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MODULUL 10: Marketing pentru antreprenoriat social  

(Structura modulului de invatare)  

 

1. Introducere 

Acest modul este esențial pentru abordarea pieței țintă într-un mod eficient și garantarea viabilității 
economice necesare întreprinderii sociale. Dezvoltarea sa este partea principală a unui plan 
operațional care completează modelul de afaceri definit în Modulul 5 Întreprinderea mea de 
succes. 

2. Programul de formare 

Program de instruire pentru modulul 10 „MARKETING PENTRU ANTREPRENORIA SOCIALĂ” 

 

Prezentarea generala a modulului 

Marketingul pentru antreprenoriat social constă în proiectarea, planificarea și desfășurarea unui 
set de activități menite să promoveze și să promoveze produsele sau serviciile care sunt destinate 
a fi puse la dispoziția pieței și pentru a obține o poziție competitivă, și cu strategii cheie, pentru a 
atinge cele mai bune rezultate. 
Pentru a îndeplini aceste obiective, este necesar ca antreprenorul să cunoască mecanismele 
necesare pentru a efectua studii și analize de piață, să știe care sunt cele mai bune tehnici astfel 
încât informațiile să ajungă la potențialul client într-un mod atractiv, arătând beneficiul pe care îl 
are marca , furnizarea de produse sau servicii. Aceasta face parte din planul de afaceri sociale,  
partea sa operațională care descrie, în detaliu, care va fi piața care trebuie abordată și cum să facă 
produsul sau serviciul cunoscut și atractiv. 
 
Timp recomandat pentru 
invatarea modului 

Aproximativ 20 ore  

Metoda de invatare Regizat și 5 ore de mentorat  

Consultanta oferita de 

organizatia 

M.ART; e-mail: ra@m-art.info ncabmed@gmail.com  

mailto:ra@m-art.info
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Adnotare 

În dezvoltarea acestui modul, procesul de învățare va fi axat pe ghidul antreprenorilor spre piață. 
Antreprenorul trebuie să înțeleagă că piața își impune legile, tipul de produs sau serviciu pe care 
este dispus să îl accepte, modul în care ar trebui să fie vândut sau servit, prețul pe care este dispus 
să îl plătească etc. Este vorba despre evitarea frecvenței greșeli în antreprenoriat prin 
supraevaluarea produsului sau serviciului care urmează să fie vândut și subevaluarea nevoilor 
clientului. 
 
În acest scop, numeroase exemple de bune practici și eșecuri, acțiuni de succes și soluții 
imaginative adecvate piețelor specifice vor fi prezentate în fiecare capitol. 
 
De asemenea, studentul va fi încurajat să identifice cazuri și modele de succes pentru produse sau 
servicii similare cu ale lor sau care vizează piețe similare. 
 
Obiectivul final al acestui modul este ca antreprenorul să poată elabora planul de marketing 
aplicabil ideii sale de afaceri sociale. Modulul conține o explicație a instrumentelor necesare 
elaborării sale care pot necesita un proces de mentorat, astfel încât Planul să aibă calitatea și 
coerența necesare pentru a fi valabil. 
 
În orice caz, studentul va trebui să îndeplinească următoarele sarcini legate de propria idee de 
afaceri pe tot parcursul procesului de formare: 

1. Analiza globală a pieței țintă: nivelul concurenței, analiza cererii, creșterea pieței, legislația 
aplicabilă, barierele de intrare. 

2. Segmentarea pieței după tipul de client sau după tipul de produs / serviciu 
3. Analiza specifică a pieței fiecărui segment, cheile succesului pentru a accesa fiecare dintre 

aceste segmente. 
4. Definiția celor 4P aplicabile fiecărui segment, produs sau serviciu: produs, preț, loc, 

promoție. 
5. Identificarea instrumentelor de marketing adecvate pentru fiecare segment de piață.  
6. Organizarea și structurarea forței de vânzare. 
7. Definirea obiectivelor de vânzare. Venituri și cheltuieli. 
8. Pregătirea Planului de Marketing pentru Afaceri. 
9. Pregătirea elevator pitch pentru a prezenta afacerea pentru prezentarea sa către potențiali 

investitori sau entități financiare. 
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Acest modul este practic practic. Prezentările se concentrează pe afișarea conținutului și aplicației 
fiecărui instrument utilizat în procesul de pregătire a unui plan de marketing și monitorizarea 
aplicării acestuia în cazul specific al fiecărui antreprenor. Relația dintre mentor și asistent va fi, 
prin urmare, directă și constantă; Utilizarea campusului virtual și a sistemelor de conectare online 
pe care se bazează acest curs. 
 

 

3. Obiectivele formării auto-direcționate/studiului individual 

Una dintre cheile succesului antreprenorului este să înveți să te gândești mereu la  oferirea 
produsului sau a serviciului, evidențiind valoarea adăugată pentru client, adică contribuția și 
beneficiile extraordinare obținute prin consumarea sau achiziționarea acelui produs sau serviciu.  
 
Prin acest modul de marketing pentru antreprenoriat social, se intenționează să canalizeze 
eforturile necesare întreprinzătorilor pentru a poziționa eficient produsul sau serviciul pe care îl 
oferă, atingând următoarele obiective: 
 

• Să segmenteze piața țintă pe baza diferitelor comportamente ale clienților  
• Să cunoască cerințele și așteptările fiecărui segment de piață.  
• Să identifice tendințele și cerințele fiecărui segment de piață  
• Să elaboreze orientări privind calitatea produsului sau serviciului  
• Să știe cum să promoveze și să poziționeze, optimizând utilizarea instrumentelor online. 

 

 

4. Ce trebuie știut în prealabil?  

Formarea în antreprenoriat social, care se bazează pe metoda auto-studiului, este ghidată în 
principal de motivația personală a cursanților. 
 
