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MARKETING I 

 Marketing  este redefinit  de catre Asosciatia Americana de 

Marketing (AMA) la fiecare 5 ani pentru a raspunde cat mai promt 

nevoilor actuale. 

 

 Cea mai recenta modificare, defineste marketingul ca activitatea, 

setul de instrumente si procese pentru crearea, comunicarea, 

furnizarea si adaptarea ofertei la cerintele care creeaza valoarea 

pentru clienti, parteneri si societate in ansamblul sau 

 

 Marketingul poate fi descris si ca un proces permanent prin care 

oamenii sunt incurajati sa cumpere sau sa foloseasca  un bun, un 

serviciu sau valorile altei persoane => un proces prin care firma isi 

urmareste maximizarea cifrei de afaceri pe termen lung  

 

 



MARKETING II 

 Conceptul esential este mixul de marketing adica modalitatea de 

combinare a elementelor astfel incat firma sa produca pe piata vizata 

o anumita reactie asteptata => firma isi maximizeaza cifra de afaceri 

daca reuseste sa se adapteze la nevoile clientului 

 

 Pentru a obtine impact maxim asupra consumatorului sunt folosite 4 

instrumente  (teoria fiind cunoscuta ca teoria celor 4 P) 

 Produs ( ce ofera firma fata de concurenti)– en. Product 

 Pret (care este pretul la care firma ofera produsul)- en. Price 

 Plasare (Piata – unde furnizeaza produsul)– en . Place 

 Promovare ( cum sunt evidentiate caracteristiciele produsului) en. 

Promotion 



RECLAMA 

 Modalitate de promovare a unui produs, a unei marfuri, 

scopul fiind de a crea interes, respectiv cerere pentru 

produsul respectiv 

 

 Reclama poate incuraja vanzarile dintr-un anumit produs, 

marfa sau serviciu  şi poate implica cresterea numarului 

de clienti, cresterea cotei de piata, cresterea cifrei de 

afaceri 



PUBLICITATE 

 

 

 Presupune promovarea bunurilor, marfurilor, 

serviciilor, companiilor prin mesaje platite, pentru a 

crea interes in produsul existent. 

 

 Poate fi de mai multe tipuri : de convingere, de 

informare  si de reamintire 

 



MARKETINGUL IN CONTABILITATE?  

SE POATE? 

 Conceptul de marketing formulat la începutul secolului 

nostru, a cunoscut o dezvoltare rapidă, ce reflectă 

evoluţia economico-socială a acestui veac şi 

marchează “în fapt trecerea de la societatea de producţie 

la o societate de consum”. 

 

 Definiţiile moderne abordează marketingul ca pe un 

proces economico-social şi care se impune în practică 

prin imperativul �să produci numai ceea ce se poate vinde”. 



CE PRODUC EXPERTII CONTABILI? 

 Serviciile de bază 

 Servicii de contabilitate financiară 

 

 Servicii de gestiune fiscală 

 

 Servicii de evaluare patrimonială 

 

 Expertize contabile judiciare si extrajudiciare 

 

 Se mai pot identifica şi alte servicii ?  

 Cum ar trebui evidenţiate?  

 



CE PAŞI TREBUIE SĂ URMĂRIM? 

 

 Investigare pieţei şi a necesităţilor de servicii in 

domeniul de competenţă 

 

 Conectare plajei de servicii prestate la dinamica şi 

exigenţele mediului de afaceri 

 

 Satisfacerea în condiţii superioare a necesităţilor de 

informare a clienţilor 

 

 Maximizare a eficienţei economice 

 



VIZIUNEA DE MARKETING SE POATE TRANSPUNE 

ÎN URMĂTOARELE IMPERATIVE 

 să descoperi dorinţele de informare ale clienţilor şi să 

le îndeplineşti; 

 

 să prestezi numai servicii care se pot vinde 

 

 să iubeşti clientul 

 

 să satisfaci nevoile clienţilor în condiţii de rentabilitate. 

 



SĂ DESCOPERI DORINŢELE DE INFORMARE ALE 

CLIENŢILOR ŞI SĂ LE ÎNDEPLINEŞTI 

Modificari in cadrul serviciilor contabile tradiţionale: 

 

 Modificari ale mediului legislativ 

 

 Consolidarea profesiei 

 

 Companiile de contabilitate mari si-au diversificat 
serviciilor oferite 

 

 Modificarea naturii populatiei de IMM (clienti 
traditionali ai PMM) 

 



CONECTARE PLAJEI DE SERVICII PRESTATE LA 

DINAMICA ŞI EXIGENŢELE MEDIULUI DE AFACERI 

 Dezvoltarea de noi competenţe 

 

 Reexaminarea şi diversificarea/restrângerea ofertei de 
servicii 

 

 Corelarea nevoilor de informare ale alienţilor cu 
capacitatea si expertiza noastră 

 

 Realizarea de fuziuni/aliante/retele 

 

 Constientizarea clientilor cu privire la valoarea adaugata 
de societatea noastra 

 

 



SATISFACEREA ÎN CONDIŢII SUPERIOARE A 

NECESITĂŢILOR DE INFORMARE A CLIENŢILOR 

 Trebuie constientizată şi intărită poziţia expertului 

contabil de consultant de incredere preferat al IMM 

 

 Regândirea politicii privind serviciile prestate 

 

 Valorizeaza clientul, nu serviciul 

 

 Evitarea concurenţei pe preţ şi punerea în valoare a 

avantajelor competitive ( promtitudine, loialitate,  

confidenţialitate 

 

 



IDENTIFICAREA UNOR SERVICII NON 

TRADIŢIONALE 

 Consultanta in evaluare 

 

 Guvernanta in afaceri 

 

 Planificarea financiara 

 

 Analiza costurilor 

 

 Due diligence 

 

 Succesiunea afacerii 

 



CONCLUZII 

 Experţii contabili trebuie să identifice orice activitate 

nouă pe care o poate presta şi să le includă în 

portofoliu 

 

 Trebuie să discute cu clienţii pentru a obţine 

informaţii cu privire la gradul de satisfacţie al 

acestora şi a lua decizii în consecinţă 

 

 Să încerce să colaboreze între ei, să formeze 

alianţe sau să adere la reţele internaţionale (creşte 

încrederea potenţialilor clienţi) 

 


