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Evaluarea rezultatelor acþiunilor de promovare a vânzãrilor
�

Olimpia Ban
Lector universitar doctor
Universitatea din Oradea

Abstract. An essential element of the sales promotion strategy and not only is the evalu-
ation of the results obtained from the activities performed. Due to their nature and applica-
bility, the evaluation of the sales promotion is much easier to be achieved, but it raises
some problems. Using a hypothetical example, we have tried to develop a “classic” evalu-
ation model of the specialty literature.

Key words: sales promotion; evaluation model: Bump-Trough effect.

�

Marea ºi încã nerezolvata problemã a promovãrii
este evaluarea rezultatelor. Pe plan mondial,
cheltuielile cu promovarea cresc de la an la an,
însã nu se fac prea multe progrese în determinarea
eficienþei cu care au fost folosiþi banii.

Strategiile promoþionale trebuie sã facã faþã la
douã tendinþe contradictorii:

� pe de o parte, creºterea competiþiei pe piaþã
impune creºterea cheltuielilor cu mix-ul
promoþional. În 1992, totalul cheltuielilor cu
promovarea au fost de 177 miliarde de dolari
SUA, iar rata de creºtere anualã a fost de 8%;

� iar pe de altã parte, se cautã cãi de scãdere a
costurilor ºi creºtere a profiturilor.

Cu alte cuvinte, se acordã importanþã
promovãrii, însã se cautã forme de promovare cu
eficienþã economicã maximã foarte vizibilã. Toate
acestea au condus la accentuarea rolului
promovãrii vânzãrilor, datoritã efectelor lor mai
vizibile ºi pe termen scurt, în detrimentul celorlalte
instrumente promoþionale.

S-au identificat câteva elemente ce trebuie luate
în calcul la evaluarea rezultatelor promovãrii
vânzãrilor (Srinivasan, Anderson, 1998: pp. 410-420):

� profitabilitatea;
� condiþiile pieþei locale;
� efectele asupra partenerilor;
� sinergia dintre diferite tipuri de tehnici de

promovare a vânzãrilor;
� activitãþile promoþionale ale competitorilor

ºi
� rolul promovãrii vânzãrilor în strategia de

marketing globalã.

La acestea se mai adaugã (Dubois, Jolibert,
1994: pp. 256-262):

� impactul diferenþiat al diverselor tehnici con-
form obiectivelor promovãrii;

� impactul promovãrii asupra altor produse ale
gamei din punctul de vânzare;

� efecte ale promovãrii în timp, conform
ciclului de viaþã al produsului;



E
co

n
o

m
ie

 te
o

re
ti

cã
 º

i a
p

lic
at

ã

114

� rolul promovãrii asupra performanþelor
punctului de vânzare.

Înaintea studierii fiecãrui element identificat,
ne putem alinia opiniei generale în domeniu
deoarece e dificil de a se generaliza o bunã parte
a rezultatelor promovãrii, cât timp sunt importante
variaþiile: de context, de produs, de tehnicã ºi
efectele interacþiunii.

Rolul promovãrii vânzãrilor în reflectarea
profitabilitãþii de marketing nu este aºa mare cum
se crede. Acest lucru se datoreazã: lipsei de
înþelegere a impactului global al promovãrii
vânzãrilor asupra performanþelor mãrcii ºi utilizãrii
metodelor ºi indicatorilor nepotriviþi de evaluare a
impactului promovãrii vânzãrilor.

De exemplu, într-un articol din Business Week
(1996) cupoanele erau apreciate ca ineficiente
datoritã ratei de rãspuns ce a scãzut din 1985 de la
4% la 2% în 1995. În acest caz nu s-a luat în calcul
profitabilitatea mãrcii. Rezultatele aratã doar
dezinteresul pentru returnarea cupoanelor ºi nu
pentru produsele mãrcii.

O lacunã a modelului ierarhiei efectelor al lui
Lavidge ºi Steiner (1961) este absenþa înregistrãrii
efectelor pe termen lung ale promovãrii
vânzãrilor.

Un alt aspect neluat în calcul e faptul cã diferite
instrumente ale promovãrii vânzãrilor pot avea
diferite impacturi asupra vânzãrilor, profitabilitãþii
ºi valorii adãugate ale mãrcii.

