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REZUMAT 

 

Important determinant al comportamentului uman, stilul de viață este unul dintre cele mai 

utilizate concepte în literatura și practica de marketing. Folosit deopotrivă ca variabilă 

dependentă sau independentă în diferite studii, nu a fost abordat într-o perspectivă integratoare, 

care să trateze holistic toți factorii care îl influențează și pe care îi influențează la rândul său. În 

această lucrare este prezentată o abordare sistemică, fiind propus și testat un model în centrul 

căruia se află stilul de viață, plecând de la influențele direct observabile și exogene, dar și de la 

procesele elementare ale comportamentului consumatorului, urmărind interacțiunea cu imaginea 

și observând efectele asupra procesului decizional de cumpărare. Testând modelul pe piața 

telefoanelor mobile se demonstrează legăturile modelului, evidențiindu-se influențele mai 

pregnante. De asemenea, au fost identificate structurile latente ale stilului de viață, iar pe baza lor 

respondenții au fost grupați în clustere.  Segmentele obținute nu se diferențiază doar prin prisma 

factorilor constituenți, ci și prin restul variabilelor modelului, arătând că stilul de viață poate 

reprezenta un nou mod de stratificare socială, care înglobează informații mai profunde decât 

variabilele demografice pentru strategiile de marketing.  

 

Cuvinte cheie: stil de viață, AIO, comportamentul consumatorului 
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