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Dacă nu ne gândim la viitor, nu vom putea avea unul
John Galsworthy (1867-1933)
Cea mai bună cale pentru prevederea viitorului
este să îl inventăm noi înşine!
Theodore Hook (1788-1841)
Vânturile nu îi vor fi favorabile celui care nu ştie încotro merge
Seneca (4 î.Hr. – 65 d.Hr.)

CONTEXT
În cadrul acestui curs vor fi prezentate elemente teoretice şi
aplicative privind marketingul teritorial, destinate studenţilor
masterului interdisciplinar Dezvoltare teritorială inteligentă
(InterMaster), dar şi altor profesionişti ai teritoriului din cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, consultanţilor
şi cercetătorilor din domeniul planificării urbane şi teritoriale,
precum şi oamenilor politici interesaţi de promovarea şi
dezvoltarea teritorială la diferite scări de teritorială (comune, oraşe,
judeţe, regiuni, asociaţii intercomunitare, aglomeraţii urbane sau
arii metropolitane).
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TEMATICA ŞI OBIECTIVUL CURSULUI

Tematica generală:
Marketing teritorial – concepte și interpetări nterdisciplinare
Principii și metode aplicate în marketingul teritorial
Faze și etape în acţiunile de marketing teritorial
Obiectivele marketingului teritorial: probleme, obiective globale
și priorităţi Instrumente de marketing teritorial
Oportunităţi și riscuri în planificarea teritorială bazată pe
marketing teritorial
Elaborarea unei proiect de marketing teritorial
Crearea identităţilor locale - ca practică de marketing teritorial
Exemple europene de utilizare a marketingului teritorial în
procesul de planificare urbană şi teritorială
Elemente de planificare teritorială strategică şi marketing
teritorial
Implementarea, monitorizarea și evaluarea operaţiunilor de
marketing teritorial

Obiectivul general al cursului Marketing teritorial vizează
cunoașterea principiilor, regulilor şi etapelor de realizare a unui
demers de marketing teritorial, precum şi familiarizarea cu
instrumentele şi actorii implicaţi în cadrul acestui proces.
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MARKETING TERITORIAL - PROBLEMATICI GENERALE
Ce este marketingul teritorial?
Marketingul territorial reprezintă ansamblul tehnicilor și metodelor
care au drept obiect stabilirea strategiilor de valorificare a
elementelor de atractivitate a teritoriilor într-o piaţă concurenţială
multiplă, astfel încât să influenţeze, în favoarea lor,
comportamentul publicului său printr-o ofertă a cărei valoare să fie
percepută durabil superioară faţă de cea a concurenţilor. Astfel,
prin abordările raţionale (analize profesioniste, tehnicdocumentate) ale marketingului teritorial se intenţionează a se
stabili cel mai bun echilibru între marketingul ofertei destinaţiei
promise şi marketingul cererii bazat pe o excelentă cunoaştere a
clienţilor.
Marketingul teritorial vizează reunirea actorilor publici şi privaţi
interesaţi / responsabili cu dezvoltarea economică și turistică dintrun teritoriu, prin punerea în aplicare a instrumentelor de marketing
(metode, tehnici, instrumente de analiză), cu scopul de a
îmbunătăţi în mod substanţial atractivitatea teritoriului respectiv.
Prin marketing teritorial profesionist se poate întări şi multiplica
atractivitatea teritoriilor (Ward S.V., 1998).
Conform definiţiilor cunoscute, marketingul poate fi definit ca
ansamblul de acţiuni ale cărei obiective sunt de a studia și de a
influenţa nevoile şi comportamentele consumatorilor și de a face
permenente adaptări ale producţiei și ale aparatului comercial în
funcţie de nevoile și comportamentele anterior identificat (J.Blythe,
2005). Ph.Kotler (2000) propune următoarele definiţii ale
marketingului: "Aceasta este arta și știinţa de a alege pieţe ţintă și
de a dobândi, conserva și face să dezvolte o clientelă prin crearea,
comunicarea și oferirea de valoare superioară pentru client”
Marketingul, în viziunea sa, este “activitatea care identifică nevoile
și dorinţele neîndeplinite, definește și măsoară amploarea lor și
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rentabilitatea lor potenţială, determină pieţele ţintă pe care
compania este cel mai bine plasată pentru a le servi, decide cu
privire la serviciile și programele de acţiune cele mai potrivite și
solicită tuturor, în cadrul companiei, de a asculta și a se pune în
serviciul clienţilor”.
În raport cu definiţiile generale mai sus menţionate, Marc Thébault
(2012) aprecia marketingul teritorial ca fiind aproprierea de către
teritorii (şi instituţiile acestora) a principiilor marketingului
comercial. Noţiunea de marketing teritorial, preciza acesta,
presupune "construirea în timp, pentru un teritoriu și partenerii săi,
a unei oferte care poate fi, într-o anumită poziţionare fructul
lucrărilor prealabile și într-un mediu concurenţial, reparat și
percepute ca fiind atractiv, credibil, unic și în mod adaptat în
permanenţă la cerinţele ţintelor vizate". Fr.Vallerugo (2004)
menţiona că “marketingul teritorial reprezintă coordonarea
funcţiilor teritoriului care pot lucra în favoarea dezvoltării
economice și socială, a atractivităţii investitorilor și pentru noi
rezidenţi. În acest context, acesta nu trebuie confundat cu
comunicarea publică: marketingul teritorial nu este un marketing
de mare consum, ci este marketing societal”.
V.Gollain (2014), defineşte marketingul teritorial ca fiind "efortul
de valorizare a teritoriilor pe pieţe concurente pentru a influenţa în
favoarea lor, comportamentul publicul printr-o ofertă a cărei
valoare percepută este semnificativ superioară cea a concurenţilor”.
B.Meyronin (2015) afirmă în concluzia studiului său, că cea mai
bună definiţie ar fi, fără îndoială: „cum să fac din orașul meu, ţara
mea, un lucru și o poveste frumoasă și de dorit pentru cei care
locuiesc acolo și pentru cei pe care doresc să îi seduc și atrage?”