Una din greºelile comune în evaluarea
promovãrii vânzãrilor, apreciazã Srinivansan ºi
Anderson, este agregarea efectelor pe toate
activitãþile promoþionale.

Promovarea vânzãrilor are atât efecte pe termen
scurt ºi mediu de creºtere a vânzãrilor, cât ºi efecte
pe termen lung care nu sunt de neglijat:
conºtientizarea consumatorului cu privire la
existenþa produsului, informarea acestuia cu privire
la anumite caracteristici, evidenþiate printr-un con-
curs de exemplu, determinarea primei încercãri
care va determina ataºamentul faþã de marcã ºi
dupã încheierea perioadei de promovare etc.

În planificarea ºi evaluarea promovãrii
vânzãrilor trebuie sã se þinã cont ºi de condiþiile
speciale ale pieþei. Nu toate instrumentele
promoþionale se vor comporta la fel pe toate pieþele.
Ele depind ºi de segmentele de consumatori ºi de
condiþiile de mediu. Spre exemplu, o acþiune

promoþionalã de succes în Statele Unite poate avea
probleme în România datoritã suspiciunii ºi
reticenþei populaþiei.

Efectele asupra partenerului sunt realmente
importante. Nu trebuie uitat cã, de cele mai multe
ori, producãtorul nu este în relaþie directã cu
consumatorul, ca urmare nu are controlul total
asupra aplicãrii anumitor instrumente ale
promovãrii vânzãrilor. Pentru a avea totalul sprijin
al distribuitorului, ºi el trebuie sã beneficieze de
acþiunea promoþionalã. Spre exemplu, un detailist
„întreprinzãtor” poate sã descurajeze vânzarea
anumitor produse supuse promovãrii la preþ redus
pentru ca, dupã terminarea perioadei, sã le vândã
la preþul normal ºi sã profite de diferenþã.

Un alt aspect ce trebuie exploatat ºi mãsurat este
sinergia dintre diferite tipuri de instrumente de
promovare a vânzãrilor.

Foarte des, aplicarea combinatã a douã sau mai
multor instrumente de promovare a vânzãrilor
aduce beneficii mai mari decât fiecare instrument
separat. Se pot combina instrumente de promovare
a vânzãrilor sau se pot asocia produse comple-
mentare în promovare.

Evaluarea sistematicã a rezultatelor obþinute de
fiecare instrument de promovare a vânzãrilor
permite identificarea felului în care diferite pieþe
rãspund la diferite tehnici de promovare a
vânzãrilor, în diferite condiþii de mediu ºi
concurenþã.

Adesea, când vânzãrile ºi profiturile dorite nu
sunt atinse, promovarea vânzãrilor este cea acuzatã.
Nu trebuie uitat cã succesul unei acþiuni
promoþionale poate fi susþinut doar de un produs
de calitatea sugeratã, la un preþ corespunzãtor, cu
o bunã distribuþie ºi o poziþionare adecvatã.

Dacã promovarea vânzãrilor reuºeºte sã
convingã consumatorii sã acþioneze, iar  produsul
nu corespunde cerinþelor consumatorilor, efectele
acþiunilor promoþionale vor fi tocmai contrare celor
dorite.

Promovarea vânzãrilor este în relaþie ºi cu ciclul
de viaþã al produsului, de acesta depinzând ºi
rezultatele.

S-a observat un impact mai mare al promovãrii
în etapa de creºtere a produselor. Întrebarea ar fi
în ce mãsurã promovarea stimuleazã creºterea
produselor sau creºterea e cea care sporeºte
rezultatele promovãrii?
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Gradul de competitivitate în plan promoþional
este ºi el foarte important în succesul unei
acþiuni. Produsele se aseamãnã tot mai mult între
ele, dar ºi acþiunile promoþionale se aseamãnã
foarte mult. Acest lucru scade evident eficienþa
unei acþiuni.

Promovarea vânzãrilor e adesea utilizatã de noii
intraþi pe piaþã care vor sã atragã consumatorii altor
mãrci. Mãrcile consacrate pot sã ignore pe termen
scurt aceste acþiuni, dar pe termen lung e nevoie
de o strategie ofensivã.

