grupe de produse au acţionat ori doresc să acţioneze
datorită publicităţii sau datorită altei tehnici.
Marketingul direct are capacitatea de a măsura cu destulă acurateţe
efectele comerciale ale unei campanii, iar acestea se datorează faptului că poate
provoca un feed-back relativ simetric generat, la rândul său, de interacţiunea dintre
cumpărător şi „anunţător”.
Studiile legate de Internet au demonstrat că numai 16% din acţiunile
promoţionale „clasice”, care au ca ţintă distribuitorii, sunt rentabile, iar pentru 84%
cheltuielile promoţionale sunt superioare veniturilor suplimentare realizate din
vânzări81.

3. 3. 3 Obiectivele publicităţii pe Internet
A face publicitate pe Internet, a derula o campanie publicitară pe
acest suport presupune, ca şi în cazurile „clasice”, existenţa unui buget care să pună în
mişcare întregul plan cu scopul realizării obiectivelor stabilite de firmă. Experienţa
firmelor din România demonstrează că încă nu se pune accent deosebit pe bugetele de
marketing, în general, implicit pe bugetul aferent publicităţii.
A face cunoscut, a informa, a dezvolta relaţii între producător şi
consumator, a creşte notorietatea mărcii, a elimina obstacolele din calea
cumpărării, a sugera noi situaţii de utilizare sunt numai câteva din obiectivele
care se urmăresc prin publicitate şi au rolul de a acoperi „distanţa” ce separă oferta
de cererea solvabilă.
Pentru atingerea obiectivelor de comunicare, deci în termeni de
notorietate, de cunoaştere, de schimbare a atitudinii, etc. , promotorul trebuie să
aibă în vedere caracteristicile produsului său şi modul în care aceste caracteristici sunt
percepute de cumpărătorii potenţiali.
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Elaborarea unei strategii de comunicare presupune realizarea unei
distincţii între 3 caracteristici82:
1. nivelul de implicare
2. modul de tratare a informaţiei
3. experienţa anterioară.
Obiectivele campaniei publicitare sunt elaborate de compartimentul de
marketing, care în funcţie de avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă, va alege
şi suporturile prin care se va derula campania respectivă.
Printre variantele posibile de alegere se situează şi Internet, care trebuie
considerat ca o tehnică complementară în raport cu mijloacele tradiţionale. Deşi
este un suport cu o foarte mare eficienţă, dată de selectivitate, interactivitate, etc. ,
Internet nu poate fi folosit într-o manieră singulară. Trebuie avut în vedere
faptul că pe lângă rolul de suport publicitar, Internet îndeplineşte în primul
rând rolul unei bănci de date gigant, elementele acesteia putând fi folosite în
orientarea acţiunilor strategice, în obţinerea de informaţii referitoare la diferitele
pieţe şi produse, etc83.
O campania publicitară pe Internet trebuie să aibă în vedere
următoarele obiective84:
1. Obiectivele comerciale, exprimate în termeni de vânzări şi clienţi:
 câştigarea de noi clienţi prin:
o atragerea non-consumatorilor relativi
o atragerea clienţilor concurenţei
o orientarea către alte segmente de piaţă
 creşterea consumului la nivelul clienţilor actuali prin:
o creşterea intensităţii consumului
o reducerea intervalului de timp dintre 2 cumpărări succesive
o sugerarea unor noi modalităţi de utilizare
o etc.
 fidelizarea clienţilor actuali
2. Crearea de atitudini şi comportamente favorabile firmei prin:
 incitarea spre cumpărări de produse „generice”
 considerarea mărcii ca fiind cea mai bună alegere
 crearea simpatiei faţă de marcă
 asocierea reflexă a mărcii cu tipul de produs
 crearea dorinţei de căutare de informaţii
 etc.
3. Crearea unei stări de spirit favorabile la nivelul publicului:
 cunoştinţele dobândite de public (existenţa produsului, modul de utilizare,
locurile de distribuţie)
 credinţele formate prin prisma relaţiilor dintre atribute
 sentimentele, senzaţiile, impresiile.

3. 3. 4 Instrumente şi tehnici de măsurare a audienţei pe Internet
Instrumente profesionale de măsurare a audienţei pe Internet
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măsurare, unele dintre ele fiind deja profesionale.
Măsurarea audienţei cu ajutorul unor astfel de instrumente face
posibilă, în primul rând aprecierea numărului de vizitatori care au apelat paginile unui
site, fără a trece printr-un site proxy.
Instrumentele de măsură sunt următoarele:
1. Markerul
2. Cybermonitorul
1. Markerul
Acest instrument a fost creat de Regie On Line şi propus spre aplicare
unui grup condus de societăţile franceze CESP şi Mediametrie. Markerul este de
fapt o metodă simplă de control şi de certificare a frecvenţei cu care este accesat un
site pe Internet. Astfel, prin intermediul unei imagini invizibile de 1x1 pixeli,
inserată în paginile controlate, se poate determina numărul de pagini văzute85.
Fişierul invizibil menţionat anterior este găzduit de serverul celui care
face controlul şi este apelat prin simpla deschidere a paginilor controlate.
Această metodă prezintă următoarele avantaje: operativitate-în sensul
că poate fi aplicată foarte uşor; fiabilitate în aplicare; avantajul unor costuri mici.
2. Cybermonitorul
Cybermonitorul a fost pus la punct de societatea Mediametrie şi
vizează măsurarea eficienţei serviciilor online.
Această măsurare este realizată pornind de la o bază de date cifrice
construită în urma unui proces de culegere a informaţiilor transparent şi printr-o
procedură riguroasă de tratare. Traseul vizitatorului este înregistrat integral pe un
server controlat de Mediametrie, server care are exclusiv această misiune.
Fişierele de control din cadrul acestui server urmăresc şi reproduc în
permanenţă, de o manieră aproape exhaustivă, situaţia schimbului de informaţii între
vizitatori şi serverul editorului, inclusiv proxy server, ceea ce este foarte important.
Cybermonitorul funcţionează prin sondaje repetitive, pe baza unui dublu
sistem de tratare, în sensul că fişierul de control furnizează toate relaţiile despre
vizitarea paginilor controlate, iar analiza acestora oferă informaţii legate de
frecventarea site-ului, în ansamblu.
Cybermonitorul prezintă următoarele avantaje86:
 permite o evaluare corectă a comportamentelor diferiţilor „actori” din reţeaua
Internet,
 este utilizabilă în situaţii de exploatare operaţională,
 este flexibilă şi permanent adaptabilă.