A vorbi despre marketing teritorial implică ideea de a considera că
există o piaţă, în care, pe de o parte reprezintă ofertă, siturile de
implantare, evenimentele şi/sau proiectele urbane şi teritoriale care
trebuie să fie făcute atractive în raport cu o cerere, reprezentată ea
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însăşi de către un public pe care se intenţionează a-l viza: populaţia
rezidentă, turişti, întreprinderi, investitori sau chiar entităţi publice.
Analogia cu acţiunile întreprinse de societăţile comerciale este
evidenţă, în contextul în care acţiunile actorilor publici şi privaţi
implicaţi în procesul de marketing teritorial vizează activităţi clasice
de marketing, respectiv segmentare, ţintire şi poziţionare pe o
piaţă concurenţială (Zukin S., 1998).

Astfel, ansamblul proceselor de marketing teritorial este
recomandabil şi oportun a fi utilizate ca un instrument în sprijinul
responsabilităţlor lor, cu atât mai mult cu cât pentru autorităţile
publice aceste demersuri completează expertiza şi acţiunile
tradiţionale din domeniul planificării urbane, economia şi gestiunea
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urbană etc.şi ajută la realizarea deplină a proiectelor iniţiate.
Perspectivele mai sus menţionate asupra marketingului teritorial
demonstrează actualitatea şi diversitatea de domenii în care se
înscrie acesta.
În prezent, statele şi teritoriile de dimensiuni variabile apelează din
ce în ce mai des instrumente de promovare datorită: apariţiei de
noi concurenţe (mai ales în domeniul turismului, dar nu numai);
consolidării rolului agenţiilor de dezvoltare şi a strategiilor de
marcă ; creşterii locului evenimentelor şi sportului ca vectori de
mobilizare şi imagine; multiplicării semnificaţiei elementelor
arhitecturale în identitatea urbană şi în serviciul creşterii vizibilităţii
teritoriilor; creşterii forţei reţelelor, a cluburilor şi a mărcilor
geografice; succesului imaginarului în sprijinul dezvoltării şi
notorietăţii (Kotler Ph., Lee N., 2002; B.Meyronin, 2015).
Marketingul teritorial – perspective interdisciplinare
Teritoriul este un spaţiu funcţional cu dimensiuni şi caracteristici
variabile, care se constituie ca suport al analizelor interdisciplinare:
geografie, economie, urbanism, sociologie etc. Dacă pentru
geografi, noţiunea este înţeleasă şi utilizată adecvat, pentru cele
mai multe dintre disciplinele interesate (economia spaţială sau
urbană, socialogia urbană şi rurală, antropologia urbană etc),
noţiunea de teritoriu nu are aceleaşi semnificaţii, dimensiuni sau
caracteristici. B.Meyronin (2015) aprecia că un teritoriu corespunde
unei realităţi care este în acelaşi timp istorică, socio-economică,
instituţională şi geografică, dimensiuni care converg pentru a crea
unui ansamblu de actori publici şi privaţi convingerea unui destin
partajat, din care cel puţin o parte este determinat de
particularităţile teritoriului. Complexitatea teritoriului provine,
dincolo de pluralitatea de definiţii pe care le putem da unui teritoriu
şi din caracterul sau dinamic şi în permanentă schimbare. În acest
context, în care limitele administrative nu reuşesc să contureze
toate tipurile de teritorii cunoscute, trebuie ca teritoriile să nu fie
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limitate doar la structurile administrativ-teritoriale sau
instituţionale desemnate în mod obişnuit prin acest termen
(comune, oraşe şi municipii, zone metropolitane şi judeţe etc.).
V.Girard (1999) a evidenţiat faptul că în cadrul fiecărui teritoriu pot
fi identificate alte teritorii, utilizând grile de lectură de natură:
personală, memorială, dar şi identitară;
relaţională, aceasta putând fi de natură economică
(cooperarea economică din cadrul Uniunii Europene), culturală
(lumea latină, diaspora evreiască, armeană etc.) sau etnică
(palestinieni, kurzi etc);
de proiect, prin care în jurul unui proiect pot fi mobilizaţi şi
implicaţi actori dincolo de limitele lor instituţionale: ex. structurile
de coperare teritorială franco-elveţiene sau UE.
În acest context, B.Meyronin (2015) consideră că marketingul
teritorial se interesează în primul rând de teritoriile relaţionale şi de
proiect, fără a ignora complexitatea şi logicile actorilor subsecvenţi
implicaţi, având ca fundament trei elemente de bază:
o identitate care trebuie definită, întărită, promovată,
făcută să evolueze şi chiar apărată uneori;
actori care trebuie să fie convinşi, aduşi la aceeaşi masă,
mobilizaţi, puşi în valoare şi atraşi.
proiecte care trebuie iniţiate, poziţionate, conduse şi
promovate, realizate şi atrase.
Marketingul teritorial este o strategie care are drept obiectiv
dezvoltarea unei anumite regiuni. Integrează activităţi de
dezvoltare a resurselor și valorilor specifice unei zone, precum și de
promovare a acestora în exterior. Principalele rezultate sunt
atragerea investiţiilor (nu doar în turism sau alte activităţi
comerciale, ci și în domenii culturale și sociale), dezvoltarea unei
imagini atractive, precum și o creștere a coeziunii interne și a
funcţionalităţii economice.
