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Social marketing concepts and techniques represent an opportunity for public health sector in achieving goals. 
The aim of this study is to determine how social marketing can sustain health promotion initiatives and campaigns by 
developing a strategy based on marketing mix. Therefore, there is realized a brief analysis of an international social 
campaign (VERB) designed in accordance with the 4P’s concept: Product, Price, Placement, and Promotion. On the 
other hand there is presented a national campaign (about home safety for kids) where communication strategy is 
prevalent. According to the results, a social marketing approach implemented in planning a health promotion plan can 
lead to long term results. On the other hand, considering only a few elements of marketing mix can generate benefits 
only on a short time period. Therefore, when developing a health promotion campaign, public health specialists should 
form mix teams where a social marketing specialist should be included.  
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1. Introducere
Dacă reprezentanții diferitelor grupuri-țintă ar fi conștienți de nevoile lor legate de sănătate și ar

întreprinde pașii necesari pentru a participa la programele realizate în acest sens – marketingul nu ar fi 
necesar în sănătate publică. Totuși, realitatea prezintă o situație diferită, în care persoanele trebuie încurajate 
să adopte un mod de viață sănătos, să beneficieze de serviciile de sănătate și să prevină afecțiuni sau infecții. 
La realizarea acestui deziderat, contribuie aplicarea strategiilor de marketing social. În acest sens, a fost 
propus drept scop analiza aplicării marketingului social în dezvoltarea campaniilor de promovare a sănătăţii. 
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Astfel, prin integrarea celor patru elemente ale mixului de marketing (produs, preţ, plasament, promovare) 
pot fi fundamentate campanii eficiente, capabile să genereze şi să menţină schimbarea de comportament al 
indivizilor în ceea ce priveşte sănătatea. 

    

2. Conceptul de marketing social: definire, particularităţi, domenii de aplicare 
Marketingul social reprezintă o disciplină de marketing distinctă, iniţiată în anul 1970, care se referă 

primordial la eforturile orientate spre influenţarea comportamentelor, care vor îmbunătăţi sănătatea, vor 
preveni daunele, vor proteja mediul şi vor spori bunăstarea financiară a comunităţilor. Ulterior, în anii 80, 
această noţiune a început să fie utilizată şi promovată de Banca Mondială, Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
şi centrele pentru controlul bolilor [15].  

Deşi marketingul social utilizează ca bază tehnicile şi principiile marketingului tradiţional (comercial), 
există anumite particularităţi de aplicare. Asemănările şi deosebirile dintre aceste domenii sunt prezentate în 
Figura 2.1. 

 
Figura 2.1. Asemănări şi deosebiri între marketingul social şi cel comercial  

Sursa: Realizat de autori în baza:  Lefebvre şi Flora [16]; MacFadyen et al. [17];  
Lee R. N. şi Kotler Ph. [15] 

 
Principiile marketingului social, precum şi tehnicile pe care le aplică, au cunoscut vaste sfere de 

aplicare în decursul timpului. În acest sens, au fost identificate patru domenii majore: promovarea sănătăţii 
(utilizarea tutunului, consumul şi abuzul de alcool, obezitatea ş.a.), prevenirea daunelor (cuplarea centurii de 
siguranţă, evitarea condusului în stare de ebrietate, suicidul, păstrarea armelor ş.a.), protecţia mediului 
(reducerea deşeurilor, protejarea habitatului sălbatic, distrugerea pădurilor ş.a.) şi mobilizarea comunitară 
(donarea de sânge şi de organe, ieşirea la vot, alfabetizarea) [6, p.3].  

Principiile de marketing sunt relativ simple, dar aplicarea lor în sănătate publică ar putea deveni o 
adevărată provocare. Acest fapt se datorează intenției de a oferi beneficii grupului-țintă prin procesul de 
schimb, care, de regulă, vor presupune un cost mai mare decât valoarea banilor. Pentru a asigura succesul 
campaniilor de marketing social în sănătate publică, beneficiile oferite consumatorului trebuie să fie net mai 
mari decât costul, pe care trebuie să-l plătească şi care poate fi atât monetar, cât și nemonetar.  