Tehnici de măsurare a audienţei pe Internet
Posibilitatea de măsurare a audienţei pe Internet este o caracteristică
esenţială a acestui mijloc. Pentru cel ce girează un site pe Internet, prezintă o foarte
mare importanţă analiza audienţei, profilul celor ce „navighează” şi modul în care
individul operează ierarhizarea căutărilor de informaţii87.
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Măsurarea audienţei se poate realiza la mai multe nivele şi anume88:
 în termeni de vizitatori şi în termeni de timp de vizită
 număr de formulare completate
 numărul de comenzi efective
 localizare geografică
 etc.
Interesul pentru cunoaşterea audienţei şi a cât mai multor elemente
legate de aceasta este relativ diferenţiat. Astfel, la nivel de provider se poate aprecia
audienţa totală, audienţa pe temă şi numărul de click-uri.
La nivelul promotorului prezintă interes următoarele:
 provenienţa click-ului,
 audienţa site-ului,
 timpii de consultare,
 numărul de pagini consultate,
 timpul de consultare pe pagină,
 numărul de „încărcări” sau accesări,
 numărul de formulare completate,
 numărul comenzilor şi rata de evoluţie a acestora.
Destinatarul sau publicul vizat, se analizează prin numărul de linii
accesate şi prin numărul de abandonuri.
Tehnicile de măsurare se împart în:
1. bazate pe estimări:
 autoestimarea prin duplicaţie
 autoestimarea prin click-uri multiple
 autoestimarea prin abandon
 autoestimarea prin contor
 autoestimarea prin cookies
2. măsurarea cantitativă a efectelor publicităţii pe Internet:
 măsurarea numărului de cereri de fişiere (hit-uri)
 măsurarea click-urilor
 numărul de pagini văzute (NPV)
1. Tehnici de măsurare bazate pe estimări:
 autoestimarea prin duplicaţie :
o această metodă are la bază contorul
o mulţi care apelează la contoare doresc să măsoare audienţa, numai că
după unui specialişti, aceasta nu ar fi o metodă foarte bună, deoarece
contorul numără semnalele percepute pe site-ul principal, nu şi
audienţa totală.
o numărul indicat de contor nu reprezintă decât o parte din totalul
accesărilor, mai ales în cazul site-urilor cu audienţă puternică.
o deci această metodă presupune pentru un site cu audienţă medie, o
multiplicare cu 2 a audienţei, iar pentru site-urile aflate sub şi peste
medie utilizarea unor coeficienţi sub sau supraunitari, după caz.
 autoestimarea prin click-uri multiple :
o se ştie că un click pe un anumit buton sau pe orice alte figuri sau texte
ce au minimum o legătură desemnează o alegere din partea
vizitatorului. Această alegere poate să fie sau nu influenţată de
publicitatea prin bannere care se regăsesc pe diferite site-uri şi pagini
88
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intermediul unui program de căutare, la un site instituţional, de
informaţii sau comercial.
o măsurarea numărului de click-uri se face prin intermediul unui contor,
a cărui activare se realizează de fiecare dată când este accesată o
pagină.
o se ştie că vizitatorii au adesea tendinţa de a apăsa de mai multe ori pe
tasta mouse-ului când aplează un site deoarece:la majoritatea este
reflexul de a apăsa de 2 ori pe o aplicaţie pentru a o lansa, iar alţi apasă
de mai multe ori din cauză că pagina se încarcă foarte greu. Deci prin
apăsarea de mai multe ori a mouse-ului se speră că pagina se va încărca
mai repede.
o click-urile multiple sau multi-clicajul este oarecum sinonim creşterii
virtuale a a numărului de pagini văzute sau numărului de „impresii”.
 autoestimarea prin abandon :
o după cum am prezentat mai sus, multiclicaju supraevaluează în bună
măsură numărul de vizitatori ai unui site sau a unei pagini Web.
o există multe cazuri în care vizitatorul abandonează vizita unui site şi
din acest motiv este foarte important să cunoaştem motivul. Importanţa
cunoaşterii motivului este foarte necesar, pentru că dacă vizitatorul a
abandonat site-ul din motiv că se încarcă foarte greu, atunci ştim ce să
facem, ş. a. m. d.
o acestă metodă are limite foarte mari în aplicare deoarece nu poate să
facă o diferenţiere temporară între vizitatori, nu ţine seama de decât de
faptul în sine, dezavantajând site-urile cu imagini mari sau cu volum
foarte mare de informaţie în fişiere html.
Indicatorul utilizat cel mai frecvent în determinarea audienţei este rata
click-urilor.
Rata click-urilor se determină ca un raport între numărul de click-uri
înregistrate şi numărul de pagini care conţin publicitate. Studierea ratei clickurilor permite decidentului să realizeze o optimizare între caracteristicile bandourilor
publicitare concepute şi efectele scontate sau obţinute efectiv.
Ad-click desemnează numărul de click-uri sesizate pe un banner sau oricare
altă legătură.
Single contact se referă la numărul de persoane diferite care au accesat un
mesaj publicitar cel puţin o dată. Acest indicator este foarte bun, numai că
dezavantajul acestei metode este faptul că site-urile trebuie să le ceară date de
identificare vizitatorilor, ceea ce generează unele reticienţe.
 autoestimarea prin contor :
o firmele dispun în prezent de numeroase mijloace prin care pot să
ţină o evidenţă la zi a numărului de accesări ale diferitelor pagini.
o autoestimarea
prin
contorizare
prezintă
următoarele
avantaje:permite aprecierea într-o oarecare măsură a evoluţiei
audienţei unui site;sesizarea diferiţilor indici de apreciere a siteului, etc.
o contoarele au avantajul că sunt propuse de cele mai multe ori
gratuit pe anumite site-uri.
 autoestimarea prin cookies :
o „prăjiturile” sau cookies, sunt fişiere text trimise de către diferiţi
provideri sau servere şi au capacitatea de a memora datele despre
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o

o

o

o

o

vizitatorii unui site, într-un fişier denumit cookies. txt şi implicit
de a-i identifica. Fişierele „coockies. txt” aduc un plus de calitate
în termeni de feed-back atât cantitativ, cât şi calitativ.
prin cookies, este posibilă identificarea traseului vizitatorului
paginii web sau site-ului, precum şi obţinerea unor informaţii mai
confidenţiale, datorită utilizării funcţionalităţilor din Java Script,
pentru interogarea navigatorilor.
trimiterea de cookies asigură emitentului date confidenţiale iar
feed-back-ul obţinut prin trimiterea acestora permite
flexibilizarea difuzării anunţurilor publicitare în diferite pagini
web, tocmai prin faptul că a făcut posibilă recunoaşterea
vizitatorului şi prin aceasta modelarea acţiunilor iniţiate-alegerea
publicului ţintă, diferenţierea, etc. „prăjiturile”, fiind constituite din texte, permit celui care
navighează pe un site protejat să îşi înregistreze automat numărul
de identificare (ID) şi parola care i-au fost afectate.
dintr-o cercetare realizată asupra unui eşantion de 127 de
persoane, s-a constatat că 64, 5% au asociat cookies cu diferiţi
viruşi difuzaţi prin reţelele internet89.
promotorii trebuie să se aştepte ca vizitatorii să le respingă
„prăjiturile” sau să constate că acestea sunt neglijate. De
asemenea majoritatea programelor de navigare oferă posibilitatea
blocării de cookies.