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Proiectarea și implementarea strategiilor de marketing teritorial
presupune un set complex de iniţiative, care implică un mare număr
de actori publici și privaţi, reuniţi într-un sistem de tip reţea, care se
coagulează treptat. Cadrul general poate varia de la regiune la
regiune, ţinând cont de anumite variabile locale, cum ar fi nivelul de
dezvoltare, tipurile și caracteristicile actorilor, implicarea
comunităţilor locale, contextele politic și cultural etc. Toate aceste
aspecte trebuie luate în considerare când se planifică o strategie de
marketing teritorial. Aceasta se bazează pe politici locale, dar,
pentru a avea succes, este recomandată includerea unei dimensiuni
inovatoare a guvernării. La baza acesteia se află o alianţă strategică
cu toţi actorii principali. Instrumentele integrate în strategia de
marketing teritorial pot și ele să difere. Strategiile propuse sunt
operaţionalizate printr-o multitudine de instrumente, cum sunt
planuri strategice, planuri de marketing teritorial, proiecte legate
de urbanizare, mediu și turism etc. În acest context, se propune o
planificare adecvată în ceea ce privește informarea, pregătirea și
clădirea consensului.
Pentru a asigura eficienţa setului de politici și strategii, marketingul
teritorial ţine cont de următoarele etape principale: definirea
partenerilor cheie, conceperea activităţilor principale, identificarea
resurselor, sugerarea propunerilor valoroase, planificarea relaţiilor
cu clienţii, segmentarea publicului, stabilirea canalelor și
proiectarea bugetului. Toate acestea vor genera valoare pentru toţi
cei asociaţi cu un teritoriu, va conferi identitate și putere de atracţie
acelui teritoriu, generând dezvoltarea durabilă pe termen lung.
În contextul economic şi social actual, în care cea mai mare parte a
populaţiei are acces direct la informaţii transmise de multiplelel
canale de media, toate domeniile vieţii sociale sunt interesate de
elemente specifice marketingului teritorial, fie pentru a se
promova, fie pentru a se poziţiona pe o piaţă concurenţială locală sa
mai extinsă.
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Marketingul teritorial – între branding de loc şi marketing de
destinaţie
Literatura ştiinţifică referitoare la dezvoltarea marketingului
teritorial privilegiază două abordări: cea dintâi, cu un carácter
general, este legată de brandingul de loc, iar cea de-a doua se referă
la marketingul de destinaţie, care pune accentul pe aspectele legate
de turism (F.Hatem, 2007).
Branding de loc. Acesta ajută ţările/orașele/regiunile să se
promoveze de la situaţia în care sunt doar niște furnizori de mărfuri
fără un brand bine definit la aceea de deţinători de brand și
destinaţii cu brand în favoarea lor (Anholt, 2002). Un avantaj al
brandului de loc poate veni în principal de la bunurile economice,
politice sau culturale. Edificarea unui strategii locale pe baza unui
brand puternic poate duce la dezvoltarea unor relaţii profitabile și a
unei dezvoltări de lungă durată. O economie puternică este
reflectată în valoarea brandului locului, astfel încât o regiune cu o
reputaţie pozitivă poate comunica mai ușor și poate atrage
respectul și atenţia investitorilor, turiștilor și a altor clienţi
potenţiali, în detrimentul regiunilor care au un brand slab sau
negativ. Brandul de loc afectează toate deciziile luate în legătură cu
un teritoriu, fie că este vorba de decizia unei persoane de a efectua
o călătorie sau de deciziile privind investiţiile. Brandul locului este
folosit în scopuri specifice, mai ales economice și politice.
Pentru a înţelege mai bine procesele legate de brandingul de loc,
este importantă deconstrucţia lui. Govers și Go (2009) încep acest
proces prin a lua în considerare lista de niveluri de înţeles pe care le
are brandul, în concepţia lui Kotler (2000): beneficii ale atributelor,
valori, cultură, personalitate și client. Toate acestea sunt legate și
evaluate pe baza identităţii locale și a imaginii reale a locului, iar
strategia de branding de loc rezultă într-o imagine locală proiectată
prin utilizarea marketingului și comunicării planificate.
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Marketing de destinaţie. Marketingul de destinaţie se referă la o
abordare strategică a dezvoltării locale, considerată în cadrul
general al turismului. În acest context, sunt luate în considerare
interesele economice și culturale ale comunităţii locale, firmelor
locale și turiștilor. De asemenea, actorii implicaţi sunt foarte diverși.
Govers și Go (2009) menţionează „promisiunea valorii” și
„experienţele valoroase” sunt create în locul respectiv, de către
diferiţi actori, publici sau privaţi. Aceștia nu au neapărat drept
obiectiv beneficiul regiunii/destinaţiei, ci beneficiul propriei
organizaţii. În al doilea rând, ei vor urmări beneficii pentru regiune
ca întreg și pentru toţi actorii implicaţi. Prin urmare, organizaţia – în
cele mai multe cazuri, guvernamentală – care concepe și
implementează un marketing de destinaţie/o strategie de branding,
trebuie să ia în considerare acest aspect, precum și faptul că
succesul efectiv al strategiei depinde în mare măsură de toţi acești
alţi actori și persoane interesate independente. De asemenea,
trebuie ţinut cont și că marketingul de destinaţie implică o largă
varietate de interacţiuni ale destinaţiei cu mediul ei, cu investiţiile și
comerţul, cu problemele sociale și de media.

Identitatea unui teritoriu - fundament al marketingului teritorial
Iniţierea demersurilor de marketing teritorial trebuie să aibă ca
bază cunoaşterea elementelor care vor fi baza acestui demers. În
acest sens, trebuie menţionat că nicio strategie de marketing nu
poate reuşi dacă nu este conectată la realitate, respectiv de
elementele care fundamentează identitatea unui teritoriu. Astfel,
promovarea unei imagini noi sau a unui proiect de marketing
teritorial trebuie să exploateze în primul rând resursele şi atuurile
deţinute de un teritoriu, indiferent de mărimea sa. (B.Meyronin,
2015). În egală măsuri însă, prin utilizarea tehnicilor de comunicare
de actualitate, o comunitate poate beneficia de sprijin în crearea
sau recrearea unei identităţi a teritoriului lor. În prezent, în
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contextul accesului facil la instrumente de comunicare pentru cei
mai mulţi dintre locuitori şi a avalanşei de oferte de toate tipurile,
crearea unei imagini marcă pentru teritorii devine tot mai dificilă.
