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Strategic marketing planning is a fundamental concept in today’s marketing and business, because it allows to 
find solutions to multiple challenges and opportunities that organization faces. But high degree of formalization of the 
traditional strategic planning process and planning documents made it difficult to effectively apply, especially at levels 
lower than top management. Academics and practitioners in the field have worked for more than thirty years on this 
problem, and as a result new concepts of postmodern and holistic marketing have been developed. The online 
marketing that appeared in a massive manner in the early 2000s practically revolutionized human life and activity. Its 
impact on strategic aspect of business and marketing is growing day by day and it seems to produce (together with 
postmodern and holistic marketing concepts) a set of very attractive solutions for marketing and business community. 
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Planificarea strategică reprezintă un concept, care apare în centrul atenției teoreticienilor și practi-
cienilor din domeniul economic, de fiecare dată, când se întâmplă mari cataclisme la nivelul componentelor 
mediului înconjurător: economic, natural, demografic, tehnologic, cultural etc. Etapa actuală este una deloc 
liniștită, în acest sens, de aceea, domeniul strategic este iarăși în vogă. Scopul prezentului articol, în acest 
context, constă în identificarea unor abordări și principii moderne în planificarea strategică a unităților 
economice, în special, pe dimensiunea de marketing, deoarece anume acest domeniu este, în primul rând, 
responsabil de transformarea relațiilor ofertant-consumator în beneficii pentru organizație. 

Planificarea strategică de marketing este privită de mulți autori (în special, de cei din domeniul 
managementului strategic), ca o continuare a procesului de planificare strategică de nivel corporativ, mar-
ketingului atribuindu-se nivelul unităților strategice de afaceri și mai jos (produs sau marcă comercială) [5, 
p.152]. Totuși, în ultimul timp, tot mai mult, este menționat rolul marketingului în elaborarea planurilor 
strategice la toate cele trei nivele [1, p.575], inclusiv: 

(i) la nivelul corporativ responsabilitatea marketingului ținând de gestionarea portofoliului de 
activități (utilizând ca instrumente matricea General Electric, metoda Grupului Consultativ din 
Boston ș.a.); identificarea strategiilor de creștere ale companiei (matricea Ansoff servind ca 
bază de analiză cel mai frecvent utilizată), determinarea strategiilor generice de dezvoltare (în 
baza matricei Porter) și clarificarea  strategiilor de luptă concurențială (conform sistemului 
„militar” al lui Kotler); 

(ii) la nivelul unităților strategice de afaceri, se stabilesc strategiile de segmentare, țintire și 
poziționare;  

(iii)  la nivel de produs/marcă, rolul marketingului constă în elaborarea coordonatelor exacte ale 
ofertei prin prisma strategiilor de mix (diferențierea produselor și mărcilor, strategiile de preț, 
distribuție și promovare).  

Acest sistem al planificării strategice de marketing există încă  din anii 80 ai secolului trecut și, în linii 
mari, se considera de teoreticieni și practicieni ca o componentă indispensabilă a planificării de afaceri în 
întreprinderi de diferite dimensiuni și profil. Totuși, unele semnale tot mai frecvente referitoare la existența 
neconcordanțelor, între ceea ce este planificat în plan strategic și ceea ce este implementat în plan practic, au 
început să apară, inițial, în rândul practicienilor, iar apoi – și în literatura de specialitate [6, p.1]. Tot mai 
frecvent, era criticată incapacitatea planificării să prevadă viitorul, dar și să ajute întreprinderile să se 
isprăvească mai bine cu provocările mediului, indiferent dacă era vorba de oportunități sau pericole. Iar 
planificarea strategic, în general, și planificarea strategică de marketing, în particular, erau privite, mai 
degrabă, ca un moft al oficiilor centrale și al conducerii de vârf, decât ca un instrument util și eficient.   

În consecinţă, în marketing, au apărut o serie de concepte strategice și tactice noi, care încercau să facă 
față lucrurilor mai bine decât cele tradiționale. Este vorba, în primul rând, de conceptele marketingului 
postmodern, marketingului holistic și marketingului online. 

Marketingul postmodern, lansat încă în anii 90, de Stephen Brown, a reprezentat o revizuire generală a 
modelelor și metodelor marketingului, considerate, în mare parte, prea formalizate și artificiale [2, p.19-34]. 
Realitatea (numită de autorii postmoderniști „hiperrealitate”) reprezintă o totalitate a realităților fiecărui 
individ în parte, de aceea, generalizările duc doar la o „ștergere a calității imaginii”, respectiv la insatisfacția 
consumatorului. Soluțiile propuse nu au întârziat să apară, una din primele referindu-se la marketingul 
relațional, la baza căruia era capacitatea organizației de a gestiona procesul de menținere a clienților, la fel de 
bine, ca și cel de atragere a acestora (Martin Christopher). Aceasta iminent presupunea implementarea unor 
sisteme de legătură permanentă cu consumatorii și de adaptare la doleanțele individuale ale acestora. Iar 
segmentarea – unul dintre atuurile de bază ale marketingului, devenea tot mai frecvent o barieră (gen 
„divizează și cucerește”), decât un instrument strategic. 