Într-un mediu competitiv, spun Srinivasan ºi
Anderson, „abilitatea de a elabora ºi implementa
promovarea vânzãrilor pe termen scurt e un avantaj
competitiv în sine” (Srinivasan, Anderson, 1998,
p. 412).

Atenþia acordatã rezultatelor promovãrii se
realizeazã pe fondul încercãrilor de reducere a
costurilor unei organizaþii, prin reducerea
cheltuielilor de marketing.

Evaluarea ºi controlul într-o organizaþie au rolul
de a asigura încadrarea în resursele disponibile ºi
a evalua eficienþa realizãrii cheltuielilor.

Câteva firme au creat posturi numite „controlori
de marketing” în încercarea de standardizare ºi
control a cheltuielilor de marketing.

Concluzia analizãrii elementelor ce concurã la
reuºita unei acþiuni de promovare a vânzãrilor este
cã nu doar tehnicile de promovare în sine sunt
rãspunzãtoare de rezultate. Promovarea vânzãrilor este
vãzutã ca un „rãu necesar” de unii, poziþie nemeritatã.

În ciuda creºterii interesului pentru promovarea
vânzãrilor, ea este încã vãzutã ca „o cenuºãreasã a
marketing-ului”.

Dupã Ph. Kotler, G.H. McDougall ºi J.L. Picard
(Dubois, Jolibert, 1994, pp. 256-262), producãtorii
pot sã utilizeze patru metode pentru mãsurarea
eficacitãþii promovãrii vânzãrilor:

� analiza vânzãrilor;
� analiza datelor culese de pe panele de

consumatori;
� analiza datelor culese în cursul anchetelor

pe lângã consumatori;
� studii experimentale.
Analiza vânzãrilor poate furniza informaþii

despre: cantitãþile vândute; cifrele de afaceri;
realizãrile pe segmente de  consumatori, pe
produse, pe puncte de vânzare etc. Ea poate fi

însoþitã de o estimare a rentabilitãþii fiecãrei
operaþiuni, a raportului între costul promovãrii ºi
surplusul dat de aceasta. E important sã se înþeleagã
care este pragul de rentabilitate al fiecãrei acþiuni.

Stabilirea pragului de rentabilitate al acþiunii
înseamnã: determinarea cheltuielilor maxime ce se
vor realiza cu promovarea (cheltuieli cu realizarea,
tipãrirea, distribuþia materialelor informative cu
privire la acþiune etc.) la care se adaugã estimarea
numãrului maxim de posibili câºtigãtori (ai unui
concurs, sweepstake etc.) ºi compararea acestora
cu un posibil interval de câºtiguri.

Spre exemplu, multe hoteluri ºi-au stabilit reguli
mai restrictive pentru intrarea în posesia premiilor.
Astfel: s-a pãstrat ridicat numãrul punctelor cerute
pentru premiu; s-au stabilit perioade când punctele
nu pot fi utilizate; s-a alocat doar un numãr de locuri
sau camere pentru gratuitate sau reduceri.

O altã metodã de þinere sub control a câºtigurilor
ar fi cea sugeratã de A. Toop (Toop, 1998, p.122),
într-un exemplu pe care îl dã, când „creºterea
gradului de dificultate a întrebãrilor este generat prin
intermediul unui computer, care va rãspunde prin
intermediul unei voci sintetizate electronic, activatã
de vocea celui care sunã. Calculatorul va învãþa din
propria experienþã pe tot parcursul celor opt
sãptãmâni în care va rula acþiunea promoþionalã, de
exemplu va observa dacã gradul de dificultate pe
care l-am ataºat întrebãrilor se dovedeºte în practicã
a fi cel bun, putându-l ridica sau scãdea. Programul
computerului este confidenþial, fiind capabil sã
conþinã numãrul total al câºtigãtorilor de televizoare
între 450 ºi 550, cu câºtigãtori lunari între 50 ºi 80”.