2. măsurarea cantitativă a efectelor publicităţii pe Internet:
 măsurarea numărului de cereri de fişiere (hit-uri) :
o această metodă vizează înregistrarea traficului pe diferite pagini
Web. Practic se înregistrează distinct cererile pentru fiecare tip de
pagină aflată pe un site.
o această metodă ridică unele probleme, în sensul că nu poate face
distincţia între multiclicaj, click-urile de vizitare efectivă şi cele
de abandon. Din aceste metode metoda bazată pe hit-uri a fost din
ce în ce mai mult înlocuită cu „numărul de pagini văzute”,
metodă considerată mai fiabilă, graţie utilizării unor instrumente
profesionale de lucru.
 măsurarea click-urilor :
o numărul de click-uri este un indicator prin care se poate aprecia
importanţa unei campanii şi efectele sale, fără a se putea trage o
concluzie clară cu privire la eficienţă.
o este foarte clar că o campanie Yahoo! va aduce mai multe clickuri/vizite comparativ cu un site mai slab, dar nu se pot face, pe
această bază estimări precise referitoare la eficienţă decât după
cunoaşterea rezultatelor concrete ale campaniei.
o indicatorii care se pot folosi în legătură cu numărul de clickuri sunt:rata click-urilor şi provenienţa click-urilor.
o rata click-urilor se determină ca un raport între numărul de
click-uri şi numărul de pagini cu publicitate. Rc  N c / Pp
o acest indicator trebuie utilizat cu prudenţă deoarece el se referă
la 2 elemente distincte:creaţia publicitară şi măsura în care
mesajul este adecvat audienţei.
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un studiu efectuat recent a demonstrat că 42% dintre cei care
navighează pe Internet nu privesc anunţurile publicitare90.
suma click-urilor reprezintă numărul de click-uri înregistrat pe
un banner sau pe orice altă legătură.
click-trough este numărul de click-uri care s-au finalizat cu
deschiderea efectivă a unei pagini pe site-ul anunţătorului. Acest
indicator măsoară rezultatele publicităţii în termeni de marketing
direct.

 numărul de pagini văzute (NPV) :
o npv se referă la numărul de încărcări şi contabilizări ale paginilor
pe un site sau server.
o acest indicator are la bază mai multe surse de date şi anume:hiturile pe site-ul pricipal;conexiunile la site-uri proxy;etc.
o npv prezintă avantaje atât pentru editor cât şi pentru anunţător.
Editorul sau „gazda „ poate să justifice în negocierea contractelor
de publicitate un anumit tarif practicat, probând audienţa site-ului
său prin numărul de pagini văzute de vizitatori. Anunţătorul are
inevitabil în vedere aspectele referitoare la audienţă, dar în acelaşi
timp, trebuie să ţină seama că o pagină văzută va însemna
obligatoriu şi vizualizarea bandoului publicitar, care nu este decât
o mică parte din pagina respectivă.
o riscurile non-vizualizării bannerelor incluse pe o pagină creşte cu
atât mai mult cu cât pagina în cauză are şi o bară de navigare.
o măsurarea audienţei prin indicatorul npv se poate realiza la mai
multe nivele prin:audienţa globală a site-ului, audienţa tematică,
audienţa prin cuvinte-cheie, etc.

Capitolul IV
Studiu de caz la firma SC Ultra Pro Computers S.R.L
4. 1 Prezentarea firmei

Sloganul firmei: UltraBuni în Calculatoare.
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Fondată în 1995 ca firmă cu capital românesc, orientată către distribuţie, K
Tech Electronics comercializează o gamă largă de componente hardware, accesorii şi
periferice, software şi sisteme , asigurând instalări de reţele şi service în domeniu.
La sfârşitul anului 1999 K TECH Electronics a obţinut datorită
performanţelor şi standardului înalt de calitate al serviciilor prestate certificarea ISO
9001.
Anul 1999 a marcat începutul unei orientari noi, către end-useri, aceasta
materializându-se prin deschiderea unei reţele de magazine de tip supermarket aşezate
în locuri strategice atât în Bucureşti cât şi în ţară.
K TECH Electronics a introdus pe piaţă un brand propriu Ultra PRO,
conferind un plus de valoare produselor vândute prin calitatea componentelor şi a
serviciilor.
Firma Ultra PRO Computers oferă o mare varietate de produse şi servicii IT
la preţuri competitive şi beneficiază de o reţea de magazine în continuă extindere.
Supermarket-urile IT Ultra PRO respectă toate acelaşi stil şi concept atât ca
design cât şi ca mod de achiziţie, clientul nostru având posibilitatea să studieze
produsele, beneficiind de consultanţă şi suport tehnic din partea agenţilor de vânzări,
special pregătiţi pentru a oferi informaţii despre componentele şi serviciile noastre.
Prin asta noi vrem să ne asigurăm că alegerea făcută de clientul nostru reprezintă
soluţia optimă la nevoile lui precum şi faptul că nu o să întâmpine probleme de
compatibilitate cu produsele deja existente în configuraţia sistemului său.
Noi dăm posibilitatea angajaţilor să îşi dezvolte şi să îşi folosească întregul lor
potenţial pentru obţinerea unor performanţe de înaltă clasă deoarece credem că
oamenii sunt cheia succesului, ei adaugând un plus de valoare produselor
comercializate de noi.
Calitatea şi performanţa produselor fabricate de parteneri precum ASUS,
Gigabyte, NEC şi alţii, recomandate în configuraţia optimă de către agenţii noştri de
vânzări şi asamblate cu grijă şi profesionalism de către specialiştii din departamentul
tehnic, reprezintă elementele cheie pentru ca sistemele Ultra PRO să fie capabile să
lucreze respectând exigenţele dumneavoastră şi oferindu-vă satisfacţia unei achiziţii
excelente la un preţ scăzut. Deasemenea garanţia de doi ani , extensibilă la trei
oferită cu promtitudine de Ultra PRO vă asigură de faptul că nouă ne pasă de investiţia
dumneavoastră şi o protejăm.
Venind în întâmpinarea clienţilor noştri care doresc o investiţie fără efort
financiar, firma Ultra PRO pune acum la dispoziţie şi posibilitatea achiziţionării
produselor sale printr-un sistem de RATE fără avans şi fără giranţi. Mai mult,
înţelegând valoarea timpului dumneavoastră, avem acum personal specializat în
credite bancare ce vă oferă consultanţă şi se ocupă de întocmirea dosarului necesar
aprobării împrumutului, pe loc în magazine.
Toate acestea fac din clientul nostru un client mulţumit care va reveni cu
încredere în magazinele Ultra PRO ştiind că seriozitatea şi profesionalismul
personalului precum şi varietatea componentelor şi calitatea acestora vor fi regăsite
aici de fiecare data deoarece suntem conştienţi că succesul nostru depinde de succesul
clienţilor noştri.
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Partenerii firmei sunt:
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Etc.

