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PROIECT de MARKETING 2020-2021 (Plan de lucru, octombrie 2020) 

 TEMA PROIECTULUI: Promovarea comercială a unei afaceri/brand de familie din domeniul agribusiness, sub forma unei 
prezentări profesionale video online, în scop didactic. Tema de lucru propriu-zisă şi județul de proveniență al afacerii vor fi 
stabilite de comun acord cu profesorul. Nu pot fi abordate ca temă afaceri cu nume consacrate, cum ar fi CrisTim, Murfatlar sau 
branduri de largă notorietate, gen Cârnați de Pleșcoi, Salam de Sibiu ș.a. 

Se formează echipe de lucru de maximum 10 studenţi, care vor conlucra online pentru buna realizare a proiectului de 
marketing, în acest semestru (este obligatorie implicarea întregii echipe!). Proiectul va fi prezentat în final sub forma unui 
slideshow multimedia sau unui site profesional / magazin online specializat (didactic).

Având în vedere condițiile speciale în care ne desfășurăm activitatea în această perioadă, și care impun respectarea riguroasă a 
normelor de protecție și distanțare fizică, echipele de studenți pot alege în acest semestru una din variantele de lucru de mai jos: 

1) Varianta 1: echipa promovează la proiect o afacere reală (activă pe piață), de mărime relativ mică, cu care urmează să 
interacționeze online, în condiții de siguranță (echipa va primi în acest caz un punctaj suplimentar). Urmăriți să intrați în 
contact cu reprezentanții firmei (online). Subliniați de la bun început că sunteți studenți la zi, la facultatea noastră, și că 
demersul echipei are scop didactic. Solicitați sprijin și colaborare online pentru buna realizare a cerințelor proiectului, 
conlucrare care nu poate avea decât un rezultat benefic, pentru ambele părți.  

2) Varianta 2: echipa promovează la proiect o afacere ipotetică. Începeți prin a identifica o localitate rurală cu reputație în 
județul d-voastră (pentru că o cunoașteți cel mai bine), precum și un produs agroalimentar reprezentativ, cu tradiție și 
recunoaștere / cu notorietate ridicată, căreia echipa se va strădui să îi construiască o soluție de promovare comercială, 
în format online. Pentru identificarea produselor tradiționale româneşti atestate pe județe, a rețetelor consacrate și a 
produselor montane recunoscute la nivel național, accesați următorul link: https://madr.ro/industrie-alimentara.html      

Indiferent de varianta pe care o alegeți, echipa se va conecta efectiv rigorilor unei afaceri reale și exigențelor pieței 
concurențiale actuale, va propune și va construi o strategie proprie, identitară și promoțională (în scop didactic), străduindu-
se să vină cu idei și soluții viabile, conform cerințelor planului de lucru detaliat. Spre exemplu, gama de produse relansată 
de echipă în cadrul proiectului va beneficia de un nume și un logo nou, distinctiv și ușor de reținut, care să includă și toponimul 
zonei/localității respective – dacă nu există deja; va realiza un interviu profesional online cu un reprezentant al firmei (valabil 
pentru varianta de lucru nr. 1); va concepe și pune în operă propriile idei de creații publicitare: o reclamă și un testimonial 
publicitar, un calendar personalizat 2021, o ofertă promoțională atractivă ș.a. - toate în format video/online. 

  Punctaj acordat: max. 7 puncte - pentru un proiect care a obținut, în final, calificativul FB/excepțional (punctajul poate să difere în 
cadrul echipei!). Echipa va lucra la proiect respectând, îndeaproape, cerinţele planului din acest an (sunt respinse și nu vor putea 
intra la prezentare proiectele incomplete, neîngrijite, la care s-a lucrat superficial/la repezeală sau care nu respectă, punct cu 
punct, planul de lucru 2020-2021). 

 Prezentarea proiectului se va face video online, la o dată fixată de profesor, după caz: 

a) slideshow multimedia: circa 10-12 slide-uri pptx și mai multe filmulețe video inserate;  

b) prezentarea conținutului / meniului site-ului profesional sau a magazinului online, creații proprii (ale echipei).  

Durata totală de prezentare a proiectului va fi de cca 15-20 minute (la susținere este obligatorie prezența întregii echipe!). 
Toate materialele realizate în cadrul proiectului trebuie salvate într-un folder și predate la timp profesorului, pentru verificare 
și notare (printr-un program de transfer). Echipa va fi informată din timp ce trebuie să conțină și unde va fi trimis fișierul 
denumit ”dosarul proiectului”. 

