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Teoria generală a marketingului 
 
 
• Analiza mixului de marketing in cadrul S.C. ________ 
• Concurenta si elaborarea strategiilor de piata 
• Dezvoltarea mixului de marketing la întreprinderea ______ 
• Dimensiunile pieţei întreprinderii la S.C.___________ 
• Dimensiunile pieţei produsului ________ 
• Direcţii strategice de acţiune asupra pieţei la _________ 
• Evaluarea mediului de marketing si a conjucturilor de piata la S.C. _________ 
• Evoluţia marketingului în România 
• Impactul concurenţei asupra pieţei _______(produsului, întreprinderii). 
• Importanţa activităţii de marketing în acivitatea bancara. 
• Locul si rolul  marketingului strategic in Romania 
• Locul şi rolul marketingului în economia românească 
• Locul şi rolul marketingului în procesul tranziţiei(la nivel macro sau microeconomic). 
• Mediul extern al firmei _______ 
• Particularităţi ale aplicării marketingului în întreprinderile mici şi mijlocii. 
• Particularităţi ale aplicării marketingului la nivel macroeconomic (macromarketing). 
• Particularităţi ale mediului concurenţial în economia României. 
• Particularităţi ale mediului extern în economia de piata. 
• Pătrunderea unui produs pe o piaţă internaţională 
• Perspectivele pieţei în domeniul ________ 
• Piaţa magazinului _____ dimensiuni şi factori de influenţă. 
• Piata produselor agroalimentare 
• Piaţa, componentă esenţială a mediului extern. 
• Pozitionarea firmei ________ pe piata ________ in Romania 
• Preocupări pe plan mondial privind protecţia consumatorilor. 
• Relatiile cu clientii, componenta a mediului de marketing in cadrul S.C.__________ 
• Rolul si locul marketingului direct in cadrul mixului promotional 
• Specializarea marketingului în economia românească. 
• Strategii de patrundere pe pietele internationale 
• Tendinţe în evoluţia distribuţiei bunurilor de larg consum. 
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• Tipuri de concurenţă pe piaţa produsului (întreprinderii)__________ 
• Utilizarea metodelor cantitative în cercetările de piaţă. 
 
 
Cercetare de marketing 
 
 
• Atitudinea consumatorilor privind publicitatea  prin televiziune/radio/presa. 
• Cercetare de marketing a pieţei industriale ______ 
• Cercetare marketing pentru exportul unui produs 
• Cercetarea atitudinilor cumpărătorilor potenţiali fata de ______(lansarea unui produs 

sau serviciu nou/introducerea unei forme de distribuţie s.a.). 
• Cercetarea comportamentului de cumpărare la produsele _________ 
• Cercetarea dimensiunilor pieţei ____întreprinderii produsului. 
• Cercetarea dinamicii şi structurii ofertei privind valorificarea ________ 
• Cercetarea factorilor pieţei ______ întreprinderii produsului. 
• Cercetarea intenţiilor de cumpărare ale consumatorilor pentru produsul/serviciul… 
• Cercetarea intenţiilor de cumpărare asupra produselor ____________ 
• Cercetarea intenţiilor de cumpărare asupra serviciilor ______ 
• Cercetarea motivelor de cumpărare si necumpărare pentru grupa de mărfuri… 
• Cercetarea ofertei la firma ________ 
• Cercetarea preferinţelor consumatorilor la grupa de produse/servicii_______ 
• Cercetarea preţurilor la ________ (firma / produsul…) 
• Cercetarea satisfacţiei clientului în cazul  întreprinderii_______ 
• Chestionarul -instrument de cercetare in marketing 
• Criterii de alegere utilizate de consumatorii la cumpărarea de________ 
• Diferenţierea procesului de informare a consumatorilor, la nivelul unor segmente de 

populaţie (persoane de sex barbatesc/femeiesc, consumatori din mediul 
urban/rural…). 

• Impactul preţului asupra comportamentului de cumpărare, in cazul 
produsului/serviciului ____ 

• Influenta veniturilor si a preţurilor in procesele decizionale de cumpărare a…(produse 
de uz curent, produse de lux…). 

• Influentele culturale asupra comportamentului consumatorilor. 
• Percepţii ale consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru _________ 
• Previziunea pieţei____ (la firma, produsul). 
• Studierea conjuncturii pieţei ______ 
• Studierea obiceiurilor de cumpărare a produsului___in municipiul/judetul___ 
• Studierea surselor de informare ale consumatorilor cu privire la ___(produsele 

electronice, produsele zaharoase…). 
• Studiu de piata privind producerea si comercializarea __________ 
• Studiu privind piata asigurarilor 
• Studiu privind publicitatea ca factor de crestere a vânzarilor la _________ 
• Studiul imaginii firmei ___________ 
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• Studiul imaginii hotelului ____________ în rândul clientilor 
• Studiul imaginii magazinului__________ 
• Studiul imaginii marcii ___________ 
• Studiul imaginii produsului / serviciului / mărcii / întreprinderii ______în rândul 

consumatorilor. 
• Studiul pietei de spatii imobiliare  
• Utilizarea cercetărilor de marketing în dezvoltarea noilor produse/servicii  
• Utilizarea unor metode calitative în previziunea _______ 
• Utilizarea unor metode cantitative în previziunea _______ 
 
