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ABSTRACT.  Behavioral analysis allows us to discover changes in the marketing approach, which 
changes its traditional approach so far. From a process oriented exclusively to the needs and desires of the 
consumer, marketing becomes an area in which a broader approach is needed and in which man is in the 
center of attention. Hence the new direction, holistic marketing, which is appreciated as the marketing of 
the 21st century.

The holistic perspective appreciates marketing as a system, which functions as a whole, divided 
into components: relational marketing, internal marketing, integrated marketing, social responsibility 
marketing.
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INTRODUCERE
În această lucrare ne-am propus sa menționăm că, odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale, 

inclusiv apariția internetului și probleme precum hiperconcurența, globalizarea și responsabilitatea socială 
a corporațiilor, abordările tradiționale de marketing nu mai sunt eficiente. 

Accesul populaţiei la serviciile de educaţie  a crescut, ceea ce înseamnă oameni mai bine pregătiţi, mai 
experimentaţi, mai interesaţi de calitatea serviciilor oferite şi primite. Astfel consumatorii devin mai maturi, 
căutând varietate,  posibilităţi de alegere, dorind o mai mare comunicare şi o personalizare a serviciilor, 
activităţi variate, aventură, experienţe autentice, reale.

Modificările care apar în comportamentul de consum, influențate si de procesul de migrație a populației,  
inclusiv în țările Uniunii Europene, permit  participarea  activă a consumatorilor la dezvoltarea unor noi 
produse, iar cu ajutorul tehnologiilor moderne, aceştia pot identifica  avantaje și erori ale experienţelor din 
cadrul pieţei.

În etapa de preaderare la Uniunea Europeana a Republicii Moldova sunt observate unele tendinţe de  
evoluţie şi dezvoltare a pietei, care impun remodelarea viziunnii de marketing  cu referire la: diversificarea 
ofertei, orientarea  către client, consolidarea imaginii şi brandului, dezvoltarea relațiilor cu mass-media 
etc.

Tendințele de schimbare a componentelor mediului extern de marketing, inclusiv progresele 
tehnologice din ultimele decenii au oferit tuturor ofertanților capacitatea de a produce produse mai ieftine 
și mai bune într-un ritm mai rapid. Acest lucru a făcut din ce în ce mai dificil pentru întreprinderi să 
concureze numai în ceea ce privește prețul sau calitatea, fiind forțate să concureze, în special, prin activele 
necorporale, cum ar fi relațiile cu clienții, mărcile, serviciul pentru clienți și așa mai departe. 

Potrivit studiilor realizate de Asociatia Americana de Marketing (a. 2018), activele ne cor po rale 
reprezintă în prezent aproximativ 84% din valoarea de piață a unei companii, dar au constituit doar 17% 
din 6 valoarea de piață a unei companii în 1975, cu mai puțin de 50 de ani în urmă. Având în vedere aceste 
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schimbări în mediul de marketing și în modul în care se dezvoltă  afacerile, cea mai bună și mai eficientă 
abordare de marketing este să o abordăm dintr-o perspectivă holistică.

Conceptul de marketing holistic privește marketingul nu ca un aspect izolat al afacerii, ci ca un 
element care trebuie integrat în fiecare aspect al întregii afaceri. Aceasta este singura modalitate prin care o 
companie poate rămâne relevantă și profitabilă în activitatea sa.                                                                                                    

MATERIAL ȘI METODĂ
Bază teoretică şi metodologică a cercetării realizate are drept suport lucrările fundamentale în domeniul 

marketingului, elaborate la nivel național, precum şi cercetările reflectate în publicaţiile periodice de 
specialitate, elaborate de cercetătorii din străinătate. În procesul studiului prioritate s-a acordat metodei 
monografice de descriere a evenimentelor cu aplicarea elementelor de comparaţie, inducţie şi deducţie.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Provocările societății contemporane, care vin în tandem cu dezvoltarea tehnologică și științifică, 

determină  identificarea unor  soluții care ar diminua impactul negativ al progresului. Dorința persoanelor 
de a realiza cât mai multe activități într-o perioadă restrânsă și lipsa tot mai acută de timp a contribuit la 
dezvoltarea vertiginoasă a industriei fastfood-ului, iar utilizarea intensivă a computerelor, care s-a extins 
practic în toate domeniile de activitate, a generat o practică destul de nocivă – sedentarismul. Exemplele pot 
continua, inclusiv si dezvoltarea comerțului on-line, în special în perioada pandemica mondială și acestea 
scot în evidență ceea ce le generează și care poate servi drept cheie de soluționare – comportamentul uman.

