
GRADUL DE SOFISTICARE AL PIEȚEI 

 

Concept bazat pe cartea „Breakthrough advertising” a celebrului copywriter 

Eugene Schwartz. 

 

Nivelul #1: Nu mai e nimeni altcineva pe piață.  

Tocmai ce ați adus în piață o inovație. Nu este nevoie să vă diferențiați 

soluția. Publicul nu știe nimic apropiat de produsul dvs., deoarece este o 

invenție radical nouă. Trebuie doar să anunțați că produsul dvs. există 

(exemplu „Prima mașină din lume vs. căruța trasă de cai”). 

Fii simplu. Fii direct.  

Este nevoie doar să le spui că le vei rezolva problema sau le vei îndeplini 

visul. Nimic mai mult.  

Dramatizează acel titlu în reclama ta - fă-l cât mai puternic posibil. Și apoi 

adu în prin plan produsul și arată-le că funcționează. 

 

"NOW! LOSE POUNDS UGLY FAT!" (ACUM! PIERDE 

KILOGRAME, GRASULE!) 

 

Nivelul #2: Nu mai ești singur pe piață și trebuie să te lupți ca să atragi 

atenția asupra ta și a produsului/serviciului tău. 

Odată ce ai concurenți, treaba ta este să îi depășești, făcând promisiuni 

remarcabile despre modul în care produsul sau serviciul tău este diferit și 

mai bun. Clienții sunt conștienți de produsele concurenței așa că tu 

subliniază cele mai puternice beneficii ale produsului pe care îl oferi (de 

exemplu, „Cea mai rapidă și mai sigură mașină creată vreodată”). 

 



Diferențiere de concurență se face prin caracteristici, beneficii și 

promisiuni.  

Așadar, misiunea ta este să dai caracteristici mai multe și mai bune, 

beneficii mai multe și mai mari, promisiuni mai îndrăznețe decât ale 

concurenței. 

 

"I AM 61 POUNDS LIGHTER . . . NEVER  HUNGRY MORE 

THAN A MINUTE. (SUNT CU 28 DE KILOGRAME MAI SLAB… 

NICIODATĂ FLĂMÂND MAI MULT DE 1 MINUT) 

 

Nivelul #3: Piața se află în stadiul în care clienții au auzit toate 

revendicările, în toate extremele lor, așa că simpla repetare sau exagerare 

nu va mai funcționa. 

Ceea ce are nevoie această piață acum este un nou mod pentru a face ca 

toate aceste afirmații vechi să devină proaspete și credibile pentru ei din 

nou. 

Cu alte cuvinte, UN NOU MECANISM - un mod nou să facă să funcționeze 

vechea promisiune.  Un proces diferit - o posibilitate nouă de succes, ceva 

ce funcționează acolo unde alte soluții au dat greș. 

 

“The New Engine That Makes X The Best Car In The World” 

 

În această etapă apare nevoia de a detalia efectele pe care le dă 

produsul/serviciul tău. Aici intervine și nevoia de content marketing. La 

acest nivel, cunoașterea copywriting-ului devine foarte necesară. 

 



 

Nivelul 4: Confuzie maximă și duelul promisiunilor!  

Oamenii nu mai știu ce să mai creadă, din cauza numeroaselor oferte. Ei nu 

mai știu la cine să se mai uite, pentru că fiecare produs concurent promite 

altceva. Încep să fie plictisiți, sătui de numărul imens de promisiuni. 

Așa că este necesar să faci o îmbunătățire semnificativă mecanismului creat 

anterior, la nivelul 3. 

Fă research asupra concurenței. Studiază reclamele lor. Studiază cum 

migrează și pe unde sunt potențialii tăi clienți. Vino cu un secret nou, un 

mecanism nou și fii pregătit(ă) de o luptă a promisiunilor. 

"FIRST NO-DIET REDUCING WONDER DRUG!"( PRIMUL 

MEDICAMENT MINUNE CARE TE SLĂBEȘTE FĂRĂ SĂ ȚII VREO 

DIETĂ ) 

 

Nivelul 5:  Scepticism potențialilor clienți este la cote maxime, dar și 

nivelul așteptărilor pe care le au.  

Ei nu mai cred nimic: nici în mecanisme, nici în promisiuni, nici în secrete.  

Așa că este necesar să devii un brand, să fii iconic. Lucrează la asta. 

Aici ai nevoie de o strategie de marketing nouă, mai complexă și mai 

detaliată. Asociază-te cu emoții, valori și principii ale oamenilor care ți-ar 

putea cumpăra produsul/serviciul. Oferă-le nu doar un drum excepțional, 

ci și un statut. Caută să devii autoritate prin brand-ul pe care-l afișezi. 

Nu uita! Cercetează tot timpul. Caută să cunoști oamenii pe care vrei să-i 

atragi. Studiază-ți competiția. Fii un excelent observator. Păstrează-ți 

atenția. Folosește cu încredere intuiția și empatia. Caută să nu eviți 



emoțiile, ci să le stimulezi. Și testează! Doar așa vei atinge un nivel mare de 

rafinament. 