Crearea şi afirmarea unei identităţi locală, ca demers de marketing
teritorial, devine un proces ce trebuie elaborat cu precauţie şi
profesionalism. Identitatea locală, a devenit în ultimul deceniu o
expresie utilizată excesiv în discursuri de către decidenţii politici,
dar şi de către specialiştii în comunicare publică sau industria
publicităţii, fapt care în condiţiile în care discursul nu a fost
completat de acţiuni consecvente profesioniste, a determinat golire
de semnificaţii a expresiei şi o chiar ducere în derizoriu a acestui
important demers de marketing teritorial (Kotler Ph., Lee N., 2002).
Criticii demersului de crearea/recreare a identităţii unui teritoriu
scot în evidenţă faptul că această identitate există deja şi este dată
de geografia şi istoria teritoriului respectiv. J.M.Benoît şi P.Benoît
(1989) evidenţiază că “grija aproape unanimă a decienţilor locali
este de a cultiva în rândul locuitorilor un sentiment de apartenenţă
la o colectivitate care să nu fie numai instituţională”. În acest sens,
printr-o comunicare eficientă se poate asigura nu numai existenţa
identităţii unei colectivităţi locale, dar în unele cazuri se poate face
ca aceasta să evolueze şi chiar mai mult, să se creeze. Autorii
menţionaţi semnalează de asemenea faptul că problematica
identităţii nu se pune în aceiaşi termeni atunci când este cazul unui
oraş sau a unui judeţ sau regiune, în contextul relativei vechimi a
acestor structuri teritoriale. De asemenea, evidenţiază faptul că
identitatea nu trebuie confundată cu imaginea locului!
P.Kotler et alii (1999) afirma că “Imaginea unui teritoriu este suma
credinţelor, ideilor şi impresiilor care ne sunt oferite în permanenţă
despre acesta. Imaginile reprezintă o simplificare bazată pe un
număr mare de asociaţii şi de informaţii de detaliu privind
teritoriul”. Identitatea este deci ceea ce percepem sau ceea ce
dorim să percepem fiecare dintre noi despre un loc sau teritoriu.
Dacă imaginea unui teritoriu poate diferi în raport cu caracteristicile
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intrinsece ale celui care priveşte, cu informaţiile deţinute şi
capacitatea sa de a analiza şi compara, sau cu experienţele sale
spaţiale anterioare, identitatea unui teritoriu are câteva elemente
unanim recunoscute ca fiind structurante, constituind ceea ce
B.Meyronin (2005) numeşte “fişa ADN a unui teritoriu”. În acest
context se precizează că :
Identitatea unui teritoriu se sprijină pe o componentă
spaţială: morfologie, climat, localizare, elemente biogeografice etc.
Identitatea se bazează pe o componentă temporală: istoria
sa în toate dimensiunile sale (evenimente, patrimoniu construit,
patrimoniu industrial, migraţii, dinamici socio-demografice şi socioculturale etc).
Astfel, în contextul în care identitatea unui teritoriu este se
regăseşte la intersecţia dintre timp şi spaţiu, acţiunile de marketing
teritorial trebuie să se bazeze pe valorile comune asumate şi
promovate de colectivitatea în cauză. De la caz la caz, trecutul
poate fi un fundament, dar poate fi şi disimulat, în cazul în care prin
strategia de marketing teritorial se doreşte recrearea unei noi
identităţi pentru acel loc. Aceste practici de marketing sunt aplicate
în primul rând de oraşele cu trecut industrial, pentru care miza
constă în crearea unei noi identităţi. Cu toate acestea, aceste
practici sunt considerate uneori ca irelevante, în contextul în care
ascunderea trecutului implică pierderea unei părţi semnificative din
valorile comune ale membruilor comunităţii legate de acele
activităţi (Ward S.V., 1998).
Crearea identităţilor locale - ca practică de marketing teritorial
Un cartier este o destinaţie, un reper de orientare. Un cartier, într-o
rapidă evaluare, poate să fie « bun » (calificativ de apreciere), « aşa
şi aşa » (indiferenţă sau necunoaştere) sau poate să fie « rău »
(calificativ de depreciere). Fiecare dintre aceste calificative sunt
subiective şi pot să difere de la individ la individ, depinzând de
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caracteristicile acestora, de cunoaşterea generală a cartierelor
bucureştene şi a tipurilor de habitat existente şi mai ales de
experienţele rezidenţiale din trecut ale acestora. Dar, în acelaşi
timp, simpla pronunţie a numelui unui cartier poate să definească
mental tipul de habitat specific cartierului, poziţia acestuia sau
poate să-l asocieze unui element geografic definitoriu (o populaţie
specifică, o caracteristică arhitecturală etc.).
Localizarea în cartier nu este raportată numai la distanţa faţă de
centru ci este stabilită prin analiza corelată a tuturor elementelor ce
definesc cartierul. Calitatea cartierului poate fi definită prin analiza
componentelor sale fizice (tip de locuinţe dominant, calitatea
arhitecturală a acestora, densitatea construcţiilor, existenţa
parcurilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă pentru copii,
accesibilitate, existenţa spaţiilor de parcare, acces la infrastructura
urbană etc.) şi sociale (compoziţie socială, compoziţie etnică).
Suntem tentaţi frecvent să asociem o calitate unui loc înainte de a fi
definit, evaluat şi cuantificat caracteristicile sale. Mai mult, în
definirea tipului de cartier, potenţialii migranţi vor acorda o mai
mare atenţie componentelor fizice sau, din contră, componentelor
sociale. Şi nu în ultimul rând, în alegerea localizării rezidenţiale,
alături de componentele cuantificabile (caracteristici fizice şi
sociale) un rol important joacă reputaţia cartierului sau toponimia
imaginară urbană (Suditu B., 2011).