Limitele analizei vânzãrilor în evaluarea
promovãrii vânzãrilor:

� multe întreprinderi nu au un sistem contabil
destul de precis pentru a furniza toate datele
privitoare la vânzãri sau considerã cã e prea
costisitor;

� e dificil de a izola efectul promovãrii
vânzãrilor faþã de alte efecte ale acþiunilor
promoþionale, mai ales cã promovarea
vânzãrilor se aplicã în asociere cu alte acþiuni;

� durata efectelor promoþionale nu e doar de
scurtã duratã, mai ales în cazul
prescriptorilor;

� analiza vânzãrilor neglijeazã alte efecte ale
promovãrii, cum ar fi comunicarea.
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Panelele de distribuþie sau consum devin
instrumente din ce în ce mai fiabile în a mãsura
efectele acþiunilor promoþionale.

În Statele Unite, panelul Nielsen propune un
serviciu numit National Scantrak, bazat pe un
eºantion extrapolat al clienþilor supermagazinelor
cu o cifrã de afaceri mai mare de 4 milioane de dolari.

Sistemul Audilab de la societatea Nielsen,
constituit dintr-un anumit numãr de paneliºti ce
frecventeazã cu regularitate magazine echipate cu
scanere, permite cunoaºterea rezultatelor
promovãrilor prin paneliºti.

Limitele acestei metode sunt date de costul
panelelor, rezultatele privesc mai ales produse în
general de larg consum; interferenþele dintre
tehnicile de promovare nu sunt luate în calcul, iar
efectele asupra comunicãrii nu prea sunt luate în
calcul.

Studiile experimentale sunt mai frecvente mai
ales sub forma testelor combinate cu planurile
experienþei.

Unul din avantajele acestei tehnici este
posibilitatea de a obþine rezultatele înaintea
generalizãrii operaþiunii la scarã mare.

Limitele aplicãrii tehnicii sunt date de costul lor,
necesitând o prezenþã importantã la punctul de
vânzare, ºi de întârzierea adusã operaþiunii care
permite concurenþei sã acþioneze.

Trecerea în revistã a doar câtorva probleme ce
trebuie analizate în înþelegerea efectelor

promovãrii a demonstrat încã o datã dificultatea ºi
complexitatea demersului.

S-a convenit sã se cadã de acord asupra anumitor
efecte principale, cum ar fi: accelerarea achiziþiilor,
creºterea vânzãrilor sau efectul Bump-Trough
(Desmet, 1981).

Efectul de anticipare este datorat distribuitorului,
care, informat despre promovare, vinde din stoc
pentru a-ºi putea reface stocurile la un preþ mai
scãzut. Acest destocaj dureazã t

1
 perioade ºi în

medie, diminueazã vânzãrile )qq( 1− .
Importanþa acestui efect depinde de distribuþie

ºi de controlul exercitat de întreprinderile
producãtoare asupra acesteia.

Efectul Bump este pozitiv ºi concomitent cu
promovarea. El provine din refacerea stocurilor
distribuitorului ºi din suplimentele de cumpãrãturi
efectuate de consumatori. Acest supliment este
datorat cumpãrãturilor fãcute de noii clienþi
(neconsumatori sau clienþi ai concurenþei) sau
cumpãrãturilor efectuate de clienþii actuali
(anticipare ºi stocaj al clienþilor produsului supus
promovãrii).

Durata acestui efect este: )qq( 2 − .
Efectul Trough este repercursiunea efectelor

care preced: reîntoarcerea anumitor clienþi la marca
lor iniþialã, consumul din stoc pentru clienþii
obiºnuiþi. Acest efect în perioada t

3
 o costã pe

întreprindere )qq( 3− .