Reţeaua de magazine
În varianta online, dacă utilizatorul doreşte să afle adresa magazinului dintrun oraş, nu trebuie decât să ducă mouse-ul peste numele oraşului, iar pe ecran
vor apărea informaţiile.
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Bucureşti
Luni - Vineri: 10. 00 - 20. 00
Sâmbătă: 10. 00 - 14. 00
Duminică: Inchis

Provincie
Luni - Vineri: 10. 00 - 18. 00
Sâmbătă: 10. 00 - 14. 00
Duminică: Inchis

Reţeaua de distribuţie
Bacau

Str. Marasesti Nr. 151, Tel: 0234-20. 60. 71

Baia Mare

Str. Traian Nr. 7, Tel: 0262-20. 63. 20

Brasov

B-dul. 15 Noiembrie nr. 37, Tel: 0268-47. 22. 88
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Braila

Calea Calarasi nr. 53 (ROMARTA), Tel: 0239-60. 60. 02

Bucuresti

Calea Grivitei nr. 397, Tel: 021-22. 44. 535

Buzau

B-dul Unirii, bl. PTTR, Tel: 0238-72. 20. 74

Constanta

B-dul. Ferdinand nr. 89A, bl. AR1, Tel: 0241-61. 50. 00

Craiova

Calea Bucuresti, bl. 21b, Tel: 0251-31. 00. 58

Service center

S-a deschis
SERVICE CENTER Ultra PRO
(pentru Bucureşti)
NOU ! Acum puteţi beneficia de
"service on site".
Tel. 021-211. 70. 90
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Cei mai buni tehnicieni IT ai noştri va
aştepta de luni pana vineri intre orele
10:00 - 20:00 si sâmbăta intre orele 10:00
- 14:00

Garanţii si post-garanţii
Depanări componente: monitoare, placi
de baza, etc
Proiectare si realizare reţele
Creare de pagini WEB
. . . si multe altele!

Service autorizat:

4. 2 Publicitatea online
www.ultrapro.ro este mai mult decât un site de
prezentare. La această adresă se găseşte
magazinul virtual UltraPro Computers. Astfel, la
fel ca un magazin tradiţional, magazinul virtual
trebuie să se folosească de publicitatea online şi
tehnicile de promovare adecvate pentru a-şi mări
notorietatea şi vânzările. După cum se poate observa
din meniul principal, firma foloseşte câteva din
metodele de publicitate şi promovare online, care au
fost menţionate în această lucrare:
 ofertele speciale-provin din metodele
de promovare tradiţionale, şi au ca scop
creşterea vânzărilor.
 posibilitatea de a lucra la această
firmă-este o metodă de publicitate, folosită de foarte multe firme, ca
Connex, Orange, Microsoft, etc. Astfel se încearcă atragerea de noi
consumatori prin oferirea unor locuri de muncă avantajoase.
 forumul-reprezintă un pas important pentru orice deţinător de site. Pentru
UltraPro, forumul propriu prezintă avantajul că discuţiile sunt propuse
de către firmă, aceasta decide care informaţii vor intra şi care vor fi
cenzurate. Se poate afla foarte uşor, care produse sunt căutate de către
consumatori şi care nu. Pe lângă acest lucru, firma este sigură că prin
propunerea temei, va afla sigur răspunsurile la problemele care apar,
putând să ajute mai uşor clienţii. Introducerea unui forum, este o metodă
sigură de a atrage consumatori, prin simplu fapt că aceştia vor consulta
sigur oferta firmei, odată intraţi pe site. Grupurile de discuţii trebuie

85

Gruia Claudiu Renato
deschise cu mare precauţie, deoarece ele pot prejudicia foarte mult, în
caz de eşec, imaginea firmei.
 tombolele-au un dublu caracter: măresc vânzările şi asigură o bună
publicitate firmei. Cu cât premiile sunt mai mari, cu atât firma va fi mai
căutată şi va rămâne în memoria vizitatorilor.
 articolele-reprezintă o metodă nouă de a atrage vizitatori. Această
metodă nu este considerată ca fiind una de publicitate online, dar poate
atrage vizitatori atâta timp cât informaţiile din site sunt actuale şi de
foarte mare importanţă. Articolele sunt în strânsă legătură cu motoarele
de căutare, pentru că în momentul introduceri unei căutări, despre un
articol, sunt mari şanse să apară referinţe către site-ul UltraPro.
 newsletter-este o foarte bună metodă de a informa consumatorii despre
produsele firmei, fără ca aceştia să fie nevoiţi să viziteze de fiecare dată
site-ul pentru a se informa. Newsletter-ul a devenit în prezent mijlocul
cel mai rapid de a informa, la cerere, consumatorii, eliminându-se astfel
efectul spam-ului.
Conform www.trafic.ro la sfârşitul lunii aprilie site-ul Ultra PRO
Computers ocupa în top poziţia 4. La această dată site-ul înregistra un număr de 15.
783 vizitatori şi 136. 896 afişări.
Nr

Denumire

Vizitatori

1 Diverta este online: intra si tu acum in cel
mai mare magazin de media (carte, muzica,
film), IT si papetarie din Romania!

(1)

Afişări

30. 836

%

108. 11,
888 835

(+1. 755)

(-8. 808)

Locul 34 în clasamentul general

2 Vino la Flamingo cu vechiul tau televizor,
ia-ti unul nou si ai reducere 1 milion lei.

(2)

22. 149

148.
8,
238 501

(-345)

Locul 53 în clasamentul general

(-17. 598)

3 OKazii. ro - licitatii online - tot ce-ti doresti,
de la arta, antichitati si colectii pana la
computere, auto si turism.

(3)

17. 976

464.
6,
153 899

(+598)

(-15. 060)

Locul 70 în clasamentul general

4 UltraPro - magazin virtual: calculatoare,
componente, telefoane GSM, accesorii,
consumabile, software, supraveghere video.
Rate.

(4)

15. 783

136.
6,
896 057

(+516)

(-8. 620)

Locul 85 în clasamentul general

Tot pe www.trafic.ro mai putem afla că site-ul a fost înregistrat la data de
04/02/2003, iar la sfârşitul lunii aprilie site-ul a avut un număr de 63. 847 vizitatori.
Motorul de căutare cel mai folosit a fost google.com, iar cuvântul cel mai des folosit a
fost ultrapro.
Data înscrierii:
04. 02. 2003
Ultimul vizitator:
26. 04. 2004 17:58:57
Ultima afişare:
26. 04. 2004 17:59:01

Vizitatori astăzi (real-time):
Vizitatori în ultimele 24 de ore:
Vizitatori în ultimele 7 zile:
Vizitatori în ultimele 30 de zile:
Motorul de căutare cel mai folosit:
Cuvântul căutat cel mai des:
Ziua din săptamană cea mai vizitată:
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2. 583
15. 783
63. 847
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ultrapro
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Lucrare de licenţă - Publicitatea online Cuvintele cheie care au fost folosite în motoarele de căutare pentru a ajunge
la site au fost:

Se poate observa din tabel că, cuvântul ultrapro, a fost cel mai des folosit,
având un număr de 298 afişări, deci un procentaj de 32, 43%.
În următorul tabel, sunt arătate ultimele produse căutate de către utilizatori şi motorul
folosit:
Ultimele căutări dintr-o zi

Data

- explicaţii www.trafic.ro

Host

Motor de căutare

Şir de căutare

Marţi, 27. 04. 2004 12:14:58 80. 97. 81. 119

www.google.ro

ultra pro computers

Marţi, 27. 04. 2004 12:14:49 81. 196. 86. 224

www.google.ro

camere foto digitale

Marţi, 27. 04. 2004 12:14:20 193. 194. 132. 31

www.google.fr

camere foto digitale

Marţi, 27. 04. 2004 12:13:37 194. 102. 125. 214

www.google.ro

ultra pro

Din analiza tabelului putem observa foarte uşor, cât de des este căutat
magazinul, într-o zi, motorul de căutare folosit şi produsele căutate. Deşi magazinul
virtual este unul românesc, majoritatea căutărilor au fost realizate din motorul de
căutare google. com/ro.
În următorul tabel se prezintă exact, din ce ţară a fost cel mai des apelat
magazinul. Astfel putem analiza, în care ţări ar fi cel mai bine să ne concentrăm
mijloacele de publicitate şi promovare.
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După cum era de aşteptat, din România, a fost cel mai des apelat site-ul,
având un număr de 52. 203 vizitatori şi 485. 766 afişări. Pe locul 2, urmează S. U. A
cu 907 vizitatori şi 7. 008 afişări, iar pe locul 3, Europa cu 585 de vizitatori şi 5. 896
de afişări.