 În realizarea fiecărei cerințe de conținut, precum și la prezentarea video finală (în direct) a proiectului, echipa va insista, cu 
precădere, asupra aspectelor vizuale: imagini (proprii) reprezentative, conținut grafic și video sugestiv, mascotă, fond 
muzical/sonor, ținută sugestivă (ținuta personalizată a firmei/ținută office, costum popular, ecuson cu nume și foto – fiecare 
membru al echipei!), stand miniatural (dar expresiv!) de prezentare și promovare a ofertei, preocupare pentru prezentarea 
dinamică și profesionistă a produsului, a etichetei, a designului ambalajului și a tuturor atuurilor acestora, precum și a materialelor 
promoționale personalizate realizate de echipă, anunțarea unei tombole sau concurs cu premii (simbolice), invitație la testarea 
(ulterioară) și achiziția produsului ș.a. 

 

❖ Cerinţe obligatorii ale proiectului (de conținut și de prezentare, care se punctează): 

1. a)  Fluturaș promoțional (flyer) / sau pliant promoțional + b)  invitație personalizată din partea echipei (ambele în format 
electronic) + c) trailer promoțional (video, cca 2 min.), care vor fi utilizate intens, online, pentru promovare, în apropierea datei 
de susținere a proiectului, la întâlnirile online organizate cu elevii ori pe parcursul prezentării etc. Trailerul promoțional va fi o 
sinteză a celor mai importante și incitante momente din conținutul proiectului (de dorit ca acesta să conțină și un salut de bun 
venit al echipei). Invitația online va conține un scurt mesaj mobilizator din partea echipei, adresat publicului-țintă. Flyer-ul 
promoțional va face referire și la 2-3 obiective istorice, culturale sau turistice reprezentative, din zona geografică de interes, în strânsă 
legătură cu produsul promovat. Toate materialele realizate și distribuite online de echipe în scop promoțional (didactic) vor purta și 
însemnele firmei/afacerii respective, ele adresându-se colegilor studenți, cadrelor didactice, elevilor, publicului-țintă în general. 

https://madr.ro/industrie-alimentara.html


2  

2. Prezentarea profesionistă a echipei, a invitaților din afară și a mini-standului, la data prezentării video online, în direct, a 
proiectului: echipa va urmări crearea unei atmosfere propice și unei prime impresii puternice, pozitive, încă de la începutul 
prezentării: scenariu live, la stand, antren pe parcursul susținerii, crearea unor momente de suspans, surprize, inedit – toate, cu 
respectarea strictă a măsurilor de protecție și de distanțare fizică obligatorii (limităm drastic întâlnirile directe între studenți, evităm 
să interacționăm direct cu persoane din exterior, purtăm mască și mănuși de protecție, ne dezinfectăm atent, ori de câte ori se impune). 

3. Primele slide-uri : 2-3 slide-uri pptx, prezentate ca atare - sub forma unui video slideshow (online), sau ca elemente distincte, cu 
conținut multimedia, în meniul unui website: 

3.1 - titlu puternic de acroșare, care să pună în evidență din start produsul/afacerea promovată; folosiți un font potrivit, de 
dimensiune mare, scris cu majuscule, boldat, într-o nuanță adecvată (în consonanță cu specificul afacerii), cu 
umbră/strălucire etc. – pentru o vizibilitate cât mai bună; numele ofertei/afacerii/brandului de familie trebuie să facă referire 
la zona de proveniență/locația de origine a produsului (spre exemplu, Caș afumat ”Baciul Brănean”, localitatea Bran, jud. 
Brașov); textul de conținut al slide-urilor ppt trebuie să fie succint ca volum, interesant ca informație, vizibil ca formă 
(pentru ca prezentarea video să poată fi urmărită cu ușurință și să nu obosească sau să plictisească audiența); 

3.2 - imagine foto originală, de impact și centrată pe prima pagină, realizată de echipă, cu produsul principal (produsul 
comercial), care face obiectul proiectului (nu se admit foto copy-paste); produsul va fi etichetat corespunzător și va fi pus 
în evidență de un ambalaj distinctiv și atrăgător + un supraambalaj cu elemente noi de design (creații ale echipei);  aveți 
în vedere ca imaginile foto de fundal inserate în prezentare să fie în ton cu oferta și să provină din surse de încredere 
(autorizate), cu respectarea Legii drepturilor de autor; 

3.3 - logo stilizat: realizați un logo sugestiv, folosind în acest scop o imagine foto reală, de efect (spre exemplu, un aranjament 
gen coșuleț tradițional cu produse)  - nu se acceptă un grafism complicat! -, și care să înglobeze, pe lângă numele afacerii, 
și localitatea/județul de proveniență al acesteia; evidențiați pictograma 100% calitate, rețetă consacrată, produs certificat 
ecologic și elemente noi - care să confere distinctivitate ofertei (spre exemplu, ”De la 1930”, ”Produs direct la fermă” ș.a.); 

3.4 - echipa: nume și foto individuale (o pagină ppt) și salutul de ”Bun venit!” al echipei de studenți (foto + mesaj scris / sau 
video, cca 10-20”, care va fi inserat în trailer-ul promoțional); imaginile foto individuale cu membrii echipei vor fi realizate 
în contextul proiectului (într-un cadru sugestiv), nu sunt foto ocazionale; 

3.5 - motto, slogan, mascota, fundal muzical (mp3 jingle) – trebuie evocate adecvat/inspirat, în context. 