Marketing teritorial, « efectul adresei » şi toponimia socială
urbană
Toponimia urbană este încărcată de valori sociale, ea hrăneşte
imaginarul, şi poate ţine loc de identitate, fiecare dispunând de o
cartografie socio-spaţială pentru a-i aprecia pe ceilalţi. « Efectul
adresei » este imediat, numele străzii sau a cartierului fiind asociat
cu o apreciere a poziţiei socio-rezidenţiale a interlocutorului. Dar
toponimia socială urbană şi efectul adresei funcţionează în sensuri
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diferite, atât în cel al aprecierii cât şi în cel al deprecierii spaţiului
social în cauză .
Semnificaţii sociale devalorizante.
Atunci când unui cartier căruia îi este ataşată o asemenea imagine
este reabilitat tehnic, reabilitatarea sa socială nu este definitivată
tot atât de repede. Adesea, chiar dacă populaţia sa evoluează,
trebuie să treacă mai mult timp până când aceste semnificaţii se
estompează. Practica urbană confirmă că reabilitarea anumitor
cartiere nu modifică în mod real şi imediat poziţia lor în ierarhia
valorilor ataşate diferitelor cartiere ale oraşului. Exemplul cel mai
concret îl oferă pronunţarea numelui cartierului Rahova, care este
asociat de cei mai mulţi dintre bucureşteni cu un cartier de slabă
calitate socială şi arhitecturală, asociere care este favorizată şi de
proximitatea spaţială şi slaba diferenţiere din harta mentală a
fiecăruia, de cartierul Ferentari. Rahova, care în cea mai mare parte
se suprapune ansamblului rezidenţial construit pe locul vechilor
zone pavilionare cu reputaţie proastă, este o zonă care beneficiază
de un habitat cu caracteristici şi servicii de locuinţă cel puţin
similare altora cu mult mai apreciate (Suditu B., 2011).
Semnificaţii sociale valorizante.
Imaginea unui cartier este îmbunătăţită atunci când această
imagine este asociată unui personaj sau grup social important,
indiferent de calitatea obiectivă a habitatului. Cartierul Primăverii
(înglobând sub acest nume cea mai mare parte a parcelării de
locuinţe populare Armindenului-Bordei) a devenit foarte important
în perioada comunistă, când conducătorii politici comunişti şi-au
stabilit rezidenţa în interiorul său. Pornind de la acest element de
« vizibilitate socială », numele cartierului a devenit sinonim al celei
mai înalte trepte a reuşitei sociale şi rezidenţiale, fiind un nume şi o
localizare în raport cu care se făceau raportările poziţiilor celorlalte
zone rezidenţiale. Chiar dacă, dintotdeauna, calitatea şi mărimea
locuinţelor nu a fost cea mai mare (majoritatea locuinţelor sunt mai
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mici şi de o mai redusă calitate arhitecturală decât în parcurile
vecine Filipescu, Dorobanţi, Clucerului etc.), semnificaţia socială
asociată acestui nume rămâne foarte puternică. Un alt exemplu
este cel al zonelor de vile noi din nordul capitalei, fie că este cazul
celor din zona Băneasa, Pipera, Tunari sau Plumbuita. Aceste zone
de vile, au fost construite după 1989 de bucureştenii care au avut
simţit nevoia unei distincţii sociale prin habitat, şi care au avut
resursele financiare pentru realizarea proiectelor lor rezidenţiale.
Realizate într-un timp foarte scurt, aceste locuinţe nu s-au încadrat
şi nu au făcut subiectul unui proiect urbanistic omogen şi coerent :
fiecare individ a cumpărat un teren, a proiectat o casă şi a construito, fără a se alinia stradal sau să coroboreze caracteristicile locuinţei
sale cu cele ale vecinului. Efectul, vizibil la încheierea lucrărilor, a
fost o mare densitate de de construcţii, printre care străzile înguste
nu au nici trotuare şi nici nu permit o circulaţie facilă: aglomerarea
urbană de care s-a încercat să se scape s-a perpetuat, calitatea vieţii
nu este ameliorată simţitor, chiar dacă semnificaţie socială a acestei
forme de habitat este încă puternică ! Dar pronunţarea numelor
Băneasa, Pipera, Snagov, Corbeanca, Tunari etc. Traduce în general
o apreciere socială a localizării lor şi implicit a ocupanţilor acestora
(Suditu B., 2011).
Astfel, prin practici profesioniste de marketing territorial
identităţile locale pot fi modificate, reconfirmate, reconfigurate sau
chiar create, în avantajul social şi economic al cartierelor vizate şi al
oraşelor în ansamblu.
Atractivitatea teritoriilor
Sursele de atractivitate ale teritoriilor sunt multiple. Atractivitatea
trebuie analizată în raport cu categoriile ţintă de actori publici şi
privaţi interesaţi şi implicaţi în procesul de marketing territorial, de
resursa teritorială pe care dorim să o valorizăm şi valorificăm prin
acest proces. În mod frecvent, ceea ce pentru populaţiei poate fi
atractiv, pentru investitori poate fi neinteresant sau chiar repulsiv!
(V.Gollain, 2014).
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http://www.slideshare.net/vincentgollain/le-marketing-territorial-etlattractivit-des-territoires

Abordarea, promovarea şi definirea atractivităţii unui teritoriu este
un proces rafinat în care actorii publici şi cei privaţi contribuie direct
sau indirect, voluntar sau involuntar. În cazul investiţiilor oriéntate
către un teritoiru, autorităţile publice locale au un rol foarte
important deoarece prin măsuri de natură fiscală, prin
îmbunătăţirea accesului la infrastructura local, prin promovarea de
acţiuni de marketing care asigură vizibilitatea teritoriului,
contribuie respectiv creşterea atractivităţii teritoriului pentru un
public ţintă. Astfel, investiţiile iniţiale de care beneficiază
colectivitatea pot avea indirect un impact în termeni economici, de
notorietate şi imagine. Discursurile publice cele mai frecvente
identifică investiţiile directe realizate de autorităţile publice ca
sursă pentru creşterea vizibilităţii şi atractivităţii teritoriilor în
cauză.