Efectele dinamice ale promovării asupra vânzărilor 

     q2 
 
      q 
 
      q3            q1 

      
 
                                               t1                     t2                                 t3                                              

cantităţi 

timp

Sursa: prelucrare dupã Dubois, Jolibert, Marketing-Teorie ºi practicã, vol. II, Universitatea de ªtiinþe Agricole din
Cluj-Napoca, 1994, p. 261

Figura 1. Evoluþia vânzãrilor generatã de o acþiune promoþionalã
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Mergând mai departe, pentru o mai exactã
apreciere a efectelor promovãrii vânzãrilor, se poate
realiza compararea vânzãrilor, dinainte ºi dupã
promovare, atât sub aspect cantitativ, cât ºi valoric.

q0 

p0 

preţ 
cantitate 

timp 
timp 

t1 t2 t0 t’1 t’2 t0 t1 t2 

Figura 3. Situaþia vânzãrilor cu promovare

În perioada t
0
 (perioada fãrã promovare)

presupunem cã vânzãrile (pxq) rãmân constante.
Dacã în aceeaºi perioadã de timp ar avea loc o

acþiune promoþionalã (de tip reducere de preþ), în
intervalul de timp [t’

1
-t

0
]

 
au loc urmãtoarele modificãri:

� în perioada [t’
1
-t

1
] (înaintea promovãrii),

cantitatea vândutã scade  (liniar) la nivelul
q

1, 
cu preþul iniþial p

0
;

� în perioada [t
1
-t

2
] (în timpul promovãrii),

cantitatea vândutã creºte la nivelul q
2
, la

preþul promoþional p
1
;

� în perioada [t
2
-t ’

2
] (postpromoþionalã),

cantitatea vândutã scade brusc pânã la nivelul
q

3
, ca apoi sã creascã (liniar) pânã la nivelul

q
4
, în condiþiile revenirii la preþul iniþial p

0
;

� în perioada [t ’
2
-t

2
] cantitatea vândutã se

menþine la nivelul q
4
, la un preþ p

0.

Luarea în discuþie ºi a variaþiilor de preþ, în raport
cu variaþiile de cantitãþi vândute generate de

preţul (p) cantitatea (q) 

to timpul  (t) to timpul  (t) 

p0

Pornind de la modelul evoluþiei vânzãrilor oferit
de Dubois ºi Jolibert ne-am propus sã facem noi o
analizã mai detailatã:

Figura 2. Situaþia vânzãrilor fãrã promovare

lansarea unei operaþiuni promoþionale, evidenþiazã
profitabilitatea acþiunii. Simpla creºtere a cantitãþii
vândute nu e un scop în sine.

Pentru a realiza compararea încasãrilor în cele
douã situaþii (cu ºi fãrã promovare) sunt necesare
urmãtoarele demersuri:

� când nu se face promovare, încasãrile  sunt:
p

0
 x q

0
 x t

0
;

� când se face promovare, avem:
� în perioada t’

1
, încasãrile sunt: p

0 
x q

0
 x t’

1
.

� în perioada [t ’
1
-t

1
], încasãrile sunt: p

0
 x

(q
0
+q

1
)/2 x (t

1
-t’

1
) deoarece cantitatea vândutã

în perioada [t’
1
-t

1
] este (q

0 
+ q

1
) x 2.

� în perioada [t
1
-t

2
], încasãrile sunt: q

2
 x p

1
 x (t

2
-t

1
).

� în perioada [t
2
-t’

2
], încasãrile sunt: p

0
 x (g

3
 +

q
4
)/2 x (t’

2 
- t

2
) deoarece cantitatea vândutã

în perioada [t
2
-t’

2
] este (q

3
 + q

4
)/2.

� în perioada [t’
2
-t

0
], incasãrile vor fi: q

4
 x p

0
 x

(t
2
-t’

2
).
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Ca urmare încasãrile din perioada de
promovare vor fi:

p
0 
x q

0
 x t’

1
 + p

0
 x (q

0
 + q

1
)/2 x (t

1
-t’

1
) +

+ q
2
 x p

1
 x (t

2
-t

1
) + p

0
 x (g

3
 + q

4
)/2 x (t’

2 
- t

2
) +

+q
4
 x p

0
 x (t

2
-t’

2
).

Aceste încasãri se vor compara cu cele din
perioada similarã când nu s-a fãcut promovare.

Aceasta ar fi o cale de evaluare a rezultatelor
unei acþiuni de promovare a vânzãrilor. Metoda
prezintã numeroase limite, fiind mai mult o
„cercetare de laborator”. Aceastã metodã pune în
evidenþã doar încasãrile obþinute.