Magazinul virtual UltraPro este inclus în site-ul www.div.ro. În acest
site se pot găsi ultimele ştiri legate de hardware şi software, precum şi ultimele
informaţii despre cele mai bune magazine de calculatoare. În această listă este
inclusă şi firma UltraPro. Tot pe acest site se găseşte o bază de date, care conţine
preţurile la majoritatea produselor noi apărute. Pe lângă preţ, mai apare şi numele
firmei care vinde produsul, în cazul nostru UltraPro Computers.

Firma este înscrisă în Directorul Kappa, la secţiunea E-shopping.

Această metodă este considerată ca fiind, una dintre cele mai bune
modalităţi, ca o firmă să se facă cunoscută pe Web. Având în vedere vechimea
portalului kappa. ro, firma a ales foarte bine unde să fie înscrisă.
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Informaţii despre site mai pot fi găsite şi în cunoscuta revistă de
specialitate PC Magazine. În această revistă se pot găsi informaţii despre diferite
teste de performanţă, cu trimitere exactă către firma care comercializează produsele.
În cazul nostru putem observa, că firma UltraPro Computers este prezentă în
majoritatea numerelor.

Apariţia cu articole într-o revistă de specialitate, este o foarte bună
oportunitate de publicitate pentru firmă, combinând astfel publicitatea
tradiţională cu cea online.
La magazinul firmei UltraPro se mai poate ajunge şi prin
intermediul site-ului www.price.ro. Acest site este de fapt un motor de căutare de
preţuri, în care dacă vom introduce UltraPro Computers, vor apărea pe ecran mai
multe trimiteri către www.ultrapro. ro. Dacă vom accesa un link, pe ecran ne va
apărea direct lista de preţuri de la UltraPro.
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Capitolul V
Concluzii şi propuneri
Concluzii
Marketingul online îşi are rădăcinile în marketingul tradiţional, dar se
ramifică şi se diferenţiază într-o manieră foarte evidentă, datorită unei caracteristici
unice: INTERACTIVITATEA. Pe Internet, comunicarea are loc în două direcţii şi
nu doar în una, ca în marketingul tradiţional. În acelaşi timp, vânzătorii şi
cumpărătorii pot încheia tranzacţii din casele sau birourile lor, la orice ora din zi sau
din noapte.
Marketingul online oferă avantajul prezentării de materiale promoţionale
interactive care pot întruni aşteptările fiecărui tip de cumpărător. În loc să creeze un
mesaj unic, aşa cum se întâmplă în promovarea de masă, marketingul online permite
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care vor să o vadă şi momentul când vor să o vadă. Pe Internet, companiile pot crea
prezentări de vânzare individualizate, care să se muleze pe nevoile fiecărui
cumpărător. Marketingul online permite companiilor să-şi „ţintească” clienţii într-un
mod în care marketingul pe mediile tradiţionale nu poate. Mesajele individualizate,
vânzarea unu-la-unu şi plasarea unui mesaj publicitar în interiorul unei cantităţi
însemnate de informaţie utilă fac regula. Publicitatea online este mai apropiată de
vânzarea personală decât orice altceva.
În demersurile de promovare a unui site/magazin virtual pe Internet,
trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte:
1. Site-ul trebuie să fie foarte bine pregătit
Acest aspect este foarte important, pentru ca totul să fie în regulă.
Funcţionalitatea, nu înseamnă neapărat un site definitiv. Un site nu este niciodată
definitiv, ci întotdeauna completabil. Funţionalitatea este în strânsă legătură cu
clienţii.
Un site este ca un stand la o expoziţie, ca un magazin non-stop prin faţa căruia
pot trece oricând clienţi din toată lumea. Din acest punct de vedere trebuie avut în
vedere aspectul site-ului, legăturile dintre pagini, etc. Legăturile cu specificaţia „in
construction/în construcţie”, trebuie lăsate foarte puţin timp, deoarece acest mesaj
afectează imaginea şi îndepărtează vizitatorii.
2. Înscrierea site-ului într-un program de căutare
Înscrierea unui site în programele de căutare, reprezintă un aspect foarte
important pentru firmă, deoarece motoarele de căutare sunt foarte des folosite. După
cum am prezentat în lucrare, sunt foarte multe motoare de căutare şi directoare web,
atât româneşti cât şi străine. Firma nu trebuie decât să aleagă motorul de căutare care
crede că o avantajează şi să trimită un banner către acesta. După cum s-a putut vedea
din statisticile www.trafic.ro, cel mai folosit motor de căutare a fost google. com/. ro.
Deci, ideal ar fi ca firma să apară cu un banner în acest motor de căutare, mai ales că
de ceva timp avem google. ro.
3. Participarea la forumuri sau realizarea unui forum propriu
După cum au fost prezentate în lucrare, newsgroups pot fi definite ca
„spaţii libere” în cadrul cărora mai mulţi vizitatori, reuniţi virtual în jurul unei
teme, au ca principal scop schimbul de informaţii91.
Cea mai rapidă şi eficientă soluţie pentru o firmă este înfiinţarea
propriului news-group, , astfel încât ea să fie cea care decide ce informaţii vor intra
şi care vor fi cenzurate. Grupurile de discuţii trebuie deschise cu mare precauţie,
deoarece ele pot prejudicia foarte mult, în caz de eşec, imaginea firmei.
4. Înscrierea firmei într-o reţea de schimb de bannere
Deşi această metodă este foarte bună, trebuie să evită plasarea a prea multor
bannere în pagină. Conţinutul paginei trebuie să iasă foarte bine în evidenţă, şi mai
ales trebuie ca pagină să se încarce repede. Sunt numeroase programe de banner
exchange în România, iar firma nu trebuie decât să aleagă acel serviciu care o
avantajează.
5. Înscrierea într-un webring
Această metodă poate fi o cale de a atrage un număr suplimentar de vizitatori.
Cercurile Web sunt o reuniune de site-uri concurente, legate între ele printr-un circuit
de vizite. În această lucrare este prezentat serviciul www.webring.org.
Fiecare site membru al cercului tematic introduce pe pagina sa un borderou
prin care propune navigarea, atât în „aval”, cât şi în „amonte”, către alte site-uri cu
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acceaşi tematică. De asemenea, bandoul conţine şi opţiunea de afişare a listei
membrilor sau a paginii cercului constituit. Pentru a se integra într-un cerc,
anunţătorul selecţionează temele şi categoriile care sunt în relaţie cu propria-i temă,
după care face o cerere de integrare către Webmater-ul cercului ales. Acesta din urmă
are dreptul să accepte sau să refuze cererea.
Webmaster-ul nu este altcineva decât anunţătorul care a constituit site-ul
iniţial. Un Cerc Web pentru a fi eficient trebuie să aibă conectate cel puţin 5 site-uri.
Statistica de pe site-ul oficial arată pentru începutul anului 2004 următoarele:
 50. 000 de inele constituite
 900. 000 de site-uri afiliate
 Webring Forum constituit din 5. 000 de forumuri.
Un atuu al Site-urilor cu Tematică Web este faptul că utilizatorul trebuie
doar să acceseze un cerc pe o temă aleasă (prin webring. org) şi toate site-urile
respective îi vor sta la dispoziţie ca şi cum ar fi unul singur.
6. Înscrierea într-un program de linkshare
Este bine să stabilim legături cu alte site-uri, deoarece ele pot genera un trafic
mai mare şi să trimită vizitatori în plus.
Schimburile de legături sunt o parte importantă a campaniei de promovare a
site-ului nostru.
În mod obişnuit, linkshare funcţionează în felul următor:
 se trimite un e-mail către un webmaster, prin care este întrebat dacă este de
acord să pună în una din paginile site-ului său, un link către site-ul nostru, cu
promisiunea că dacă este de acord şi noi vom face la fel.
 webmaster-ul se alege cu mare atenţie, adică acesta nu trebuie să aibă o
activitate asemănătoare cu a noastră, ci una care să fie în legătură.
 etc.
Linkshare-director de programe afiliate cu peste 500 companii care
oferă diverse programe: pay-per-click, pay-per-lead, pay-per-sale. Reţelele(directori)
de programe afiliate reprezintă cea mai bună metodă de înscriere în programe afiliate
pentru webmasteri independenţi şi companii; sute de companii care oferă sute de
programe afiliate- o singură inscriere. Programele afiliate pot fi individuale sau
grupate în reţele de programe afiliate. În nici un caz nu trebuie neglijate total
programele individuale. De multe ori ele oferă şanse foarte bune de câştig, produse
căutate pe piaţă, comisioane avantajoase.
LinkShare. com reprezintă una din cele mai vechi şi prestigioase
reţele de programe afiliate, având în prezent peste 10 milioane de parteneri, atât
comercianţi cât şi site-uri web afiliate. Programele expuse sunt foarte diverse, asfel
încât oricare ar fi specificul site-ului pe care îl avem, vom găsi un program afiliat
corespunzător care să genereze câştiguri amplasând bannere sau linkuri pe site-ul
nostru.
LinkShare. com garantează o statistică corectă,
detaliată a
traficului(nr. de vizitatori) pe fiecare banner sau link afiliat afişat pe site-ul nostru cât
şi încasările-vânzările la zi provenite de pe site-ul nostru. În momentul în care totalul
câştigurilor pentru un anumit program afiliat ajunge la 50, 00$, la unele programe la
25. 00$, un cec ne este trimis prin poştă urmând să mergem la bancă; dacă nu avem
cont, va trebui să ne deschidem un cont în valută, apoi să completăm un formular
simplu pentru încasarea cecului. Aceste programe afiliate generează câştiguri
permanente, presupunând că avem un site cu trafic rezonabil. Singura grijă care
trebuie să o avem este să întreţinem site-ul, eventual să promovăm noi programe
afiliate pe site.
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speciale privind limba în care este scris site-ul, traficul minim pe site, domeniu
propriu, etc. După înscriere trebuie să înscriem site-urile proprii care dorim să
participe la programele afiliate, apoi să alegem un program care se potriveşte temei
site-ului nostru şi să aşteptăm aprobarea din partea comerciantului respectiv, prin email. Apoi ne alegem din bannerele sau linkurile care ne sunt puse la dispoziţie şi le
instalăm pe site.
Shareasale-director de programe afiliate cu peste 200 programe afiliate
distincte; cele mai bune programe pay-per-lead, ideale pentru traficul pe site-urile
româneşti. Lead-uri convertibile în câştiguri importante pentru webmaster. Se pot
alege programe pay-per-lead şi transformat traficul de pe site în câştiguri.
7. Mărirea „reputaţiei” site-ului
Reputaţia se construieşte foarte greu şi este imposibil de urmărit. Dacă reuşim
să facem din firma noastră, un punct de reper pentru informaţiile referitoare la
domeniul X, sau produl Z, etc. , înseamnă că deja există o anumită reputaţie.
Vizitatorii vor veni cu regularitate în contact cu informaţia, iar efectele pentru firmă
vor fi foarte bune. UltraPro Computers a ţinut cont de acest aspect. Se poate observa
în meniul principal, un link pe care scrie Articole, care ne trimite către o pagină plină
de informaţii. Firma este prezentă şi în reviste de specialitate ca PC Magazine, Chip,
etc. , ceea ce dovedeşte că are o reputaţie destul de bună.
8. Construirea relaţiilor una câte una
Afacerile trebuie construite una câte una şi nu mai multe în acelaşi timp.
Trebuie să ne implicăm personal în marketingul online, investind timp pentru a iniţia
şi întreţine relaţii de afaceri. Potem crea relaţii apropiate cu clienţii noştri, folosind
email-uri personalizate, mesaje de întâmpinare personalizate pe paginile Web sau
păstrând informaţii privind domeniile de interes şi cumpărăturile precedente ale
clienţilor.
9. Aprecierea valoarii pe termen lung a clienţilor noştri
Client este văzut ca o persoană unică, cu propriile sale nevoi, stiluri de viaţă,
preferinţe şi tipare de cumpărare. Unul din principalele noastre obiective în
desfăşurarea marketingului pe Internet, trebuie să fie dezvoltarea unei baze de date
cuprinzătoare care să conţină informaţii detaliate despre clienţii actuali şi cei
potenţiali. Această bază de date ne va permite să dezvoltăm produse şi servicii care
întrunesc aşteptările fiecărui individ în parte.
10. Promovarea trebuie să fie interactivă
Clientul potenţialului mediu care accesează Internetul, este mai bine educat şi
are venituri mai mari decât media. De asemenea, el are puţină toleranţă pentru
promovarea intruzivă realizată prin mesaje publicitare care apar brusc pe monitorul
computerului său. Iată de ce marketingul pe Internet trebuie să folosească o nouă
strategie. Clienţii cer informaţii suplimentare de la companii, care trebuie să
răspundă prompt la întrebări prin intermediul email-ului. În felul acesta, clientul
simte că şi-a sfârşit căutările şi că a construit o relaţie cu firma, după care plasează un
ordin de cumpărare. Această strategie funcţionează pentru că clientul este cel care a
cerut informaţiile suplimentare, iar compania i le-a oferit numai după ce el le-a cerut.
Deci nu trebuie uitat că informaţia este un premiu şi ca ea trebuie să fie cerută de către
client.
11. Furnizarea de informaţii utile
Marketingul pe Internet are şanse foarte mari să reuşească dacă oferă gratis
informaţie de valoare, deoarece clienţii aflaţi pe Internet sunt căutători de informaţie
şi se lasă convinşi de fapte concrete şi de logică. Ei nu sunt oameni care pot fi
convinşi prin tehnicile clasice bazate pe mesaje iraţionale şi emoţionale. Companiile