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F.Hatem (2007; p.21) defineşte atractivitatea ca fiind “capacitatea
unui teritoriu de a oferi societăţilor investitoare un anumit număr
de avantaje adaptate neoilor lor şi susceptibile de a le determina să
se implanteze într-un teritoriu”. Michel Porter (1999) în analiza
noţiunii de cluster, analizează variabilelel economice care por fi
surse de atractivitate ale teritoriilor, distingând:
condiţiile factorilor (sau intrans): resurse naturale, resurse
umane, capitaluri, infrastructuri (ştiinţifice sau tehnlogice, logistice,
TIC etc.), apreciate atât a nivelul densităţii lor cât şi a calităţii şi
nivelului lor de specializare ;
condiţiile cererii: prezenţa clienţilor local exigenţi, prezenţa
de segmente de cerere specializate etc.
context antreprenorial: dinamic, concurenţă, primire de
investiţii etc.
prezenţe, dinamica şi dinamismul industriilor conexe şi de
sprijin : furnizori, servicii terţiare informatice etc.
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Factorii care condiţionează atractivitatea unui teritoriu
(cf.B.Meyronin, 2015)
1.Componentele
Morfologia teritoriului
geografice
Climatul acestuia
Resursele naturale
Căile de comunicaţie
şi umane
Localizarea
Demografia
Prezenţa sau nu a Denumirilor de
Origine Controlată
2. Componentele
Prezenţa serviciilor publice şi finanţelor
organice (istorie,
publice (resurse): istorie şi organizare
cultură
şi
actuală
organizare)
Importanţa teritoriului în cadrul
Resurse identitare
aglomeraţiei, a judeţului, a regiunii,
şi simbolice
naţiunii...în istorie şi în perioada
contemporană
Dinamici socio-culturale; dinamica
“comunicaţiilor sociale”; climatul
social
Dinamica evenimenimentelor
Popularea
Importanţa culturii, diversitatea sa
Gradul de participare a actorilor
Tradiţia în materie de politici publice
Patrimoniu (construit...) vs. absenţa
patrimoniului (vezi Atlanta)
3.Componente
Repartiţii
sectoriale,
tipologia
economice şi de
activităţilor (monoindustriale vs.
infrastructură
diversificare), în istorie şi în perioada
contemporană
Identificarea principalilor clienţi ai
societăţilor
Resurse şi atractivitate “educaţională”:
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4. Echipament de
interes general

învăţământ superior şi cercetare
Comunicaţii: aeroport, transport în
comun
Grad de structurare a filierelor;
prezenţa clusterelor
Poziţia în lanţul de valori
“Performanţe”
Atractivitate economică
Locuri de muncă
TIC
Infrastructuri terţiare
Echipamente sportive şi culturale
Echipamente şcolare şi creşe
Calitatea spaţiilor publice, etc.

Actorii marketingului teritorial
Imaginea unui teritoriu se bazează pe o serie de vectori care
acţionează cu consecvenţă pentru construcţia şi întreţinerea
acesteia: primirea făcută de profesioniştii din servicii (taxi, hoteluri,
restaurante, oficiile de turism), amabilitatea, deferenţa şi zâmbetul
locuitorilor, caracterirsticile aparent stabile ale climatului local
(cerul dechis, absenţa ploilor în sezoanele turistice etc.). Trebuie
semnalat că indiferent de voinţa şi acţiunea actorilor responsabili
sunt aproape imposibil de controlat, în mod absolut, imaginea şi
caracteristicile teritoriului respectiv. Cu toate acestea, succesul
marketingului teritorial se bazează pe aţiuni corelate şi asumate de
o serie de actori publici şi privaţi care lucrează împreună. În funcţie
de contextul naţional şi local, de la ţară la ţară se pot identifica
diferite structuri publice care asigură coordonarea acţinilor actorilor
implicaţi în marketingul teritorial. În trecut, promovarea teritoriilor
se făcea de către investitorii interesaţi a atrage o clientelă specifică
în noile teritorii amenajate: staţiuni turistice litorale, montane sau
balneoclimaterice, în parcuri de distracţie sau localităţi cu
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amenajări pentru sporturile de iarnă etc (Kotler Ph., Asplund C.,
Rein I., Haider D., 1999).
În prezent, în majoritatea statelor lumii, aceste demersuri de
promovare a teritoriilor sunt realizate de autorităţile administraţiei
publice, pe diferite niveluri teritoriale (de la central până la local) în
raport cu nivelul de descentralizare existent, dar şi de către
organizaţii special instituite în acest scop (Camerele de Comerţ şi
Industrii din diferite state, Agenţia Franceză de Investiţii
Internaţionale, Ubifrance - Agenţia Franceză pentru Dezvoltarea
Internaţională a Întreprinderilor, SOXEPA USA - Agenţie
Internaţională de marketing şi comunicare, Irish Development
Agency etc.), structuri din cadrul consulatelor şi ambasadelor (în
cazul României, spre exemplu) sau asociaţii profesionale (din
domeniul turismului, urbanismului, protecţiei monumentelor
istorice şi siturilor protejate, a gestionarilor de muzee şi galerii de
artă etc.) (Kotler Ph., Gertner D., 2002; B.Meyronin, 2015).
De asemenea, în situaţiile excepţionale ale promovării unor
evenimente sau proiecte de mare importanţă ce urmau a se
defăşura într-un loc anume (candidaturi pentru Jocurile Olimpice,
campionate internaţionale sportive, pregătirea candidaturilor
pentru oraşele Capitale Culturale ale Europei etc.) există consorţii
public private de marketing teritorial, în care societăţi private se
implică prin finanţări şi /sau prin oferirea experizei lor în diferite
domenii necesare marelui proiect (TIC, consultanţă tehnică de
specialitate în diferite domenii, cazari, transport, experiză şi spaţiu
pentru publicitate etc.)