Dacă, în cazul marketingului commercial, accentul este plasat pe vânzarea de produse şi servicii, 
atunci marketingul social are drept obiectiv influenţarea comportamentului, care presupune: acceptarea unui 
nou comportament (ex.: sortarea deşeurilor, evitarea fumatului în spaţii închise); respingerea unui compor-
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tament potenţial nedorit (fumat, consum de alcool); modificarea comportamentului curent (majorarea numă-
rului de ore de exerciţii fizice practicate săptămânal); abandonarea unor obiceiuri vechi nedorite (consumul 
de alimente în faţa televizorului/computerului); continuarea unui comportament dorit (donarea de sânge); 
înlocuirea comportamentelor (optarea pentru scări în detrimentul ascensorului).  

 

 
Figura 2.2. Cele 6 tipuri de schimbare socială care pot fi induse prin marketing social 

Sursa: Adaptare după MacFadyen L., Stead M., Hastings G. [17] 
 

Potrivit lui MacFadyen et al. [17], schimbările de comportament pot fi pe termen scurt sau lung şi pot 
fi efectuate la nivel de individ, grup de indivizi sau la nivel de societate (detalii în Figura 2.2). Trebuie 
remarcat faptul că schimbarea de comportament este, de regulă, voluntară, iar nucleul conceptului de mar-
keting social presupune atingerea unui nivel de înţelegere şi empatie din partea publicului pentru a descoperi 
motivaţiile şi beneficiile personale, care ar contribui la schimbarea de comportament sau oferirea/acceptarea 
de produse.  

3. Dezvoltarea strategiei de marketing mixt în promovarea sănătăţii 
Marketingul social are drept scop promovarea şi susţinerea comportamentelor care aduc beneficii 

indivizilor şi comunităţii. În sectorul sănătăţii vorbim despre promovarea unui mod de viaţă sănătos şi 
reducerea inegalităţilor în domeniu prin intermediul unor campanii specifice. 

Hong Cheng, Philip Kotler şi Nancy Lee [6] recomandă respectarea unui şir de paşi şi acţiuni în 
dezvoltarea strategiei de marketing social:  

1. Definirea problemei şi a scopurilor. 
2. Desfăşurarea unei analize a situaţiei. Analiza SWOT. Revizuirea literaturii şi analiza progra-

melor axate pe eforturi similare.  
3. Selectarea audienţei-ţintă. Determinarea profilului consumatorilor şi stabilirea dimensiunii 

grupului-ţintă.       
4. Stabilirea obiectivelor şi scopurilor de marketing. Scopuri SMART (specifice, măsurabile, 

realizabile, relevante, limitate în timp). 
5. Identificarea factorilor de influenţă privind adoptarea comportamentului. 
6. Formularea unei declaraţii de poziţionare. Descrie ce ar trebui să simtă şi să gândească audienţa-

ţintă în legătură cu comportamentul promovat şi beneficiile pe care le promite.  
7. Dezvoltarea unei strategii de marketing mix. 
8. Schiţarea unui plan de monitorizare şi implementare. Stabilirea indicatorilor de măsurare: 

intrările, ieşirile, rezultatele şi impactul.  
9. Stabilirea bugetului şi identificarea surselor de finanţare. Costurile pentru implementarea 

planurilor de marketing (inclusiv cheltuieli pentru cercetare, monitorizare şi implementare).  
10. Completarea planului pentru implementarea şi gestionarea campaniei. 

4. Marketingul mixt în promovarea sănătăţii 
În formularea strategiilor, marketingul social, ca şi cel comercial, face apel la mixul de marketing, 

reprezentat de cei 4P: produs, preţ, plasament, promovare. Chiar dacă aceste elemente sunt analizate separat, 
ele trebuie corelate şi integrate în vederea atingerii rezultatelor dorite. Un rol aparte revine celui de-al 5-lea P 
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– personalul, care presupune atât selectarea, motivarea, cât şi instruirea corespunzătoare a diferiţilor actori, 
care vor face acţiunea posibilă şi vor asigura continuitatea acesteia, în special lucrătorii medicali, cei sociali, 
reprezentanţii autorităţilor locale ş.a.       