4. Localizarea afacerii de familie, istoric/legendă, distinctivitate, puncte forte, noutăți : 

4.1 – localizarea și istoricul afacerii: prezentați câteva informații relevante privind localizarea și istoricul/legenda afacerii, 
care să sublinieze tradiția îndelungată, experiența de generații etc.; creați/spuneți povestea locului/familiei/ 
produsului, ilustrată în imagini (alb-negru) sugestive; 

4.2 – How is made? – Cum se prepară/cum se obține produsul? (2-3 foto sau cadre de film - dacă identificați, inserate în prezentare): 

4.2.1 - Scoateți în evidență faptul că produsul promovat/relansat în cadrul proiectului este obținut sub emblema ”direct de 
la fermă”, folosind în procesul de producție materii prime locale naturale și că există o legătură puternică produs-zonă: 
Cum își pune amprenta zona geografică și istoria locului asupra produsului/afacerii mele de familie? (în sensul: ”produs 
de la mama lui”) etc.  

4.2.2 Scoateți în evidență noutățile cu care vine afacerea, spre exemplu: un nou format și un nou ambalaj comercial, mai 
funcțional și mai atractiv; o rețetă veche/consacrată românească, readusă la viață într-un concept modern; o etichetă 
personalizată, completă informațional și atrăgătoare ca design (ilustrație, cod de culori, informații nutriționale, rețetă de 
consum atașată etc.); ambalaj special folosit pentru expunere și comercializare (supra-ambalaj); obiecte promoționale 
personalizate (spre exemplu, un semn de carte, pix, breloc ș.a. - toate, cu logo-ul firmei și o adresă/număr de telefon de 
contact); materiale de semnalizare eficientă la raft; promovare prin personalități (locale) ș.a. 

4.2.3 - alte argumente: evidenţiaţi acele trăsăturile distinctive ale ofertei, care fac ca aceasta să se diferențieze în mod 
clar şi pozitiv faţă de produsele similare, concurente: atuuri legate, spre exemplu, de tradiția îndelungată de producție în 
zonă (produs local autentic, realizat după o rețetă consacrată), microclimatul favorabil al zonei, experiența și reputația de 
care aceasta se bucură la nivel local și zonal, rețetă specifică/unicat, ingredientul ”secret”, produs sigur, atestat la nivel 
național și certificat ecologic, fără OMG, calitatea premium a gamei de produse realizate de firmă comercializată la un 
preț modic/atractiv, oportunități legate de valoarea turistică a zonei, de târgurile locale tradiționale și obiceiurile specifice ș.a. 

5. Interviu online cu reprezentatul firmei, cca 2 min. (valabil pentru echipele care au optat pentru varianta 1 de lucru la proiect) - 
privind istoricul/prestigiul afacerii și opinia sa în urma interacțiunii online cu echipa de studenți (câteva detalii legate,  spre exemplu, 
de ideea proiectului nostru, de maniera de abordare, de atitudinea echipei etc.). Interviul va fi personalizat cu logo-ul firmei, va 
evidenția numele reprezentantului firmei și va conține 1-2 elemente de acroșaj final: o imagine foto reprezentativă sau câteva 
secvențe video din activitatea firmei, un îndemn la acțiune etc. Dacă sunetul este slab, filmul va conține subtitrare. Atenție! Nu 
predați interviul în forma brută sau incomplet, fiindcă va trebui refăcut. 

6. Strategia de promovare comercială (3-4 slide-uri): identificați modalitățile concrete (și accesibile firmei!) vizând promovarea 
comercială activă a afacerii, pe plan local și regional. Echipa va avea de realizat și prezentat video online: 
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6.1 - un clip/o reclamă video (cca 30-40”) de promovare comercială a afacerii (creație proprie!), inserat în prezentarea finală – 

tonul mesajului poate fi informativ, demonstrativ, umoristic sau persuasiv (accesați portalul de publicitate  
http://www.iqads.ro/sectiune/clipuri-tv sau alte portaluri de profil, pentru idei de creații, inclusiv creații video ale colegilor 
studenți din anii precedenți, postate pe site-ul disciplinei: https://www.examene-altfel.ro/best-of ). Clipul publicitar realizat 
va avea un element de acroșaj final și va fi personalizat cu logo-ul firmei; 