Astfel, fără a fi organizaţi ierarhic, actorii marketingului teritorial se
sprijină în activităţile lor unii pe ceilalţi, sub coordonarea formală
sau informală a autorităţilor publice. Acest mod de organizare şi
funcţionare, în care actorii privaţi sunt parte şi finanţează o serie de
acţiuni de promovare, nu poate fi nici controlată şi nici modelată în
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mod nedemocratic de către unul sau altul dintre actorii implicaţi
(Kotler Ph., Lee N., 2002,).
Instrumentele tradiţionale ale marketingului teritorial
Analiza diagnostic este prealmbulul indispensabil în orice demers
de dezvoltare / marketing teritorial. Aceasta constă în identificarea
punctelor tari şi a celor slabe ale teritoriului în ansamblul
contextului teritorial spcific acestuie, context care permite definirea
şi evaluarea oportunităţilor şi ameninţărilor. Analiza se poate
realiza în mod general (oraşul sau teritoriul în ansamblu) sau
sectorial (cultură, arhitectură, accesibilitate, calitatea vieţii,
dezvoltare economică etc). F.Hatem (2007) a propus, în vederea
asigurării caracterului stratgic al demersurilor de marketing
teritorial, luarea în considerare a următoarelor elemente:
definirea teritoriilor pertinente asupra cărora să se realizeze
analizele SWOT. Astfel, atractivitatea unui oraş este evaluată
totdeauna în raport cu teritoriul cu care se află în permanentă
relaţie funcţională. Problematica perimetrului geografice pertinent
se pune întotdeauna în cazul analizei teritoriilor, chiar şi atunci când
este vorba de a defini nu numai teritoriul pertinent pentru un
diagnostic intern, dar şi pentru situaţia în care acesta se află în
concurenţă de manieră globală cu alte teritorii de aceaşi talie sau
doar pe anumite pieţe specifice.
colectarea de date este un proces mult mai complex pentru
un teritoriu decât pentru o societate comercială, din mai multe
motive, printre care: numărul mare de actori implicaţi generează
dificultăţi în colectarea de date în termenele şi formatele cerute, iar
îngrijorarea unora dintre actorii deţinători de date de a la partaja, în
condiţiile în care unele societăţi le consideră adate semiconfidenţiale, determină dificultăţi suplimentare pentru acest
demers. În plus, într-un teritoriu dat, identificarea tuturor actorilor
care produc şi deţin date ar putea fi un avantaj concurenţial
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important, dar adunarea tuturu acestor date este un proces dificil şi
anevoios. P.Soldatos (2003) afirma: “competitivitatea unui oraş nu
există doar în raport cu componentele sale, numeroase şi varíate (în
primul rând: a.instituţii: întreprinderi, instituţii ştiinţifice, organisme
publice; b.resurse societale: calitatea lidershipului, capacitatea de a
mobiliza populaţia, nivelul de educaţie, productivitatea, calitatea
serviciilor oferite, climatul socio-politic) şi, cu atât mai mult, foarte
dificil de definit, chiar şi de a măsura cu aceleaşi criterii şi aceleaşi
metodologii”.
pentru reuşita unui proiect este esenţială implicarea
actorilor în construcţia şi validarea diagnosticului, fapt care
presupune identificarea în prealabil a actorilor cheie a unui teritoriu:
instituţii publice cu responsabilităţi, societăţi cu impact şi implicare
în funcţionarea teritoriului, instituţii de cercetare şi universităţi
prestigioase, coordonatori de asociaţii etc. Competenţele şi
capacitatea acestora de a influenţa ca lideri de opinie sunt
deoportivă importante. Astfel, prin comparaţie cu reţelele ascunse
de afaceri şi de influenţă, diverse şi variate, prin acest demers se
constituie progresiv o recunoaştere publică, dechisă, a actorilor
care “construiesc” teritoriul. Aceşti actori influenţi trebuie să fie
chestionaţi cu privire la viziunea lor privind oportunităţile,
ameninţările, forţele şi slăbiciunile teritoriului din prspectiva
domeniului lor de activitate. Implicarea lor în procesul de reflecţie şi
de validare a analizei diagnostic este indispensabilă pentru reuşita
acestui demers. În plus, mobilizarea acestor actori-cheie, în
reuniunile de informare sau de coordonare, permite confruntarea
ideilor diferiţilor actori ai teritoriului cu privire la ipotezele şi
concluziile diagnosticului, contribuind astfel la construcţia şi
asumarea unei viziuni comune privind diagnosticul teritorial.
Instrumentele moderne ale marketingului teritorial.
Faţă de clasicele instumente de marketing utilizate inclusiv în
promovarea teritoriilor, în cadrul acestei secţiuni vor fi prezentate
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acelea care se impun din ce în ce mai mult în prezent şi care
transformă instrumentele clasice de marketing.
Crearea şi promovarea mândriei locale (pride building)
Ph.Kotler et alii (1999) defineau pride building ca fiind eforturile care
se fac la nivel local pentru a pune în practică o o dinamică de
construcţie a unui sentiment colectiv de mândrie faţp de teritoriul
său, de trecutul acstuia precum şi de viitorul care se propune a fi
realizat. În mod similar, M.Rosemberg (2000) afirmă că “a promova
oraşul semnifică de asemenea să îl oferi spre admiraţiei locuitorilor
săi”, iar prin faptul că acesta este admirat de lume “oraşul devine
admirabil , obiect de mândrie”. Se constată astfel faptul că unele
evenimente culturale, sportive sau proiecte urbane îndeplinesc
frecvent acest dublu obiectiv: să seducă la exterior şi să mobilizeze
la interior.
D.Megard şi B.Deljarrie (2003) subliniau de asemenea importanţa
pride building, afirmând că “Promovarea teritoriilor nu se traduce
numai prin imagine: integrând toate componentele identităţii, ea se
sprijină pe valorizarea competenţelor practice şi caută să menţină
sau să creeze mândria de apartenenţă a locuitorilor”. Factorii de
succes ai marketingului teritorial rezultă deci din capacitatea de a
face să se mişte ansamblul actorilor unui teritoriu în interesul unui
proiect teritorial comun. Aceste consrucţii de marketing şi
comunicare nu trebuie însă separate de realitatea teritorială
(urbanistică, arhitecturală, socială etc.) şi proiectele pe care această
realitate le poate mobiliza în jurul său (Gollain V., 2014).
