
IMPACTUL CUNOȘTINȚELOR DE MARKETING ASUPRA PERFORMANȚEI ÎN 

MARKETING ÎN PERSPECTIVA CAPITALULUI DE BRAND CENTRAT PE CLIENT 

(CBBE) – STUDIU ANALITIC 

                                                       Rezumat 

Această teză are ca scop discutarea relației între cunoștințele de marketing (MAK – marketing 

knowledge) și performanța în marketing (MAP – marketing performance) care este considerat unul 

dintre cele mai răspândite și potențial importante concepte de marketing. Conceptul de performanță 

în marketing a fost definit în nenumărate moduri pentru diverse scopuri.  

Scopul acestei teze este de a completa lipsurile din literatură prin identificarea cunoștințelor de 

marketing care ar avea efecte asupra performanței în marketing a perspectivei capitalului de brand 

centrat pe client (CBBE - customers-based brand equity). Studiul acesta vizează structura 

conceptuală pentru cunoștințele de marketing prin diversele ei dimensiuni, ce includ activități de 

promovare, acțiuni privind prețul, activități logistice, inovații privind produsul, strategia de piață și 

orientarea către client. Pe lângă acestea, studiul atinge și modalitățile de influențare a performanței 

marketing-ului, conform studiului de Aaker, 1996, prin conceptualizarea perspectivei capitalului de 

brand centrat pe client pe baza categoriilor de bunuri care includ conștientizarea brandului, 

asocierile cu brandul, loialitatea față de brand și percepția asupra calității în contextul cunoștințelor 

de marketing.  

Pentru a atinge scopul cercetării s-a folosit abordarea non-financiară (capitalul de brand) și un 

proiect de cercetare descriptivă. Chestionarul a fost aplicat în câteva locații pentru colectarea 

datelor. Eșantionul final este constituit din (71) de respondenți dintre agenții Vodafone pentru 

cunoștințele de marketing și (71) de respondenți pentru performanța marketing-ului de la clienți ce 

folosesc produsele și serviciile Vodafone. Datele au fost analizate folosind software-ul SPSS. 

Credibilitatea datelor este verificată prin autenticitate și validitate.  

Prin rezultatele studiului am identificat că din punct de vedere statistic, cunoștințele de marketing au 

un efect seminificativ asupra performanței marketing-ului în cazul perspectivei capitalului de brand 

centrat pe client (CBBE)  

Contribuția rezultatelor acestui studiu este semnificativă pentru parțile interesate si pentru managerii 

companiilor de comunicații în înțelegerea importanței cunoștințelor de marketing în atingerea unui 

nivel ridicat al performanței în marketing prin abordarea centrată pe client. De asemenea, rezultatul 

studiului contribuie la literatura privind importanța cunoștințelor de marketing și a performanței în 

marketing a perspectivei capitalului de brand centrat pe client (CBBE). În plus, clarifică lipsurile din 

cercetare privind variabilele studiului.  


