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INTRODUCERE

în mod tradiţional România este o ţară viticolă, caracterizată prin condiţii
pedoclimatice deosebite. Cu toate acestea, în ultimii 15 ani, domeniul viti-vinicol a
înregistrat un recul, suprafaţa cu viţă de vie nobilă

s-a înjumătăţit, iar calitatea

plantaţiilor, datorită vârstei şi modului în care au fost întreţinute, este în prezent
foarte proastă.
Se poate spune că problema fundamentală a vinului românesc la export este
lipsa de imagine, aspect care ne-a condus la analiza acestei situaţii în prezenta
lucrare.
Lipsa unor date concrete existente în literatura românească de specialitate
despre marketingul vinului si despre activitatea promoţională în aceste domeniu au
constituit tot atâtea motive pentru alegerea temei acestei lucrări.
Prima parte a lucrării prezintă cadrul general în care îşi

desfăşoară

activitatea producătorii români de vin. In acest context, am studiat aspecte legate
de inventarierea patrimoniului

viticol pentru a prezenta o situaţie clară a

suprafeţelor cultivate, a producţiilor medii de struguri şi vin obţinute, a orientării
exportului românesc de vin, a principalilor producători naţionali. De asemenea, au
fost studiate aspecte legate de legislaţia în domeniul viti-vinicol şi de principalele
organisme profesionale. Toate acestea au fost cercetate şi analizate la nivel
naţional şi internaţional, raportarea la nivel internaţional aducând o serie de
elemente interesante privind integrarea pe piaţa Uniunii Europene şi pe piaţa
mondială.
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în continuare, am încercat să definim şi să studiem principalele coordonate
ale politicii de marketing în domeniul vinului precum şi ansamblul mijloacelor care
permit promovarea şi comercializare vinurilor într-o manieră rentabilă şi durabilă.
Mixul de marketing reprezintă esenţa activităţii de marketing în cadrul
oricărei

organizaţii

moderne,

unul

dintre

elementele

esenţiale

ale

teoriei

marketingului şi cuprinde următoarele elemente: produsul sau serviciul oferit;
preţul sau gama de preţuri; distribuţia; activităţile promoţionale.
Se poate spune, că în cazul produsului vin, ceea ce cumpără un client este
mai ales o anumită satisfacţie care corespunde unei anumite cerinţe, unei anumite
motivaţii. De cele mai multe ori, achiziţia unui vin este apreciată în mod subiectiv.
Disponibilitatea produsului, maniera de prezentare, preţul, aspectul, promovarea
sunt elemente care se iau în calcul în momentul în care se ia decizia achiziţionării
unui anumit vin. Ca atare, ceea ce cumpără un client nu este doar un vin - produs,
ci un marketing mix coerent care include un preţ, un circuit de distribuţie şi acţiuni
de promovare.
In lucare au fost analizate toate cele patru elemente ale mixului de
marketing, accentul punându-se însă pe acţiunile promoţionale.
Cel de-al patrulea element al mixului de marketing, promovarea, defineşte
acţiunile firmei legate de comunicaţiile cu privire la produs şi de promovarea
acestuia pe piaţa-ţintă.
Promovarea este o componentă esenţială a marketingului-mix în domeniul
vinului. Utilizarea tehnicilor de promovare uşurează poziţionarea corectă a unui
producător de vin pe piaţă, rezultatul final fiind o optimă valorificare a produselor
şi o imagine foarte bună a companiei.
In capitolul 4, au fost analizate componentele unei politici promoţionale
unitare în domeniul vinului, componente care se deosebesc prin modul particular în
care participă la atingerea obiectivelor strategice ale unei firme. Acestea sunt:
publicitatea, promovarea vânzărilor, relaţiile publice, utilizarea mărcilor,
manifestările promoţionale, forţele de vânzare.
6
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Turismul viti-vinicol, analizat mai departe, se constituie într-o modalitate
aparte de promovare a vinurilor, înglobând o dimensiune fizică, socială şi culturală
a peisajului viti-vinicol. Turismul viti-vinicol reprezintă o oportunitate deosebită
de marketing a producătorilor de vin dar şi o posibilitate de dezvoltare a turismului
intern. în prezenta lucrare, turismul viti-vinicol a fost prezentat la nivelul
principalelor regiuni viticole, atât la nivel naţional cât şi internaţional, incluzând
tradiţiile gastronomice şi activităţile culturale.
Ultima parte a lucrării prezintă o modalitate nouă de promovare, dar în
acelaşi timp extrem de eficientă şi de rentabilă - promovarea pe Internet.
Internetul a devenit o tehnologie modernă foarte importantă pentru afacerile
din ziua de azi. Industria vinului a adoptat rapid această nouă modalitate de a face
afaceri, în prezent promovarea vinurilor şi comerţul electronic cu vin luând o mare
amploare.
Am analizat aspecte generale legate de Internet, potenţialul managerial oferit
de comerţul electronic, avantajele şi dezavantajele faţă de comerţul clasic, strategia
de marketing pe Internet. Au fost prezentate particularităţile strategiei de marketing
pe Internet în domeniul vinului şi am încercat să facem o clasificare a site-urilor
existente în acest domeniu, în funcţie de complexitatea şi funcţiile lor.
Realizarea unui site bine conturat reprezintă un pas important în strategia de
promovare a unei firme sau asociaţii ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul
vinului.
In lucrare au fost prezentate pe larg, folosind

şi exemple,

diferitele

modalităţi de promovare a site-ului unui producător: înscrierea în motoare de
căutare, în directoare, obţinerea de legături, marketing piramidal, publicitate prin email, grupuri de discuţii, etc.
Un subcapitol special a fost dedicat analizei site-urilor producătorilor români
de vin şi celor implicaţi în industria vinului din România, în finalul căruia au fost
trase unele concluzii şi s-au oferit unele recomadări.
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Lucarea se încheie cu un capitol de CONCLUZII, care încearcă să
sintetizeze problemele cercetate şi analizate pe parcursul lucarii.
în vederea structurării lucrării, dar şi a tratării temei alese, am primit
sprijinul competent al profesorului îndrumător, prof. dr. Ing. Nicolai POMOHACI,
pentru care nutresc sentimente de stimă şi admiraţie şi căruia îi mulţumesc în mod
deosebit.
Cu ocazia susţinerii examenelor, dar mai ales a referatelor, am beneficiat de
sugestiile membrilor colectivului Catedrei de Viticultură şi Vinificaţie din cadrul
Facultăţii de Horticultura - Bucureşti, cărora le aduc cu această ocazie mulţumirile
mele.
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