Studiile comportamentale ne permit sa descoperim modificări  și în abordarea de marketing, care își  
schimba tratarea tradițională de până acum. De la un proces orientat exclusiv spre nevoile si dorințele 
consumatorului, marketingul devine un domeniu în care este nevoie de o abordare mai amplă si în care 
omul se află în centrul atenției. De aici noua direcție, marketing holistic”, care nu neglijează nevoile si 
dorințele consumatorului contemporan, ci dezvoltă cercetările de marketing, orientându-le spre cunoașterea 
aspectelor psihologice, sociale, a relațiilor de grup etc, care în final formează o satisfacție integrală a 
consumatorului.

Cercetările permit afirmația că, în dezvoltarea si implementarea programelor si strategiilor de 
marketing este solicitată o abordare mai complexă, care implică componente obligatorii incluse în 
caracterizarea marketingul holistic după cum urmează: marketing relațional, marketing intern, marketing 
integrat si marketingul responsabilității sociale (Tabelul 1).

In epoca contemporană, marketingul intern este tot mai asociat cu brandul de angajator si managementul 
de brand, în încercarea de a se construi legături mai strânse între experiența angajaților de brand si experiența 
de brand a clientului.

Tabelul 1
Generalități privind  marketingul holistic

componente caracteristici instrumente strategii
Marketing 
relațional

Scopul  este de a stabili  relații, 
care să conecteze întreprinderea  
cu clienții pentru a genera achiziții 
repetate și comunicare pozitivă, 
dcând la creșterea vânzărilor 
și fidelizării, dar și a imaginii 
pozitive. 

Afisul;pliantul;newsletterul; 
comunicatul de presa;
stirea de presa; siteul;dosarul 
de presa;scrisoarea; raportul de 
activitate; anunturile; invitatiile

Strategii de 
comunicare
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Marketing 
intern

proces de comunicare internă a 
întreprinderii, care desemnează 
un avantaj competitiv. Trendurile 
de comunicare sunt  responsabile  
pentru diversitatea mijloacelor de 
comunicare cu mediul, folosind 
materiale video, animații în 
comunicarea cu angajații, afișe 
interne creative, evenimente 
interne  surprinzătoare, care 
tranformă angajații în ambasadori 
ai strategiei de dezvoltare 
economică a întreprinderii. 

-stagii de formare;
-grupe de proiecte;
-convorbiri cu personalul;
-reuniuni;
-workshop-uri;
-concursuri;
-premii;
-foi de odihna etc.

-crearea       unui       
compartiment       
de  marketing 
intern; -lărgirea  
atribuţiilor  
compartimentului  
de  personal sau 
de marketing; 
-organizarea unei 
echipe pe proiect. 

Marketing 
integrat

conceptul  vizează coordonarea 
acțiu-nilor prin care un produs 
este identi-ficat ca fiind nece-sar, 
fabricat, comun-icat, distribuit si 
in final corect pozițio-nat pe piața.

Instrumentele mixului 
de marketing aplicate în 
fiecate fază de dezvol-tare a 
întreprinderii și a produselor

Strategia 
diferentiată; 
strategia nedife-
rentiată;strategia 
concentrată

Marketingul 
responsabilității 
sociale

combate consumul excesiv și 
critică distrugerea mediului de 
către corporații. Este bazat pe 
ideea că ofertele pieței nu trebuie 
să aducă doar profit, ci trebuie să 
consolideze și valorile sociale, și 
etice în beneficiul cetățenilor

-etichetele, adre-sate consumato-
rilor,care certifică faptul că 
producţia şi comercializarea 
produselor au respectat un set de 
criterii de ordin socio-ecologic;
-fondurile sociale,ecologice şi 
etice, fondurile de pensii, indicii 
de sustenabi-litate, evaluarea 
portofoliilor şi angajamentul 
acţionarilor

- strategii 
pentru protecția 
consumatorilor

Sursa: realizată de autori

Cercetările realizate în domeniul marketingului permit formularea unor constatări și anume, că 
marketingul relațional a fost prima faza de dezvoltare a marketingului, unde ce pune accent mai mult  pe 
captarea atenției si a satisfacției consumatorilor decât pe o atenție preponderent acordată vânzărilor. In 
această formă a marketingului, este recunoscută valoarea, pe termen lung, a relațiilor cu clienții, iar acest 
tip de marketing se extinde dincolo de comunicare prin publicitate persuasivă si mesaje promoționale.

Altă componentă a marketingului holistic este marketingul intern, proces ce are loc într-o companie sau 
organizație și care constă în crearea unor experiențe satisfăcătoare a angajaților prin  motivarea angajaților 
de la toate nivelurile.