93

Gruia Claudiu Renato
care până acum au fost nevoite să-şi limiteze mesajele publicitare, se pot bucura de un
spaţiu relativ nelimitat, Internetul permiţându-le să plaseze o mare cantitate de
informaţie multimedia, formată din text, poze, grafice şi sunete. Marketingul online
ne mai oferă şi avantajul faptului că, prin contorizarea acceselor la fiecare pagină,
putem afla de ce anume sunt într-adevăr interesaţi potenţialii clienţi.
Prezenţa pe Internet, nu trebuie să fie rezultatul „curiozităţii”, ci al unui
proces foarte bine fundamentat.
Dacă prezenţa firmei, are o justificare solidă, atunci aceasta poate opta
către 2 strategii:
 strategie globală-nu se bazează pe identitatea firmei cu tot ceea
ce implică, ci plasează firma într-o situaţie avantajoasă prin
valorificarea interactivităţii Internet.
 strategie diferenţiată-atingerea segmentelor de piaţă vizate, prin
folosirea unor coduri de comunicare distincte şi printr-o orientare
specifică privind alcătuirea mix-ului. Astfel se poate pune accent
pe 3 variabile:distribuţia, gama de produse şi preţul.
Obiectivele publicitare pe Internet se stabilesc în funcţie de statusul mărcii
pe piaţă şi de rezultatele anterioare obţinute pe Internet.
Obiectivele publicităţii online pot fi:
 lansarea unui produs sau unei mărci noi,
 întărirea notorietăţii unei mărci noi,
 atenuarea şi eliminarea unor puncte slabe la nivelul mărcii
existente,
 mărirea traficului pe site,
 susţinerea unui magazin virtual,
 etc.
Bugetul publicităţii trebuie corelat cu obiectivele formulate. Atunci când
stabilim bugetul este bine să avem în vedere preţurile pe piaţa Web, personalul
specializat, etc.
Alegerea pieţei ţintă şi realizarea unui media-planning, este un aspect
foarte important pentru firmă. Firma trebuie să ştie ce vrea că să obţină efectul
scontat.