Strategia de produs. Produsul reprezintă ceea ce se oferă consumatorului pentru a-i satisface anumite 
necesități. Ph. Kotler şi N. Lee [15] prezintă trei nivele ale produsului în marketingul social: nucleul pro-
dusului, produsul actual şi produsul îmbunătăţit. În nucleu, regăsim beneficiile pe care le va obţine grupul-
ţintă în urma adoptării comportamentului promovat prin campaniile de marketing social (ex: reducerea 
riscului de a deveni obez sau supraponderal). Produsul actual exprimă comportamentul dorit (renunţarea la 
consumul de produse fast-food), iar produsul îmbunătăţit include produsele şi serviciile care vin să susţină 
schimbarea comportamentului (puncte de comercializare a fructelor şi legumelor, cât mai accesibile).   

În general, în marketingul social, produsul poate fi reprezentat de: informație, idei, bunuri, servicii, 
evenimente, comportamente. Portofoliul campaniilor sociale trebuie revăzut şi ajustat cu regularitate pentru a 
introduce produse noi sau a le elimina/modifica pe cele care nu mai prezintă rezultatele dorite. 
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Figura 4.1. Rezumatul strategiei de marketing mix 
 
Strategia de preţ. Dacă, în marketingul commercial, consumatorii plătesc un preţ exprimat, de regulă, 

în valori monetare, în marketingul social, regăsim şi costuri psihologice, pe care trebuie să le „plătească” 
pentru a adopta comportamentul promovat, care promite un şir de beneficii dorite. Dacă unele activităţi 
presupun costuri, în sensul direct al cuvântului (preţul plătit pentru orele de dans sau pentru secţiile sportive), 
altele cer doar timp, efort, energie, disconfort fizic. Strategia de preţ în marketingul social vine să reducă 
costurile (monetare şi non-monetare) percepute prin maximizarea beneficiilor (monetare şi non-monetare) 
oferite în schimb şi prin creşterea costurilor (monetare şi non-monetare) pentru comportamentele, care vin în 
competiţie cu cel promovat. 

Strategia de plasament/poziţionare. Aceasta exprimă locul şi momentul în care audienţa-ţintă va fi 
influenţată să adopte noul comportament benefic pentru sănătate. Totodată, la fel ca în marketingul comercial, 
aici trebuie luate în considerare canalele de distribuţie prin intermediul cărora va fi „livrat” produsul/serviciul. 
Pentru a fundamenta strategia de plasament, este necesară desfăşurarea de cercetări, prin care să se identifice 
locurile în care consumatorii vor fi mai predispuşi să asimileze mesajele (la cinematograf, în supermarket, în 
şcoală ş.a.), precum şi locurile în care îşi petrec timpul sau obişnuiesc să se întrunească (biserică, cluburi 
sociale, forumuri ş.a.). Poziţionarea poate genera costuri pentru beneficiari, în special, atunci când trebuie să se 
deplaseze la locul prestării. Acest dezavantaj poate fi evitat prin combinarea mai multor evenimente, spre 
exemplu, în cadrul unei expoziţii de produse de înfrumuseţare destinate femeilor poate fi organizat şi un 
screening gratuit al glandelor mamare. Strategia de plasament ţine şi de felul în care este efectuată poziţionarea 
în mintea beneficiarilor, adică modul în care se doreşte ca aceştia să perceapă produsul/serviciul/acţiunea. Aici, 
utilă este propoziţia de poziţionare, care are o formă de felul: „Vrem ca (adienţa-ţintă: adolescenţii şi copiii) să 
vadă/perceapă (comportamentul dorit: activitatea fizică), ca fiind (descriere: o ocupaţie distractivă şi 
interesantă) şi mult mai benefic decât (competiţia: jocurile pe calculator sau emisiunile televizate)”.  

Strategia de promovare. Pentru a inspira audienţa-ţintă la acţiune, e necesar să-i fie comunicate 
beneficiile şi caracteristicile comportamentului promovat, preţul şi accesibilitatea acestuia. Strategia de pro-
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movare are, în general, 3 scopuri: să facă produsul cunoscut; să încurajeze audiența-țintă să-l procure/să-l 
aleagă; să reamintească despre existența produsului.  

