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USP - Propoziția Unică De Vânzare

Propoziția unică de vânzare sau USP este acea SINGURA 
caracteristică sau acel beneficiu al unui bun ce îl face UNIC în 
comparație cu restul mărcilor concurente de pe piață.

USP-ul este motivul pentru care cumpărătorul va cumpăra un 
produs, deși acesta este mai costisitor decât alte produse.

Cu alte cuvinte ce ai tu unic și nimeni altcineva nu are? Ce beneficiu 
aduci tu și nimeni altcineva nu o face? Acesta este USP-ul!



De cele multe ori USP-ul „izvorăște” din 
mecanismul unic. 

De multe ori Big Ideea apare în USP sau se pot 
confunda, deși nu toate USP-urile sunt și „Idei 
Mari”.



Important de reținut: 

Un USP poate dispărea în timp dacă apar și alți 
concurenți ce promit același lucru. 



Exemple de USP: 

● 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.

https://www.toms.com/


Exemple de USP: 

● 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)



Unde apare USP-ul

1. Slide-urile de vânzare;

2. Pagini de vânzări;

3. Reclame;

4. Emailuri;

5. Articole;

6. etc



 Cum găsești USP-ul?

1. Întreabă-ți clienții ce au găsit la tine și nu au găsit la nimeni altcineva. 
2. Întreabă-ți potențialii clienți ce beneficiu/caracteristică nu au găsit 

nicăieri altundeva (ceva ce își doreau). 
3. Uită-te la produsul tău și vezi ce faci tu foarte bine și nimeni nu o face 

sau nu spune că o face. Caută unicitatea!
4. La ce sunteți cei mai buni? Vezi Zappos mai sus!
5. Sunteți primii care fac ceva anume?



Temă pentru acasă: 

Care este USP-ul tău?

Folosește acest template: 

[compania/produsul/serviciul] este singurul care ajută [publicul țintă] să 
rezolve [problemă specifică] prin [această modalitate unică sau beneficiu 
unic].

Exemplul meu:

Picasso Webinars este singurul curs care învață experții să lanseze 
cu succes un produs în doar 6 săptămâni prin intermediul 
webinariilor și a lansărilor de tip ROCKET. 

(nota mea: ROCKET este un mecanism unic la care lucrez).