 

Exemplu:  

„Singura mașină de lux condusă exclusiv de cei mai buni lideri de afaceri 

din lume.” 

 

BIG IDEA 

It takes a Big Idea to attract the attention of consumers and get them to buy 

your product. Unless your advertising contains a Big Idea it will pass like a 

ship in the night - David Ogilvy  

Este nevoie de o Big Idea ca să atragi atenția consumatorilor și să-i convingi 

să cumpere produs tău. Dacă reclama ta nu conține o Big Idea va trece pe 

lângă el precum o navă în noapte - David Ogilvy. 

In reclame: 

 



 

1. You can't be blamed for your weight problem. (Nu poți fi blamat pentru 

problema ta cu greutatea) 

2. Make money, no matter how bad economy is. (Fă bani, nu contează cât 
de rău o duce economia) 

3. You can heal yourself without doctors and drugs ( Te poți vindeca singur, 
fără doctori și fără medicamente) 

4. The government exists for its welfare, not yours ( Guvernul există pentru 
bunăstarea sa, nu pentru a ta!) 

5. When Doctors Feel Rotten This is What They Do  ( Când doctorii se simt ,, 

stricați'', fac acest lucru ) 

6. How I Improved My Memory in One Evening ( Cum mi-am îmbunătățit 
memoria într-o singură noapte) 

7. Is the LIFE of a Child Worth $1 to You? ( Viața unui copil valorează un 
dolar pentru tine? ) 

8. How to Get FREE GAS - Every Time You Fill Up ( Cum să obții 
combustibil gratuit - De fiecare dată când alimentezi!)  

In cărți: 

● Think and Grow Rich 
● Cele 7 deprinderi ale unei persoane eficiente 
● Săptămâna de lucru de 4 ore 



În orașe: 

● New York - Orașul care nu doarme niciodată 
● Ce se întâmplă în Vegas, rămâne în Vegas 

În aplicații mobile: 

 

 

● Get the best route, every day, with real-time help from other drivers - 
Waze (Găsește cea mai bună rută, în fiecare zi, cu ajutor în timp real 
de la ceilalți șoferi - Waze) 

La branduri celebre: 

● Ipod - 1000 de cântece în buzunarul tău 
● HBO - Serialele tale preferate online. Toate sezoanele, toate 

episoadele. 
● Amazon - Prețuri mici la cea mai mare colecție de pe glob de cărți, 

muzică, DVDs, electronice. 

La produsele noastre: 



● Dacă ai 30 de minute pe zi poți crește un copil genial. 
● Inteligența emoțională este cea mai importantă calitate de care 

copilul tău va avea nevoie în viață. 

 

 

USP  - propoziție unică de vânzare 

 

EXEMPLE DE USP: TEMPLATE 

● Head & Shoulders: „Clinically proven to reduce dandruff." 

(Demonstrat clinic că reduce mătreața) 

● Domino's Pizza: „You get fresh, hot pizza delivered to your door in 

30 minutes or less—or it's free." (Primești pizza proaspătă și caldă 

livrată la ușa ta în doar 30 de minute sau mai puțin – sau o primești 

gratis) 

● TOMS Shoes: „With every pair you purchase, TOMS will give a pair 

of new shoes to a child in need. One for One” (Pentru fiecare pereche 

pe care o cumperi, TOMS va dona o pereche nouă de încălțăminte 

unui copil nevoiaș. Unul pentru unul.) 

● Zappos: „The best return policy ever. A return policy that removes 

the fear of buying online and buying shoes that might not fit.” (Cea 

mai bună politică de retur care a existat vreodată. O politică ce reduce 

frica de a cumpăra online și frica de a cumpăra încălțăminte care să 

nu se potrivească) 

● Dropbox: Dropbox keeps your files safe, synced, and easy to share. 

Bring your photos, docs, and videos anywhere and never lose a file 

again. (Dropbox îți păstrează fișierele în siguranță, sincronizate și 

simplu de partajat. Adu-ți fotografiile, documentele și clipurile 

oriunde și nu mai pierde niciodată niciun fișier) 

TEMPLATE  

https://www.toms.com/


 [compania/produsul/serviciul] este singurul care ajută [publicul 

țintă] să rezolve [problemă specifică] prin [această modalitate 

unică sau beneficiu unic]. 

„Picasso Webinars” este unicul curs de pe piață care ajută 

experții, pas cu pas, să-și vândă produsele și serviciile prin 

intermediul webinariilor live și a unui sistem de suport unic prin 

care ne asigurăm că orice problemă și orice blocaj se va rezolva, 

iar la finalul celor șase săptămâni vei avea o lansare de succes. 

Suntem singurii care oferim suport 5 zile din 7,  timp de 6 

săptămâni, la absolut TOȚI pașii pe care îi ai de făcut.  


