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SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT 

 

Inovarea prin design și managementul brand-ului construit pe această direcție reprezintă, 

în prezent, o arie de cercetare mai puțin extinsă, cu posibilități limitate de a cuantifica impactul 

acestora asupra competitivității și profitabilității companiilor din domeniul serviciilor. În acest 

context, prezenta lucrare încearcă să contribuie la o înțelegere mai bună a modului în care acești 

factori pot contribui la succesul companiilor de servicii și, totodată, să ofere un instrument menit 

să eficientizeze managementul brand-ului, adecvat companiilor moderne, orientate spre obținerea 

de avantaje competitive pe o piață extrem de dinamică. 

Modelul de business propus a fost construit, în lipsa altor informații care să poată fi 

valorificate în acest sens, pornind de la analiza elementelor care asigură succesul unor companii 

de top și de la validarea factorilor comuni identificați prin realizarea unui sondaj de opinie în rândul 

consumatorilor. Cercetarea efectuată a demonstrat existența unor corelații între elementele testate 

și preferințele consumatorilor, astfel încât orice companie care va dori să aplice modelul propus, 

cunoscând impactul pe care anumite elemente îl au asupra comportamentului de consum al 

clienților existenți și potențiali, va putea lua cele mai bune și rentabile decizii privind 

managementul brand-ului. 
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