Dezvoltarea strategiei de promovare porneşte de la identificarea şi conceperea mesajelor, după care 
vor fi selectaţi mesagerii şi canalele de comunicare. Toate se realizează în strânsă concordanţă cu obiectivele 
stabilite, utilizând datele din cercetări privind preferinţele şi atitudinile consumatorilor. În prezent, bene-
ficiem de o varietate mare de canale de comunicare, pornind de la cele tradiţionale (televiziune, radio, presă 
scrisă, panouri stradale ş.a.), la cele netradiţionale (portaluri de ştiri, bloguri, forumuri, reţele de socializare 
ş.a.).  În practica de marketing, sunt întâlnite mai multe tehnici de promovare: publicitate, marketing direct 
(vânzări directe, prin e-mail, telemarketing), relaţii publice, evenimente, sponsorizări, marketing interactiv 
(social-media) și promovarea vânzărilor (mostre, concursuri, cupoane de reducere ș.a.). În dependență de 
preferințele audienței-țintă vor fi selectate și utilizate cele mai potrivite tehnici. Un loc aparte în promovarea 
sănătății revine brandului, care vine să crească avantajul competitiv al unui prestator, astfel încât produsele 
oferite de acesta să fie alese de către consumator. Pentru succesul campaniei, vor fi selectate cu grijă: 
denumirea, simbolul/logoul, sloganul, culoarea dominantă.  

Prezentăm, în continuare, un exemplu de campanie de succes, care a fost realizată în Statele Unite ale 
Americii, în conformitate cu strategia de marketing social. 

Campania VERB [22] 
VERB este o campanie de marketing social, iniţiată în iunie 2002, care a avut drept scop creşterea şi 

menţinerea activităţii fizice în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 şi 13 ani din SUA, care duceau un 
mod de viaţă sedentar. Părinţii, în special mamele de 29-46 de ani, precum şi alte surse de influenţare a 
adolescenţilor (profesorii, liderii de programe pentru tineri ş.a.) au reprezentat audienţa secundară a 
iniţiativei VERB. La prima etapă, au fost desfăşurate cercetări în rândul adolescenţilor şi al părinţilor pentru 
a identifica şi a înţelege care sunt atitudinile, opiniile şi comportamentul acestora privind activitatea fizică. 
Prin utilizarea celor 4P şi a rezultatelor cercetărilor a fost elaborată strategia de marketing social.    

Produs. Produsul este reprezentat de activitatea fizică – o acţiune voluntară care necesită alegere 
personală şi motivaţie interioară pentru a fi desfăşurată în mod repetat. Strategia a fost bazată pe influenţarea 
copiilor să participe la activităţi fizice prin asocierea cu beneficiile pe care aceştia pun preţ, cum ar fi: 
petrecerea timpului cu prietenii, jocul, distracţia, oportunitatea de a petrece timpul activ cu părinţii, obţinerea 
recunoaşterii din partea semenilor şi a adulţilor.  

Preţ. Pentru activitatea fizică, costurile pot fi financiare (ex.: preţul pentru cursurile de dans), 
psihologice (adolescentul „nu se simte suficient de bine” în practicarea activităţii fizice sau a unui sport de 
grup), de mediu (în vecinătate nu se regăsesc trotuare sau terenuri de joacă) sau de timp (ambii părinţi 
lucrează, copiii nu au suficient timp pentru activităţi fizice supravegheate ş.a.). Mesajele comunicate prin 
VERB vin să convingă tinerii şi părinţii acestora că activitatea fizică presupune „preţul potrivit”, care este 
unul mult mai mic decât beneficiile obţinute în schimb.  

Plasament. În cazul VERB, plasamentul exprimă locul în care adolescenţii pot fi activi din punct de 
vedere fizic, într-un mediu sigur, cum ar fi: curtea, organizaţiile destinate tinerilor, organizaţiile comunitare, 
parcurile sau locurile de recreere, şcoala, cluburile sportive private sau publice, sau orice alt loc în care sunt 
oferite facilităţi (periodice sau permanente) de a practica activităţile fizice într-un mod distractiv.  