Câteva din limitele demersului sunt:
� s-a pus în discuþie doar reducerea preþului

(când se ºtie cã promovarea vânzãrilor se
asociazã adesea cu alte acþiuni promoþionale);

� nu s-au luat în calcul costurile aferente
promovãrii (altele decât reducerea preþului);

� nu s-au luat în considerare factorii de mediu,
condiþiile pieþei;

� nu s-au luat în considerare acþiunile
concurenþilor etc.

Totuºi, având în vedere faptul cã pânã acum nu
s-au dezvoltat modele mai elaborate ºi cea mai
bunã cale de a evalua rezultatele unei acþiuni
promoþionale este de a separa tehnicile între ele,
acesta ar putea fi un început.

O altã discuþie ar putea pleca de la recomandãrile
din literatura de specialitate care aratã cã între
reducerea de preþ ºi cifra de afaceri (CA) obþinutã
trebuie sã existe o legãturã, în condiþiile pãstrãrii
unei anumite marje de adaus.

Astfel, în condiþiile pãstrãrii unei marje brute,
de 25% spre exemplu, concordanþa dintre
reducerea de preþ ºi cifra de afaceri trebuie sã fie:

Dupã cum se poate vedea, pe mãsurã ce se re-
duce preþul ritmul de creºtere a cifrei de afaceri
trebuie sã creascã ºi el, dar mai susþinut.

Legãtura dintre reducerea de preþ ºi CA este una
esenþialã, ignorarea ei ducând la „prosperitate fãrã
profituri”, cum spunea Mike Ogden. Dacã mai
luãm în considerare faptul cã o reducere pentru a
influenþa consumatorii trebuie sã fie de cel puþin
15-20%, atunci ar trebui sã se urmãreascã prin
promovare o creºtere a CA cu 112% sau 300%.

Ne propunem sã gãsim legãturi între cantitatea
vândutã înaintea acþiunii promoþionale ºi cantitatea
care ar trebui sã fie vândutã pentru ca acþiunea sã
fie consideratã profitabilã.

Facem urmãtoarele notaþii:
� preþul aplicat înaintea promovãrii- p

0;

� cantitatea vândutã înaintea promovãrii- q
0;

� CA obþinutã înaintea activitãþii de promo-
vare- CA

0;

� procentul de reducere aplicat- r
0;

� creºterea procentualã a CA- c
0;

 Atunci o creºtere a CA cu c
0  

necesitã vânzarea
unei cantitãþi q

1
 care sã verifice urmãtoarea relaþie:

c
0
 x CA

0
 + CA

0
 = q

1
 x (p

0
- p

0
 x r

0
), adicã

q
1 
= CA

0
 (c

0 
+ 1)/ p

0 
- p

0 
x r

0
 = q

0
 (c

0 
+ 1)/( 1- r

0
)  (1)

 Plecând de la concordanþa sugeratã mai sus se
poate obþine urmãtorul grafic (aproximativ):

 

creşterea cifrei de afaceri 

reducerea 
de preţ 

5% 10% 15% 20% 

18 

50 

112 

200 

300 

Sursa: adaptare dupã Balaure et. al., 1999, p. 71.

Figura 4. Corelaþia dintre reducerea de preþ ºi creºterea

cifrei de afaceri

5% 
 

10% 
 

15% 
 

20% 

18% 
 

50% 
 

112% 
 

300% 

Reducerea preţului           Creşterea cifrei de afaceri 

Figura 5. Concordanþa dintre reducerile de preþuri

ºi cifra de afaceri

Reprezentarea graficã ne sugereazã cã am putea
avea de-a face cu o funcþie exponenþialã.

Pentru început vom considera o creºtere
exponenþialã a cantitãþii ce va trebui vândutã, de
tipul: a x aX , pe fiecare segment (0-5, 5-10 etc.);
unde X reprezintã creºterea procentualã a reducerii.



119

E
va

lu
ar

ea
 re

zu
lta

te
lo

r a
cþ

iu
ni

lo
r d

e 
pr

om
ov

ar
e 

a 
vâ

nz
ãr

ilo
r

Dacã X = 0 (nu existã reducere de preþ) atunci
q

1
 = q

0, 
adicã (a x a0)=1, ceea ce implicã a = 1.