6.2  - vizită online de cunoaștere și promovare didactică la o clasă de elevi de la un colegiu sau un liceu, organizată numai cu 

acordul profesorului diriginte și cu prezența online a unui cadru didactic de la facultate; echipa va urmări stimularea 
interesului elevilor din școala-gazdă pentru cunoaștere și colaborare reciprocă, prin prezentarea ideilor noi de lucru și 
rezultatelor proiectului de marketing, precum și a programului educațional și facilităților de studiu oferite de facultatea și 
universitatea noastră (de dorit este ca elevii să fie din clasele a XII-a sau a XI-a); se pot reuni pentru această acțiune și 
2 echipe de proiect; elevii vor fi invitați să ne viziteze (deocamdată, online) la facultate, iar când va fi posibil, și fizic, 
urmând să îi ghidați chiar voi; echipa va primi punctaj suplimentar pentru implicare și reușita organizării acestei acțiuni online; 

6.3  - testimonial publicitar online (în format video, 10-30”): o persoană neutră (nu trebuie să fie neapărat o vedetă!) recomandă 
şi susține, cât mai convingător, avantajele consumului produsului nostru (folosim, de regulă, pentru promovare numele 
generic al ofertei, nu numele real al firmei), în scopul credibilizării şi promovării sale comerciale. Atenție! Pregătirea atentă 
a testimonialului (maniera de contactare prealabilă, dovezi de încredere, limbajul de adresare, invitație pentru a lua parte 
la prezentarea online, mulțumiri adresate pentru sprijin ș.a.) este esențială pentru reușita acțiunii. Subliniați de la bun 
început că demersul nostru are scop exclusiv didactic și precizați faptul că filmulețul video și imaginile foto nu vor fi folosite 
în nici un alt scop. Faceți trimitere, de asemenea, la numeroasele dovezi existente în această privință pe site-urile 
disciplinei de marketing, www.examene-altfel.ro și www.examene-altfel.org  

La alegere, echipa poate opta ca, în locul testimonialului publicitar, să realizeze o campanie teasing, în format video, cca 
30” (o campanie care prin indiciile şi explicaţiile vagi pe care le oferă caută să incite curiozitatea publicului). 

6.4 - o promoție la locul de vânzare, cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau unui alt eveniment (slide ppt): ofertă specială, la alegere: 
foto ilustrativ + urări pentru Noul An, sau alte idei de promoții (realiste); 

6.5 - 2-3 obiecte promoționale personalizate: echipa va avea de realizat un calendar tip poster (de perete) 2021, în format 
online, A3, în limba română, precum și o agendă personalizată, care să ilustreze sugestiv implicarea echipei în activitățile 
necesare realizării proiectului de marketing; cele mai reușite creații vor fi publicate pe site-ul disciplinei; 

6.6 - promovare web și prin rețele sociale: 3-4 pagini de prezentare web a ofertei (cu meniu funcțional și link-uri sugestive); 

6.7 - (facultativ) alte modalități de promovare a afacerii, care pot fi vizate: concurs cu premii (simbolice) sau organizarea unei 
tombole, invitați-surpriză ș.a. 

7.  Concluzii și propuneri, mulțumiri (1 slide): sintetizați principalele rezultate reieșite în urma promovării sau relansării online a 
afacerii pe piața locală/regională: îmbunătățirea vizibilității și a imaginii produsului și firmei pe piață, impulsionarea vânzărilor, 
creșterea cotei de piață, creșterea notorietății, crearea de interactivitate, aport relațional etc. 

 

ALTE PRECIZĂRI:  

 Documentare: internet, publicații de specialitate, idei și sugestii de lucru postate pe site-ul disciplinei de marketing, www.examene-altfel.ro, 
mass-media (urmăriți diversele campanii promoționale în derulare, formatul şi conținutul mesajelor inserate/ difuzate, slogan, logo, ilustrații 
etc. - de aici puteți obține idei și informații utile, de care să vă folosiți în realizarea proiectului propriu etc.). 

Câteva adrese web utile: 

lumeasatului.ro agro-business.ro agroinfo.ro agroazi.ro vacantelatara.ro 

businessagricol.ro tv.lumeasatului.ro agrointel.ro agrimedia.ro capital.ro 

magazinulprogresiv.ro marketingportal.ro agriculturae.ro gazetadeagricultura.info 
Revista Profitul agricol 
      www.agrinet.ro 

 

 Consultați Dicţionarul on-line multilingv de marketing & advertising pus la dispoziție pe suport electronic și postat pe site-ul disciplinei. 
Dicționarul vă va ajuta să vă îmbogățiți vocabularul în domeniu și să deslușiți mai ușor terminologia specifică de marketing. 

 
Atenție! Predarea și susținerea proiectului la timp de fiecare echipă este condiție de intrare în examen, în sesiune! 

 
Mult succes, spor la idei, 

 

Conf. univ. dr. FRONE D. Florin dffrone@yahoo.com www.examene-altfel.ro 
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