
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentarea firmei: 

Nume –  (FE …………………..SRL) 

Locația de implementare – Baia Mare 

Specificul activității (obiectul de activitate) – CAEN 

 

 

1. Obiectivele. 
a. Creșterea cifrei de afaceri cu …………..% în următoarele … luni. 

b. Crearea unor însemne personalizate (marcă, logo, slogan) și valorificarea 

acestora în maxim 1 lună pe ambalajele utilizate și în locația proprie 

(reclamă luminoasă). 

 

2. Piața țintă. 
Locația de implementare a activității după atingerea obiectivelor va rămâne 

neschimbată, cu mențiunea că vom încerca orientarea către categorii noi de 

consumatori în speță persoane juridice. Prin acțiunile propuse vom promova 

suplimentar activitatea de vânzări către parteneri persoane juridice, entitate 

către care nu aveam desfacere (vanzare). 

Categorii de 

consumatori 

Procent în cifra de 

afaceri viitoare 

(estimat) 

Tipul produsului vândut 

Persoane fizice 80% Toate produsele 

Persoane juridice 20% Toate produsele 

ONG Pro bono (ocazional) Toate produsele 

Total Cifră de afaceri 100%  



 

 

3. Analiza concurenței. 
. 

Concurenții direcți, xxxxx si xxxxxx vând produse similar iar o scură analiză 

comparativă este redată în tabelul de mai jos. 

Concurenți Preț Vad 

commercial 

Calitate Vechime Desfacere pe 

piață 

 În limitele 

concurenței 

Similar Calitate 

similara 

5 luni Online 

Local 

 

 Scump Similar Calitate 

similara 

6 ani Online 

Local cu alte 

FE 

 Ieftin Similar Calitate 

similara 

2 ani Online 

 

Se explică pe scurt diferențele față de concurență. 

 

 

4. Strategia de preț. 
 

Alinierea la prețurile concurenței cu diferențiere în funcție de consumatori, 

după un program de fidelizare gândit în prealabil, astfel: 

  

Produs Preț 

standard/pachet 

Preț pt cantități 

comenzi mari 

Preț pt parteneri 

contractuali 

    



    

    

5. Activitățile de promovare. 
 

Promovarea se va realiza în parteneriat cu firma...................... care vor 

asigura design-ul grafic (logo + slogan) și o companie IT locală care va 

asigura site-ul firmei. 

În paralel cu site-ul firmei va funcționa o pagina de Facebook oficială 

și una de Instagram pe care le vor administra angajații firmei – 

administratorul firmei (dpdv al conținutului și formatului). Se vor aloca 

sume pentru publicitate plătită pe rețelele de socializare. 

Deschiderea spre colaborare cu agenți economici care activează în 

domeniul vânzării prin oferirea unor mostre de produs, pentru cunoașterea 

gamei de produse și testarea calității acestora. 

 

 

6. Bugetul de marketing.  (cu exemplu concret) 
 

Venituri (surse) Cheltuieli (directii) TVA inclus 

1. Vânzări / Încasări 1.Design grafic logo – 1.400 lei 

2. Fonduri proprii 2. Site specializat cu posibilitate de 

vânzare online – 2,600 lei 

3. Credite bancare 3. Reclame rețele de socializare – 

1,000 lei 

4. Alte surse (parteneri) 4. Ambalaje – 1,000 

 5. Produse promoționale – 500 

 TOTAL – 6,500 lei 

7. Măsurarea. 

 



1. Creșterea numărului de clienți deserviți după implementarea acțiunilor 

de marketing cu 2%. 

2. Creșterea solicitărilor din partea agenților economici persoane fizice 

materializată în semnarea a cel puțin 1 contract lunar. 

3. Creșterea numărului de vizitatori pe site. 

4. Creșterea numărului de comenzi pe site (cel puțin 2 comenzi pe zi). 

5. Creșterea numărului de like-uri. 
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