Cursantii trebuie să aibă: 

• capacitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât 
oral, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere);  

• competența digitală, care include utilizarea încrezătoare și critică a tehnologiilor societății 
informaționale și a abilităților de bază ale tehnologiilor informației și comunicării; 
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• • capacitatea de învățare independentă, care este legată de capacitatea de a urmări și de a 
organiza propria învățare individuală, în conformitate cu propriile nevoi și conștientizarea 
metodelor și oportunităților. 

 

5. Rezultatele învățării  

La sfârșitul instruirii în modulul prezentat, participanții trebuie să fi dobândit cunoștințe de bază 
despre: 

• Cunoștințe generale despre marketing: definirea pieței, nevoile, cererea.  
• Dezvoltarea avantajelor competitive 
• Poziționare: definiție, tipuri, poziționare clădire 
• Strategii competitive 
• Marketingul: natura și scopul său. Funcții de marketing. 
• Orientarea companiilor spre piață 

 

La sfârșitul formării, participanții trebuie să fi dezvoltat abilități utile pentru a-i servi în dezvoltarea 
lor profesională, și anume: 
 

• Analiza mediului 
• Managementul metodologiei pentru identificarea problemelor și nevoilor  
• Aplicarea tehnicilor creative și de inovare 
• Capacitatea de a căuta informații 
• Structurarea ideilor și a oportunităților de afaceri pentru o prezentare inteligibilă și 

atractivă 
• Pentru a elabora un plan de marketing 
• Să utilizeze TIC și să gestioneze rețelele sociale 
• Competențe ca rezultate așteptate ale învățării - cursanți: 
• Abilitatea de a transforma problemele în oportunități 
• Gândire creativă și inovatoare și socială 
• Capacitatea de a reinventa procese și produse 
• Lucru in echipa 
• Abilități comunicative 
• Orientare spre schimbare 
• Autocritică 
• Îngrijorare cu privire la importanța unui proiect de viață 
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6. Continutul modulului 

1: INTRODUCERE ÎN MARKETING 
 

• Ce este marketingul? 
• Definiția produsului / serviciului 
• Analiză externă și internă 
• Segmentarea pieței 
• Cei 4 P: Produs, Plasare, Preț, Promovare 
• Procesul deciziei de cumpărare 
• CRM (Managementul relației cu clienții) 

 
2. TIPURI DE MARKETING PENTRU ANTREPRENORI 
 
În domeniul sectorului economiei sociale, produsele sau serviciile special concepute pentru a 
satisface cerințele și nevoile sunt foarte diverse, foarte schimbătoare și relativ noi.  
 
De aceea, pentru a poziționa compania în mod competitiv și a asigura viabilitatea și dezvoltarea 
afacerii, este necesar să se aplice diferite tehnici de marketing în funcție de obiectivele propuse și 
de circumstanțele specifice fiecărei companii. 
 
2.1. MARKETING CORPORATIV 
Stabilește un plan de marketing în interiorul companiei, împuternicind colaboratorii și echipa de 
lucru pentru a îmbunătăți productivitatea și relațiile sale cu clienții și părțile interesate.  
 
2.2. MARKETING DE ACHIZITIE A CLIENTILOR 
Este o tehnică concepută pentru a arăta unui potențial client ce oferă produsul sau serviciul și cum 
îi poate beneficia, astfel încât să poată testa produsul. Sunt livrate probe sau, în cazul serviciilor, 
sunt furnizate informații detaliate și asistență personalizată.  
 
2.3. MARKETING DE DESTINAȚIE  
Destinat efortului localităților de a-și spori imaginea, prin reprezentanți în restaurante, baruri, 
hoteluri, companii de servicii din oraș pentru a atrage cererea.  
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2.4. MARKETING DIRECT  
Este sistemul interactiv între companie și client printr-unul sau mai multe mijloace de comunicare 
pentru a genera un feedback măsurabil de la client la mesajul său.  
 
Se realizează prin:  

• Mailing: o metodă de marketing direct care utilizează e-mailul sau e-mailul obișnuit ca 
mijloc de comunicare comercială pentru a trimite mesaje către un public.  

• Telemarketing: tehnică de marketing direct care folosește telefonul pentru a vă transmite 
mesajul comercial către publicul țintă.  

• Webinars: Tehnică ce constă în contactarea directă a unui public sau a unor potențiali 
clienți prin conexiuni live numite „webinars” pentru a prezenta afacerea sau produsul în 
detaliu.  

• Apel la acțiuni (CTA): instrumente de marketing utilizate în mass-media digitală care 
încurajează interacțiunile dintre potențialii clienți și companii. 

 
2.5. MARKETING INTERNATIONAL  

Destinat internaționalizării unei companii, nu numai prin exportul de bunuri și / sau servicii, ci și 
ducându-l în lumea globalizării. 

MODULUL 3: MANAGEMENTUL COMUNITĂȚII: 
 

• Introducere în Web 2.0 
• Bloguri corporative. Ghid pentru crearea unui blog corporativ 
• Oportunități de social media pentru antreprenori și companii  

 

MODULUL 4. TEHNICI DE VÂNZARE 
 

• Introducere în vânzări 
• Vânzătorul și Departamentul comercial 
• Tehnici de vânzare 
• Serviciu clienți 
• Tehnici și procese de negociere 
• Comunicare nonverbală 
• Servicii post-vânzare 
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MODULUL 5. PLANUL DE MARKETING 
 

• Construirea unui plan de marketing: 
• Pilonii fundamentali ai planului de marketing 
• Oportunități de piață 
• De la strategie la marketing tactic 
• Acțiuni și control. Monitorizarea planului de marketing. 
• Construirea planului de marketing 
• Grafic de impact bugetar și financiar 
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