Marketingul holistic a dezvoltat principiile marketingului relațional, stabilind ca principiu fundamental 
primordialitatea omului (comparativ cu primordialitatea clientului, declarată de marketingul tradițional). 
Ideea de bază, conform marketingului holistic, rezidă în crearea unor sisteme de colaborare prietenoase în 
cadrul companiei, pentru a asigura abordarea prietenoasă și față de clienți, furnizori, intermediari și chiar 
concurenți. Kotler dezvoltă ideea colaborării până la „compania condusă de clienți”[3, p.22]. Componentele 
principale ale marketingului holistic, în acest context, includ marketingul relațional, marketingul intern (fie-
care departament și chiar angajat este tratat la fel de bine ca și clienții), marketingul societal (res-
ponsabilitatea companiei față de comunitățile locale și de societate, în general), marketingul integrat 
(corelarea tuturor programelor de marketing pe orizontală și subordonarea acestora strategiilor, scopurilor și 
misiunii întreprinderii pe verticală).  
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Marketingul online a revoluționat afacerile și a avut un impact strategic mult mai mare decât se 
considera inițial și se consideră de mulți marketeri și până în prezent. Dacă, inițial, acesta era privit ca un „alt 
fel de a face marketing” (publicitate online, comerț online, cercetări de marketing online), astăzi, tot mai 
mult „se umblă” la fundamentele marketingului pentru a estima efectele adevărate ale „virtualizării omenirii” 
și a identifica potențialul încă nevalorificat al online-ului. Practic, este vorba de o aplicare paralelă a 
marketingului în cele două medii (real și virtual), într-o proporție care ar maximiza efectul direct și sinergic 
al strategiilor și tacticilor planificate. Și aceasta doar ca o primă etapă, pentru a trece ulterior la nivele mai 
complexe de conlucrare cu mediul de marketing în scopuri trasate încă de către marketingul postmodernist și 
holistic. În așa fel, la interacțiunea realului cu virtualul, pot fi găsite o multitudine de soluții la problemele de 
marketing, cum a fost cândva „găsit”, spre exemplu, comerțul electronic (cunoașterea și comanda produsului 
– în mod virtual și cumpărarea – în mod real) sau evenimentele de marketing bazate pe socializare online
(socializarea primară virtuală urmată de interacțiunea ulterioară reală). Unele șabloane care până mai ieri
păreau axiomatice (strategiile generice ale lui Porter, spre exemplu) sunt cu ușurință depășite de companii
(de exemplu, aplicarea concomitentă a strategiei liderului de cost și a diferențierii), deoarece acestea au găsit
soluții specifice erei „rețelelor globale”, când consumatorii și oamenii, în general, încep să-și manifeste unele
aspecte comportamentale mult mai naturale (un exemplu ar fi voluntariatul), nedistorsionate de culturalizarea
excesivă a popoarelor în baza principiului „divizării-manipulării”. Iar visul de secole al marketingului se
realizează, astăzi, cu pași tot mai mari, în cadrul conceptului marketingului personalizat (iarăși în detrimentul
segmentării), bazat pe cunoașterea tot mai profundă a fiecărui consumator în parte (rezultată, în mare parte,
din comportamentul acestuia online), pentru a adapta toate componentele mixului de marketing la cazul
fiecărei persoane. Domeniul online excelează tot mai mult și în sfera aparent monopolizată de mediul real –
cea a experiențelor de cumpărare și consum. Încă înainte de a ieși din casă, cumpărătorul are posibilitatea să
analizeze posibila cumpărătură „în format” textual, video sau chiar versiunea „trial”. Iar nenumăratele
posibilități de socializare oferă, în sine însăși, o experiență bogată și, în plus, ajută la depășirea anxietății pre-
și post-cumpărare datorită informării, schimbului de experiență și a unor eventuale acțiuni comune, cum ar fi
susținerea sau boicotarea unor producători, mărci comerciale etc. În plus, experiențele reale pot fi substanțial
îmbunătățite datorită online-ului. Cumpărătorul nu mai este nevoit să suporte consecințele unei vizite
nereușite la supermarket sau frizerie, deoarece calculatorul și online-ul planifică toate detaliile, inclusiv
scopul, timpul, vânzătorul și eventualele evenimente la care consumatorul va participa. Și la baza acestor
oferte complexe, vor sta analize minuțioase (de mii și mii de megabaiți de trafic – big data) de ordin
economic, social, psihologic, geografic și comportamental. Și probabil, surprinzător pentru unii comercianți
de astăzi, nu ideea manipulării va ghida aceste oferte și procese și nici chiar simpla „satisfacere a nevoilor”,
dar cea mai adevărată grijă de  dezvoltare personală a consumatorului.

În contextul celor menționate mai sus, fiecare companie are șansa de a-și elabora un model de 
marketing, care va integra armonios conceptele, instrumentele, strategiile și tacticile din  marketingul 
tradițional cu cele ale marketingului postmodern, holistic și online și care va contribui la maximizarea 
rezultatului conform obiectivelor de marketing ale organizației. Astăzi, suntem la o etapă de reconcep-
tualizare a planificării strategice (dar și a marketingului și a afacerilor în general), care se pare să dea roade 
mult mai frumoase pentru toți actorii implicați – clienți, angajați, proprietari și societate.  
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