Exemplu pentru alegerea pieţei ţintă şi realizarea unui media-planning
Obiectiv
Notorietatea
Mijloc
mesaj vizibil, simplu, atrăgător
Suport
Bandou, referinţă în programele de
căutare, etc.
Măsurare prin
NPV, costul per 1000 pagini văzute, etc.
Folosirea indicatorilor de apreciere a eficienţei campaniei:
 indicatori de audienţă-numărul de apelări, timpul mediu petrecut,
etc.
 indicatori de eficienţă-rata click-urilor, numărul de click-uri, etc.
 indicatori comerciali-rata transformării click-urilor în vânzări
efective, cifra de afaceri realizată, etc.
Publicitatea pe Internet permite sesizarea în timp real a reacţiei
vizitatorului. În acest context, este indicat ca firma să verifice permanent dacă
bannerul se află pe cel mai bun motor de căutare, site, etc. , dacă nu au intervenit
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Propuneri
În acest moment, firma UltraPro Computers, este una dintre cele mai bune
firme de calculatoare din ţară, având deschise reprezentanţe în majoritatea oraşelor:
Bacău, Iaşi, Baia Mare, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, etc. Toate sediile sunt
lucrate asemănător cu cel din Bacău, ceea ce înseamnă că firma a investit mult în
conturarea unei imagini bune a magazinelor şi în publicitatea tradiţională. Fără o bună
coordonare în publicitatea tradiţională, UltraPro Computers nu ar fi reuşit să deschidă
magazine în mai multe oraşe, şi mai ales să le facă să arate bine. Acest lucru
dovedeşte că UltraPro Computers cunoaşte tehnicile publicitare, inclusiv cele online.
Deşi practic, firma nu pare că cunoaşte toate tehnicile de promovare online,
acest lucru nu este chiar aşa.
Se poate observa că, în cazul acestei firme, s-a considerat că nu mai este
nevoie de un marketing puternic pe Internet, deoarece firma în prezent este destul de
cunoscută, iar majoritatea intră pe site-ul firmei, numai pentru download-ul ofertei de
preţuri.
După cum am prezentat mai devreme, firma este înscrisă în Directorul
Kappa, care este unul dintre cele mai cunoscute portaluri din România. Deşi acest
lucru, este foarte bun, ar fi de dorit ca, firma să încerce şi o înscriere la google.ro, mai
ales că din statisticile www.trafic.ro, google.ro/.com a fost cel mai folosit motor de
căutare. Oricum, în afară de kappa. ro, firma nu mai este înscrisă în nici un portal sau
motor de căutare, iar acest lucru poate influenţa în timp notorietatea firmei.
Firma este înscrisă în site-ul div. ro, în care se găsesc informaţii de
actualitate legate de hardware, software şi bineînţeles legate de cele mai bune firme de
calculatoare din România, printre care se găseşte şi UltraPro Computers. Pe lângă
acest site, firma mai este înscrisă şi în site-ul price. ro, care este de fapt un motor de
căutare de preţuri. Astfel printr-o simplă tastare a cuvântului UltraPro, pe ecran vor
apărea referinţe legate numai de această firmă, cu trimitere exactă către pagina care
conţine preţurile.
În afară de aceste de site-uri, firma nu mai este înscrisă şi nici prezentă cu
vreun banner pe Internet.
Pentru mărirea notorietăţii magazinului, firma ar trebui să se înscrie în mai
multe programe de:
 banner exchange,
 link exchange,
 pay-per-click.
BannerExchange reprezintă un sistem de publicitate online, care
foloseşte afişarea alternativă, pe oricare dintre site-urile membre ale unui astfel de
sistem, a bannerelor propuse de celelalte site-uri membre. Funcţionând pe baza
valorificării elementelor comune, anumite servicii de difuzare (provideri) acceptă
găzduirea unui banner din partea unei firme, cu condiţia ca acesta să-i procure la
schimb un spaţiu similar. Fiecare pagină se înregistrează, în funcţie de conţinutul său,
în cele mai apropiate categorii, avându-se în vedere afinitatea audienţei şi rata dorită a
clicurilor.
Astfel în cazul programului de banner exchange firma poate să aleagă
dintre următoarele site-uri:
 adbanner. ro
 adzone. ro
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 grafx. ro
 traficdublu. ro
 bx. mediat. ro
În acest caz, serviciul cel mai avantajos este www.bx.mediat.ro, deoarece
acesta oferă următoarele avantaje:
 Publicitate online gratuită
 6000 de credite la înscriere
 Cea mai bună rată de schimb 1:1 (pentru bannere amplasate vizibil)
 Modalitate simplă de înscriere şi utilizare
 Statisci detaliate pentru bannere şi site-uri
 Bannere în format grafic standard (. gif, . jpg, . png) si rich media (flash,
java, html)
 Fară mini-banner
 Suport tehnic prompt şi permanent
 Sistem anti fraudă
 Filtrare bannere pe categorii
 Premii lunare în afişări
Un serviciu de tip linkshare funcţionează în felul următor:
 se trimite un e-mail către un webmaster, prin care este întrebat dacă este de
acord să pună în una din paginile site-ului său, un link către site-ul nostru, cu
promisiunea că dacă este de acord şi noi vom face la fel.
 webmaster-ul se alege cu mare atenţie, adică acesta nu trebuie să aibă o
activitate asemănătoare cu a noastră, ci una care să fie în legătură.
 etc.
Este foarte important , ca un site să fie în colaborare cu alte site-uri, pentru că în
acest fel se poate mări foarte uşor traficul pe site. În acest caz firma se poate înscrie la
2 servicii de linkshare (bineînţeles că sunt mai multe servicii, numai că am ales să le
prezint numai pe cele mai importante):
 linkshare. com
 shareasale. com
LinkShare. com reprezintă una din cele mai vechi şi prestigioase reţele de
programe afiliate, având în prezent peste 10 milioane de parteneri, atât comercianţi
cât şi site-uri web afiliate. Programele expuse sunt foarte diverse, asfel încât oricare
ar fi specificul site-ului pe care îl avem, vom găsi un program afiliat corespunzător
care să genereze câştiguri amplasând bannere sau linkuri pe site-ul nostru. Înscrierea
la Linkshare este gratuită, nu trebuie ca firma, să îndeplinească condiţii speciale
privind limba în care este scris site-ul, traficul minim pe site, domeniu propriu, etc.
LinkShare. com garantează o statistică corectă, detaliată a traficului(nr. de
vizitatori) pe fiecare banner sau link afiliat afişat pe site-ul nostru cât şi încasărilevânzările la zi provenite de pe site-ul nostru. În momentul în care totalul câştigurilor
pentru un anumit program afiliat ajunge la 50, 00$, la unele programe la 25. 00$, un
cec ne este trimis prin poştă urmând să mergem la bancă; dacă nu avem cont, va
trebui să ne deschidem un cont în valută, apoi să completăm un formular simplu
pentru încasarea cecului. Aceste programe afiliate generează câştiguri permanente,
presupunând că avem un site cu trafic rezonabil. Singura grijă care trebuie să o avem
este să întreţinem site-ul, eventual să promovăm noi programe afiliate pe site.
Shareasale-director de programe afiliate cu peste 200 programe afiliate
distincte; cele mai bune programe pay-per-lead, ideale pentru traficul pe site-urile
româneşti. Lead-uri convertibile în câştiguri importante pentru webmaster. Se pot
alege programe pay-per-lead şi transformat traficul de pe site în câştiguri.
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etc. şi webmaster-posesorul unei pagini web, site, etc. În urma acestei afilieri,
comerciantul se obligă să furnizeze bannere publicitare cu reclama produsului
propriu în vederea promovării acestuia de către webmaster pe site-ul acestuia. Dacă
o persoană face click pe acest banner şi astfel ajungând pe site-ul comerciantului,
execută o anume operaţie ( cumpărare, înscriere ) atunci webmasterul primeşte o cotă
parte din încasări în cazul efectuării unei vânzări sau o sumă fixă în cazul înscrierii în
anumite programe. Suma ce poate fi câştigată prin înscriere la unul, două sau chiar
mai multe programe afiliate poate fi în principiu nelimitată.
Primul magazin afiliat românesc a fost www.elanko.ro.
Comisioanele sau pay-per se împart în 3 categorii:
 pay-per-click
 pay-per-lead
 pay-per-sale
Toate cele 3 tipuri de comisioane au fost prezentate în lucrare. După părere
mea, firma ar trebui să se folosească de serviciul pay-per-click, pentru a devine mai
cunoscută şi a-şi mări vânzările.
Programele afiliate de tip pay-per-click sunt programele prin care suntem
plătiţi pentru fiecare client adus pe site-ul companiei afiliate pornind de pe site-ul
nostru prin efectuarea unui click pe un banner furnizat de compania afiliată.
Câştigurile în cazul programelor afiliate pay-per-click sunt relativ mici, mergând de
la 0. 01 $ pâna la 0. 10 $ per click, în funcţie de programul la care ne afiliăm.
Cele mai bune programe afiliate pay-per-click care plătesc în Romania:
 Gammacash- promovează peste 15 site-uri de aduţti, foto erotice, etc. Este
deosebit de avantajos pentru webmasterii din România, din mai multe puncte
de
vedere:
-oferă un program afiliat de tip pay-per-click foarte avantajos: câştigăm 4
cenţi pentru fiecare click.
-program pay-per-lead pentru înscrierea gratuită la un e-mail publicitar trimis
periodic: primim 40 cenţi pentru fiecare persoană înscrisă.
-pentru o vânzare efectuată pornind de pe un banner afiliat primim 25 $ ( în caz
care vom renunţa la afilierea pay-per-click).
-de obicei programele pentru adulţi interzic prezenţa webmasterilor romani în
programele afiliate pay-per-click datorită multiplelor tentative de fraudă în cazul
acestora.
Acesta este printre puţinele programe afiliate pentru adulţi care permit afilierea
webmasterilor români, chiar şi cu site-uri în limba română, la un program afiliat payper-click.
-putem amplasa deci, bannerele pe site-uri în limba română; în marea
majoritate a cazurilor nu avem permisiunea de a dezvolta un program afiliat decât pe
site-uri
în
limba
engleză.
-avem la dispoziţie material publicitar-mii de fotografii adulţi, sute de filme
gratuite, bannere, linkuri, picture of the hour, etc.
Plata se face atuci când se acumulează 50 $ în cont, prin cec, pe care îl vom
primi poştal la aproximativ o săptămână după emiterea acestuia. Înscrierea este
gratuită.
 Adlandpro-este un mega site de anunţuri clasificate pe domenii, aproximativ
80% din anunţuri fiind oportunităţi de afaceri, bani pe internet, programe
afiliate, etc. Peste 7700 de site-uri afiliate la acest program. Prin afilierea la
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acest site de anunţuri vom primi o pagină de anunţuri pe care o putem instala
chiar pe site-ul nostru.
Se
pot
obţine
următoarele
câştiguri:
-2 cenţi pentru fiecare click pe pagina noastră de anunţuri. La un trafic
rezonabil, dacă avem 100 click-uri zilnic, vom câştiga 2 $ în fiecare zi.
-30% pentru orice vânzare care se efectuează pornind de pe pagina noastră.
-promovare gratuită a paginii noastre de anunţuri în peste 500 de motoare de
căutare
şi
directori!
-posibilitatea de a avea 20 de anunţuri proprii, plasate gratuit pe site, şi care apar
simultan în toate cele 7700 de pagini de anunţuri afiliate.
-plata se poate face la minim 35, 00 $ sub formă de cec.
Înscrierea este gratuită.
 Bravenet-este cel mai mare site de pe internet care oferă resurse gratuite
webmaster cât şi alte servicii pentru webmasteri contra cost. De pe acest site
putem să activăm gratuit o pagină de oaspeţi, forum, chat pe site, counter,
etc. , toate cu instalare uşoară şi fără cunoştinţe de programare.
Dacă activăm cel puţin una din resursele oferite (trebuie să apară pe site, să fie
activă), vom putea participa la un program afiliat deosebit de atractiv:
pentru fiecare webmaster înscris la Bravenet primim 1, 00 $.
Programul afiliat oferit de Bravenet este simplu, foarte atractiv deoarece oferă
în acelaşi timp instrumente gratuite şi foarte utile oricărui webmaster.
Având peste 3 milioane de membri, Bravenet este considerat ca fiind printre
cele mai mari web site-uri furnizoare de resurse gratuite pt. webmasteri.
 etc.
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