Dacã X= 0,05,  în conformitate cu graficul de
mai sus ºi cu relaþia 1, q

1 
= q

0
 x(0,18 +1)/(1- 0,05)

= 1,24 x q
0
, adicã a x a0,05= 1,24,

I f
1
(X) = 1 x 1,2420X

La fel se obþin ºi celelalte relaþii:

II f
2
(X) = 0,94 x 1,3320X

III f
3
(X) = 0,68 x 1,5620X

IV f
4
(X) = 0,34 x 1,9520X

Ceea ce am obþinut mai sus ne permite ca pentru
orice reducere de preþ cuprinsã în intervalul 0-20%
sã se determine cantitatea ce urmeazã a fi vândutã,
pentru a se realiza o promovare profitabilã.

Dacã pornim de la ipoteza cã am avea de-a face
cu o funcþie polinomialã, ea va avea urmãtoarea
formã:

f(x) = ax4+ bx3 + c x2 + dx + e;

Pornind de la relaþia: CA = q x p; ºi luând în
considerare datele pe care le avem vom obþine

f(0) = 1

f(0,05) = 1,24    la o reducere a preþului cu 5% se

impune o creºtere a cantitãþii vândute de 1,24  ori;

f(0,10) = 1,66 la o reducere a preþului cu 10% se impune

o creºtere a cantitãþii vândute de 1,66  ori;

f(0,15) = 2,59 la o reducere a preþului cu 15% se impune

o creºtere a cantitãþii vândute de 2,59  ori;

f(0,20) = 5 la o reducere a preþului cu 20% se impune o

creºtere a cantitãþii vândute de 5  ori;

de unde rezultã urmãtoarea funcþie:

f(x) = 4267 x4- 840 x3 + 87 x2 + 2x + 1

Dacã am urmãri o reducere a preþului cu 50 %,
adicã x = 0,5 (în condiþiile pãstrãrii aceluiaºi ritm
de creºtere), atunci cantitatea ce va trebui sã se
vândã va fi mai mare de:

f(x) = 4267(0,5)4- 840(0,5) 3 + 87(0,5)2 + 20,5 + 1=
= 4267 X 0,0625 – 840X 0,125 + 87X 0,25 +

2X0,5 + 1 =
= 266,6875 – 105 + 10,875 + 2 = 174,56 ori

Precizãm faptul cã modelul ar fi preþios dacã s-ar
pãstra aceleaºi condiþii de mediu, pentru aceleaºi
produse, aflate într-un anumit stadiu al ciclului lor de
viaþã, fãrã consemnarea altor influenþe etc.
Nerepetabilitatea condiþiilor de mediu îngreuneazã sau
face practic imposibilã o modelare matematicã exactã.

Concluzii
Efectele promovãrii vânzãrilor sunt foarte

complexe ºi nu sunt condiþionate doar de acþiunea
în sine de promovare a vânzãrilor. Ele depind de:
etapa din ciclul de viaþã în care se gãseºte produsul,
de condiþiile concrete de pe piaþã din momentul
promovãrii, de reuºita colaborãrii cu partenerii de
piaþã în privinþa promovãrii, de sinergia dintre
diferite tehnici de promovare, de comportamentul
concurenþei etc. Într-un model matematic de
anticipare a rezultatelor unei acþiuni de promovarea
vânzãrilor, toate aceste variabile nu pot fi rezonabil
reprezentate. Lucrarea de faþã puncteazã doar una
dintre metodele rudimentare de evaluare a
acþiunilor promoþionale care ar putea permite o
fundamentare mai precisã a deciziilor cu privire la
bugetele promoþionale.

Cu toate acestea, modelarea matematicã a unor
fenomene economice ramâne una dintre cele mai mari
provocãri ale cercetãtorilor ºtiinþifici din domeniul
economicului. Modelarea matematicã oferã
posibilitatea predicþiei evoluþiei pieþei în condiþiile
cunoaºterii unor parametri, tendinþa fiind de luare în
calcul a cât mai multor variabile ºi efectuarea de
previziuni în condiþii de piaþã tot mai incerte.
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