«Marketingul este de fapt, nu o bătălie a produselor în sine, ci o bătălie între percepţiile consumatorilor 
asupra produselor» (Al Ries, Jack Trout - «Cele 22 de legi imuabile ale marketingului», Editura Brand 
Builders, 2004, pag 30). Consumatorul este un concept generic și primul consumator al produselor este 
chiar angajatul firmei producătoare. Actualmente  putem afirma că primul produs al firmei este chiar mesajul 
acestuia. Înainte de a fi vândut, produsul comunică-vorbeşte celor din jur. Și primii care pot auzi mesajul 
produsului sunt chiar angajaţii firmei, responsabili pentru transmiterea promisiunii mărcii, dar şi garanţi ai 
acestei promisiuni în faţa consumatorilor. De aceea, comportamentul lor, stilul de a se îmbrăca, tonul vocii 
şi alte detalii legate de aceştia trebuie să fie în acord cu valorile exprimate de marcă.

In acest sens putem afirma că marketingului intern este managementul comunicării organizaţionale, 
iar opțiunea pentru marketingul intern constă în formularea și orientarea mesajelor potrivite spre schimbarea 
și consolidarea comportamentului angajaților.

A treia componentă a marketingului holistic, marketingul integrat, în care planul de marketing include 
practic tot ceea ce are legătura cu produsul si cu percepția acestuia în piață și include mult mai multe 
elemente decât cele din campaniile publicitare.
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În așa fel, ținta marketingului integrat este aceea de a face toate aspectele ce țin de comunicarea 
de marketing (publicitate, promovarea vânzărilor, relații publice, marketing direct, de comunicare online, 
social media) sa lucreze împreuna ca o forță unitară nu izolat, fapt ce influențează procesul de optimizare 
a acestora. De vreme ce consumatorii petrec mai mult timp on-line sau pe dispozitivele mobile, toată 
expunerea brandului ar trebui sa se regăsească aici, în așa fel cresc șansele că brandul sa fie memorat de 
către clienți.

Strategiile de brand nu pot fi înțelese doar prin vizionarea publicității acestora. In schimb, brandurile pot 
fi înțelese văzând cum funcționează întregul sistem de comunicare al brandului, în special cum tehnicile de 
comunicare sunt personalizate pe fiecare client si cum reacționează acesta în timp real, ca într-o conversație.

Ca urmare a evoluției marketingului modern, unde marketingul integrat a devenit o modalitate 
importanta de atingere a obiectivelor unei companii, exista o nevoie de a identifica oportunități si de a creste 
impactul acestuia asupra comportamentului consumatorilor.

Ce-a de-a patra componentă a marketingului holistic, marketingul responsabilitatii sociale, susține 
că o companie ar trebui să ia în considerare ceea ce este în interesul societății  pe termen lung. Companiile 
responsabile social ar trebui să tinda spre fabricarea de produse dorite nu doar de consumatorul individual, 
dar și de către societate. Marketingul responsabilității sociale orientează producătorii de la ideea satisfacerii 
dorințelor consumatorului individual spre poziția, că nu tot ce este bun pentru consumatorul individual este 
bun și pentru societate. Prin această abordate producătorii se angajează să   combată consumul excesiv 
de produse și critică distrugerea mediului, adică se orientează spre dezvoltarea unei societăți sănătoase și 
durabile.

În acest sens, această componentă a marketingului holistic are la bază principiul, că ofertele pieței nu 
trebuie să aducă doar profit, ci trebuie să consolideze și valorile sociale și etice în beneficiul cetățenilor si 
trebuie încadrat într-o abordare mai amplă, care comunică despre beneficiile pe care o companie le aduce 
societății. Este un nou mod de a răspunde nevoilor consumatorilor contemporani, dar și de a recunoaște 
rolul pe care fiecare companie îl are în dezvoltarea societății.

CONCLUZII
Drept concluzie, putem menționa că abordarea holistică a marketingului se bazează pe pre mi sa că 

întregul este mai mare decât suma părților sale, este promovată ideea că produsele trenuie să fie bune atât 
pentru consumator la nivel individual, cat si pentru societate în sens larg. Poziționând sustenabilitatea 
în topul priorităților,  companiile vor oferi o perspectivă cu totul nouă asupra potențialului unui brand 
de a aduce un beneficiu întregii societăți.Drept urmare, dacă organizațiile, companiile vor găsi soluții la 
intersecția dintre branding si sustenabilitate, vor avea ocazia unica de a contribui atât la creșterea profitului, 
cât si la un impact pozitiv asupra întregii societăți. 

Schimbările tot mai frecvente  în mediul de afaceri și concurența tot mai pronunțată, în special 
în periada plină de riscuri si incertitudine, provocate de procesele integrationiste de aderare la Uniunea 
Europeană,  au influențat apariția si în continuare susține dezvoltarea viziunii holistice de marketing, care a 
devenit în prezent una dintre cele mai sigure modalități prin care companiile să rămână competitive.
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