Politici şi strategii de marketing 

 
• Agentia de publicitate - prestator de servicii promotionale 
• Alegerea mediilor de comunicaţie promoţională ______________ 
• Analiza pieţei româneşti a publicităţii. 
• Căi de promovare în consum a produsului/serviciului__________ 
• Comunicarea în marketingul direct _______. 
• Comunicatia prin  eveniment in activitatea promotionala a întreprinderii_____ 
• Consideratii privind lansarea pe piata a unui  produs la S.C. __________ 
• Decizii strategice promotionale la __________ 
• Distribuţia fizică la întreprinderea _______ 
• Distribuţia inversă în contextul integrării României în Uniunea Europeană 
• Distributia produselor turistice pe Internet 
• Elaborarea politicii de distribuţie a produsului _____ în cazul întreprinderii ___ 
• Elaborarea politicii de marcă a întreprinderii – (pe exemplul uniei întreprinderi 

producătoare, comerciale sau prestatoare de servicii). 
• Elaborarea politicii de marketing a întreprinderii ______ 
• Elaborarea politicii de preţ a întreprinderii ________ 
• Elaborarea politicii de produs la întreprinderea  _______ 
• Elaborarea politicii de promovare a vanzarilor la întreprindere________ 
• Elaborarea politicii in domeniul sponsorizarii in cadrul întreprinderii_____ 
• Elaborarea strategiei de comunicaţie promoţională a întreprinderii _________ 
• Elaborarea strategiei de marcă pentru noul produs ____.al întreprinderii ______ 
• Elaborarea strategiei de marketing a întreprinderii prestatoare de servicii _____ 
• Elaborarea strategiei de marketing a organizaţiei nonprofit ___________ 
• Elaborarea strategiei de marketing la _________ 
• Evaluarea eficacităţii activităţii promoţionale la ______ 
• Evaluarea eficienţei promovării vânzărilor la _____ 
• Evaluarea eficienţei relaţiilor publice şi forţelor de vânzare la întreprinderea _____ 
• Fundamentarea dimensiunilor gamei de produse/servicii a întreprinderii _______ 
• Fundamentarea planului de desfacere si modernizarea organizarii activitatii de 

marketing la ____________ 
• Fundamentarea politicii sortimentale a unei întreprinderi de comerţ. 
• Fundamentarea strategiei de distribuţie la întreprinderea ______ 
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• Fundamentarea strategiei de piata la _________ 
• Implementarea programelor promoţionale la întreprinderea ______ 
• Implicaţiile ciclului de viaţă al produsului asupra politicii de marketing a 

întreprinderii _____ 
• Integrarea comunicaţiei de marketing în cadrul planului de afaceri al întreprinderii __ 
• Interactiuni ale componentelor promotionale in cadrul mixului de marketing. 
• Intercondiţionarea componentelor marketingului mix în cadrul politicii de marketing 

a întreprinderii ______ 
• Locul preţului în cadrul mixului de marketing al firmei ___/ produsului ____ 
• Marketing direct-mijloc de comunicare promotionala a firmei __________ 
• Metode de evaluare a eficientei activitatii publicitare ____________ 
• Obiective şi strategii de preţ le firma ___/ pentru produsul _____ 
• Organizarea fortelor de vânzare la întreprinderea_________ 
• Particularităţi ale politicii de produs la înteprinderea________ 
• perfecţionarea proceselor logistice în distribuţia produsului/produselor 

întreprinderii______ 
• Perfectionarea sistemului de distributie al firmei __________ 
• Perspective ale dezvoltarii marketingului direct in Romania  
• Politica de produs şi analiza profitabilităţii la ________ 
• Politica si strategia de pret la S.C. __________ 
• Politici si strategii de produs si de marca in cadrul S.C.__________ 
• Posibilitati de aplicare a marketingului direct de catre întreprinderea_____ 
• Poziţionarea (repoziţionarea) firmei ______ 
• Program de marketing privind distribuţia produsului/serviciului  _____pe piaţa 

(internă/externă). 
• Program de marketing privind introducerea în fabricaşie şi lansarea pe piaţă (internă, 

externă) ______ a unui produs/serviciu 
• Proiectarea unei campanii de direct mail/telemarketing/vânzare prin corespondenţă la 

firma _______ 
• Proiectarea unei campanii de marketing direct pentru întreprinderea _______ 
• Promovarea exportului romanesc de _________ pe piata Uniunii Europene 
• Promovarea turismului rural ecologic si cultural in judetul __________ 
• Relatiile publice si rolul lor in adoptarea deciziilor întreprinderii______ 
• Rolul cercetărilor de marketing în politica de comunicare a întreprinderii _______ 
• Rolul comunicatiei prin eveniment in promovarea marcii întreprinderii______ 
• Rolul politicii promoţionale în cadrul mixului de marketing la ________ 
• Rolul programelor de marketing în cadrul comunicaţiei integrate de marketing la 