Promovare. Pentru a „vinde” activitatea fizică adolescenţilor, a fost necesară crearea unui brand pentru 
VERB. În acest sens, campania s-a asociat cu mărcile populare în rândul copiilor, sportivi şi celebrităţi, 
activităţi şi produse care sunt distractive şi motivaţionale. În plus, au fost organizate evenimente stradale, au 
fost desfăşurate concursuri şi competiţii. În spoturile televizate apăreau copii de diferite vârste, din diferite 
grupuri rasiale şi etnice, cu abilităţi diferite şi cu greutate corporală variată, inclusiv cu dizabilităţi, care 
veneau să inducă ideea: „Copiii ca mine fac asta. Şi eu pot”. Părinţii şi persoanele cu influenţă asupra 
copiilor au fost îndemnaţi să susţină şi să încurajeze adolescenţii să facă mişcare şi să încerce noi activităţi.     

În Republica Moldova, campaniile sociale cunosc o răspândire destul de largă şi sunt implementate 
atât de instituţii publice, cât şi de organizaţii neguvernamentale, nu toate însă sunt realizate în conformitate 
cu strategia de marketing social. Un exemplu, în acest sens, îl constituie şi campania O casă fără pericole 
pentru copilul tău, iniţiată anul 2008, în contextul proiectului „Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de 
Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova” (REPEMOL). 

Campania O casă fără pericole pentru copilul tău 
Necesitatea unei campanii de informare privind riscurile casnice a fost determinată şi de datele 

furnizate de Centrul Naţional de Management în Sănătate al Ministerului Sănătăţii, potrivit cărora – în anul 
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2010, s-au înregistrat 52 795 de accidente, în care au avut de suferit copiii, iar 2 353 de copii, în vârstă de 
până la 5 ani, au primit asistență medicală de urgență în urma intoxicațiilor și diverselor traumatisme. 
Potrivit statisticilor, în fiecare zi, 145 de copii au de suferit în urma accidentelor [19]. 

Campania implementată în acest sens a fost intitulată – „O CASĂ FĂRĂ PERICOLE PENTRU 
COPILUL TĂU!” şi a presupus un şir de activităţi, printre care: afişarea în locuri publice a posterelor, 
realizarea de întâlniri cu părinţii în grădiniţe, efectuarea a două vizite de către medicul de familie şi echipa lui la 
fiecare familie cu copii de 0-5 ani, desfăşurarea unui concurs cu premii pentru familiile care înlătură pericolele 
pentru copii. Potrivit studiului KAP (Cunoştinţe, Atitutidini şi Practici) [7], realizat în anul 2011, 78,2% dintre 
familiile cu copii de 0-5 ani au menţionat că, în urma campaniei, au făcut ceva ca să reducă riscul de 
accidentare a copiilor în gospodărie. Potrivit studiului, 73,1% din populaţie au supravegheat copilul/copiii mai 
atent decât înainte şi au luat măsuri de prevenire a arsurilor, intoxicării/otrăvirii, a înecului sau sufocării. Totuşi, 
dacă în 2010 se atestă un progres semnificativ faţă de 2009, în ceea ce priveşte atitudinile şi practicile părinţilor, 
în ceea ce priveşte siguranţa copiilor, în 2011, se atestă o revenire la nivelul iniţial. În acest fel, s-a depistat 
eficienţa mesajelor doar pe perioada repetării acestora prin intermediul canalelor de comunicare.  

Menţionăm că respectiva campanie prezintă o axare preponderentă pe componentul de comunicare 
(promovare), dar pare să nu integreze toate componentele mixului de marketing. Dezavantajul principal al 
acestui fapt se va răsfrânge asupra efectului pe termen lung al campaniei.  

 

5. Concluzie 
Trebuie remarcat faptul că rolul tot mai crescut, pe care îl are în prezent marketingul social în 

promovarea sănătăţii, va deveni unul indispensabil pentru viitor. Marketingul social în sănătate reprezintă un 
potenţial important pentru atingerea unui grup de persoane cât mai mare posibil, cu costurile cele mai mici, 
printr-un program eficient, care să satisfacă consumatorii cât mai mult. Domeniul este în permanentă 
schimbare, iar provocările pe care le aduce vor necesita o abordare tot mai profesionistă. Iată de ce este necesar 
ca speciliştii în marketing să fie incluşi în grupurile de lucru desemnate să elaboreze planuri şi politici de 
promovare a sănătăţii în rândul populaţiei. Aceştia, la rândul lor, vor ţine cont de elementele de fundamentare a 
strategiei de marketing social pentru a atinge cele mai bune rezultate în campaniile de promovare a sănătăţii.  
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