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 Marketingul reuneşte două funcţii de bază a societăţii producţia şi

consumul. Prezintă un sistem coerent dezvoltat pe trei axe

distincte: cercetarea, strategia şi acţiunea; prin urmare,

marketingului i se descriu trei funcţii esenţiale:

❖funcţia de cercetare; 

❖funcţia strategică; 

❖funcţia operaţională. 



1. FUNCȚIA DE CERCETARE

 Funcţia de cercetare include cunoaşterea pieţei. Dacă scopul
marketingului vizează satisfacerea nevoilor consumatorilor, în primul
rând, impune cunoaşterea acestora, realizată prin funcţia de cercetare,
ce presupune efectuarea studiilor de piaţă cum ar fi:

1. studii preliminare – prin care se obţin informaţii şi se fac aprecieri
asupra potenţialului pieţei, caracteristicile consumatorului, situaţia
concurenţei;

2. studii strategice şi tactice – care au în vedere reacţia pieţei la
diferite acţiuni de marketing şi fundamentează elaborarea deciziilor de
politică de marketing;

3. studii de control – efectuate când produsul se află deja pe piaţă.
Acestea urmăresc să stabilească poziţia pe piaţă, situaţia distribuţiei,
rezultatele financiare etc.



2. FUNCȚIA STRATEGICĂ

 Funcţia strategică se referă la elaborarea programului strategic

al marketingului (producerea, dezvoltarea, promovarea, vânzarea,

acţiuni în sfera preţurilor etc.).



3. FUNCȚIA OPERAȚIONALĂ

 Funcţia operaţională pune în practică cele două funcţii menţionate.

Cuprinde organizarea şi implementarea programului de marketing,

controlul desfăşurării activităţii, finalizarea acestora.



 Un alt mod de prezentare a funcţiilor marketingului a fost

propus de Evans şi Bermann (1988):

analiza şi cercetarea mediului ambiant 

analiza consumatorului 

programarea producţiei

programarea distribuţiei

programarea promovării 

programarea preţului

responsabilitatea socială 

conducerea de marketing 



1. Analiza și cercetarea mediului ambiant

 analiza şi cercetarea mediului ambiant – studiul factorilor externi ai

firmei, care pot influența succesul sau eşecul activităţii – sistemul

economic, concurenţa, culegerea de date pentru a hotărî desfăşurarea

activităţii de marketing.



2. Analiza consumatorului

 analiza consumatorului constă în examinarea şi evaluarea

caracteristicilor consumatorului, a nevoilor acestuia şi procesele

de cumpărare.



3. Programarea producției

 programarea producţiei include bunuri, servicii, idei, în care se

urmăreşte dezvoltarea produselor şi sortimentelor, a poziţiei

produselor, mărcilor, ambalajelor, precum şi eliminarea

produselor depăşite.



4. Programarea distribuției

 programarea distribuţiei constă în stabilirea canalelor de

distribuţie, logistica distribuţiei, depozitarea, transportul,

vânzările en-gross şi en-detail).



5. Programarea promovării

 programarea promovării, este o activitate combinată de

publicitate, vânzare personală şi promovare a vânzărilor, relaţii

publice şi alte forme de comunicare – poştală, telefonică, prin

internet, etc.



6. Programarea prețurilor

 programarea preţului, denotă stabilirea categoriilor şi nivelurilor

preţurilor, studiul tehnicii de stabilire a lor, termene de plată,

reglări de preţuri şi utilizarea preţului ca factor activ sau pasiv.



7. Responsabilitatea socială

 responsabilitatea socială se referă la obligaţia de a oferi bunuri,

servicii şi idei sigure, utilizabile şi corespunzătoare din punct de

vedere etic.



8. Conducerea de marketing

 conducerea de marketing înseamnă elaborarea, aplicarea şi

controlul programului de marketing şi al funcţiilor sale în firmă,

la evaluarea riscurilor şi a beneficiilor în luarea deciziilor

(managementul marketingului).



 Funcţiile enumerate nu sunt obligatorii în totalmente pentru

fiecare întreprindere farmaceutică.

 Firma individual, îşi planifică şi alcătuieşte conceptul de

marketing (combinaţie de bunuri şi servicii, promovarea şi

distribuirea acestora). Cel mai de succes concept va fi o

combinație de caracteristici care să satisfacă pe deplin nevoile

pieţei.



 Esenţa conceptului de marketing ar fi următoarea: Este mai puţin

dificil de a schimba produsele şi activităţile producătorul

individual, astfel încât acestea să corespundă nevoilor pieţei,

decât să convingem piaţa să consume produsele/serviciile

producătorului.