întreprinderea _______. 
• Simbolismul produselor – componenta comunicationala a marketingului modern. 
• Sistemul comunicaţional de marketing în cadrul întreprinderii __________ 
• Strategia de imagine a _______ 
• Strategia de piaţă a întreprinderii ________ 
• Strategia pentru promovarea economiei digitale si implementarea societatii 

informatice 
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• Strategia pentru promovarea economiei digitale si implementarea societatii 
informatice 

• Strategia produsului la întreprinderea ____ 
• Strategii de patrundere pe pietele internationale 
• Strategii promoţionale în cadrul agenţiei de publicitate______. 
• Studiile de audienţă a mijloacelor  de comunicare în masa şi rolul lor în creşterea 

eficienţei activităţii agenţiei__________ 
• Studiu de marketing pentru perfecţionarea reţelei de distribuţie a întreprinderii_____ 
• Studiu privind rolul marcii si al pretului de vanzare asupra comportamentului de 

cumparare si de consum 
• Targuri si expozitii internationale 
• Tehnici de promovare a exporturilor 
• Tehnici moderne de distribuţie a produselor _______ 
• Tehnici promotionale la nivelul magazinului ________ 
• Universul limbajului publicitar. 
• Utilizarea mijloacelor promotionale in cadrul firmelor de servicii 
• Utilizarea tehnicilor de merchandsing in actiunile promotionale ale întreprinderii ___ 
 
 
Managementul activităţii de marketing 
 
 
• Auditul de marketing la S.C. _________ 
• Conducerea activitatii de marketing la_________ 
• Managementul activitatii de marketing în I.M.M 
• Organizarea (reorganizarea) activităţii comerciale al întreprinderii _________ 
• Organizarea activitatii de marketing la __________ 
• Plan de marketing pentru realizarea unui obiectiv de investitii la _________ 
• Planul de marketing – instrument pentru eficientizarea activitatii de piata a firmei ___ 
• Program de marketing de organizare a campaniei promotionale la întreprinderea… 
• Program de marketing de organizarea unei agentii de publicitate. 
• Program de marketing de organizarea unei campanii de vânzare prin corespondenta. 
• Program de marketing pentru organizarea unei campanii de direct mail. 
• Program de marketing pentru organizarea unei campanii de telemarketing. 
• Program de marketing pentru participarea întreprinderii_______ la manifestarea 

expozitional/targul international _________ 
• Program de marketing privind campania promotionala pentru __________ 
• Proiectarea sistemului decizional de marketing la întreprinderea ________ 
• Proiectarea sistemului informaţional de marketing la întreprinderea ______ 
• Urmărirea comportării în consum /utilzare a produsului/produselor __________ 
 
Diverse 
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• Activitatile comerciale si regimul marfurilor in relatiile de comert international in 
Zona Libera ___ 

• Analiza comparativa a calitatii marfurilor la S.C. __________ 
• Analiza fortei de vanzare la S.C. _______ 
• Analiza mediului concurential pentru desfasurarea activitatii de desfacere 
• Analiza unui fapt social politic sau cultural din perspectiva teoriilor comunicarii 
• Asigurarea calitatii marfurilor alimentare în corelatie cu cerintele comertului 

international 
• Cererea si oferta privind transportul de calatori la  __________ 
• Comportamentul consumatorului de _________ 
• Comportamentul consumatorului si procesul de cumparare 
• Consumul şi comportamentul de consum. 
• Determinarea gradului de cunoastere a ____românesc produs de S C ___pe piata ___ 
• Efectele advertaisingului asupra culturii si societatii 
• Elasticitatea cererii si ofertei de servicii la S.C. ______ 
• Email marketing 
• Estetica unui magazin 
• Experienta Camerei de Comert si Industrie ______ în promovarea relatiilor 

economice internationale 
• Implementarea unor concepte de e-Business în agentia de turism ________ 
• Influenta mediului cultural asupra comportamentului cunsumatorilor din judetul ____ 
• Jocurile brandului de tara 
• Marketing electronic.pagina Web pentru _________ 
• Marketingul de tara si dezvoltarea turismului 
• Marketingul expeditiilior maritime la _________ 
• Marketingul expeditiilor si transporturilor ______ internationale de marfuri la______ 
• Modelarea elasticităţii cererii şi ofertei în condiţiile economiei de piaţă. 
• Negocierea – formă principală de comunicare în relaţiile interumane. 
• Parghia psihologica a deciziei de cumparare  
• Permission marketing in industria de retail 
• Permission marketing in industria de training 
• Prelucrarea rezultatelor de marketing cu ajutorul Microsoft Excel 
• Procesul de creare a marcii de tara  
• Protecţia consumatorilor – obiectiv principal al protecţiei sociale. 
• Realizarea unui magazin virtual pentru produse ________ 
• Rolul negocierii în cadrul mixului distribuţiei. 
• Rolul şi importanţa managementului comercial în economia concurenţială. 
• Sisteme de organizare a activitatii comerciale la S.C. ___________ 
• Sisteme de protecţie a consumatorilor în viziunea macromarketingului. 
• Sistemul logistic al întreprinderii  