Identitate teritorială şi strategiile de marcă
Întrucât mărcile teritoriale au tendinţa de a se dezvolta foarte mult
în prezent, apreciem necesară definirea exactă a acestora şi
stabilirea unei tipologii. Jean-Noël Kapferer (2007) menţiona că
identitatea unei mărci desemnează “ceea ce ne caracterizează întrun mod singular dintotdeauna şi în toate rezultatele şi actele
noastre”.
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Sursă: http://www.marketing-territorial.org/2014/06/marques-et-territoireset-si-l-on-pensait-comme-nos-clienteles.html

Această definiţie impune evidenţierea următoarelor patru
componente ale identităţii unei mărci teritoriale (B.Meyronin,
2015):
a. Beneficii pentru cei care locuiesc precum şi pentru cei pe care
teritoriul respectiv doreşte să îi atragă, fie că este vorba de beneficii
tangibile (apropierea pistelor de ski la Grenoble sau în staţiunile din
Austria) şi/sau intangibile (Londra sau Barcelona sunt oraşe “la
modă”, cu un caracter evient, fiind atractive de asemenea datorită
acestei dimensiuni simbolice).
b. O personalitate care să îl distingă clar de alte teritorii: Lyon,
St.Etienne
sau Grenoble sunt cele mai mari oraşe ale
Departamentului Rhone-Alpes şi fiecare au caracteristici care
contribuie la o ientitate proprie.
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c. O anumită “cultură de marcă”: dezvoltată de-a lungul timpului
graţiei recunoaşterii caracteristicilor particulare a respectivelor
teritorii.
d. Elemente fizice de recunoaştere: sticlele Coca-Cola,
camionetele UPC etc. sunt elemente materiale de identificare a
acestor mărci. Paris este recunoscut după Turnul Eiffel, Lyon prin
clădirea-turn a Băncii Credit lyonnais etc.
Cele patru elemente fundamentale ale identităţii unei mărci
conservă deci pertinenţa lor de fiecare dată când se aplică mărcilor
terioriale. În contextul multitudinii de actori implicaţi şi a
caracteristicilor identitare multiple, identificarea elementelor cele
mai relevante pentru fiecare dintre cele patru componente
menţionate evidenţiază şi dificultăţi specifice.
Jean-Noël Kapferer (2007), pe baza elementelor mai sus
menţionate, a propus următoarea tipologie a mărcilor teritoriale:
semnele de identificare a calităţii şi originii, cele mai
reputate, sunt cele recunoscute de Institutul National de Origine şi
Calitate (fr. Institut national de l'origine et de la qualité, numit
anterior Institut National des Appellations d'Origine) şi produselor
rezultate din agricultură şi din piscicultură (brânză, vin, etc.) având
eticheta de “denumire de origine controlată”.
“mărcile de ţară” care vizează să promoveze o naţiune ca o
destinaţiei turistică, industrial şi, mai nou, educativă (pentru a
atrage studenţii străini), aşa cum sunt Maison de France şi Incredible
India pentru domeniul turismului etc.
“made in” care desemnează o abordare tradiţională a logicii
de marcă, care doreşte să pună în valoare un produs, o experienţă
etc. prin originea sa geografică: fílmele de la Hollywood, parfumuri
franţuzeşti, moda de la Milano, produsele electronice japoneze,
ceasurile elveţiene, maşinile germane etc. Numele ţărilor sunt deci
nume care au puterea de marcă, având puterea de a influenţa, în
bine sau în rău, prin asociaţiile spontane pe care le crează sau
prinemoţiile pe care le generează.
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“semnătura oraşului” sau “marca oraşului” ilustrează în mod
semnificativ realităţile promovate prin marketing territorial şi
mobilizează publicul interest. Astfel, studiile realizate cu privire la
competiţia dintre Paris şi Londra pentru organizarea Jocurilor
Olimpice din 2012, deşi dosarul Parisului părea superior din punct
de vedere tehnic, Londra a fost mai atractivă, numele său fiind
asociat şi evocând spontan un ansamblu de noţiuni purtătoare de
valori aşa cum sunt multiculturalismul, dinamismul economic,
libertatea , tinereţea etc.
mărcile “filierelor, a polilor sau clusterelor” asociază un
teritoriu unei experienţe indutriale precise, aceste semnături având
în mod evident o vocaţiei econmică şi un orizont naţional şi
internaţiona: Sillicon Valley în SUA, pentru produse informatice de
înaltă tehnologie sau Cosmetic Valley în Franţa (Departamentul
Eure-et-Loir), pentru cosmetice etc.
Marketingul personalităţilor
Utilizarea în crearea notorietăţii unui teritoriu a numelor unor
personalităţi este un demers clasic de marketing teritorial.
B.Meyronin (2015) afirmă că acest tip de marketing vizează
transformarea radicală a imaginii teritoriului, asociind numele unor
personalităţi reconoscute cu locuri mai puţin cunoscute sau care au
uneori reputaţii nu tocmai pozitive. Astfel, memoria
personalităţilor este pusă în serviciul unui “imaginar al locului” prin
activităţi de marketing cultural al patrimoniului şi emoţiilor.
Meyronin a propus o tipologie a diferitelor moduri de apelare la
personalităţi celebre ale unui teritoriu, distingând:
marile personalităţi culturale şi traseele turistice pe care
acestea le inspiră post-mortem : acestea sunt puse în aplicare pentru
a justifica sejururile pasionaţilor în unul sau altul dintre oraşele
lumii. Această formă de marketing a personalităţilor este în general
pusă în practică sub forma atracţiilor turistice. Astfel, alegem
Barcelona pentru a visita construcţiile şi locurile în care a trăit
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Gaudi, Liverpool pentru Beatles, Nantes pentru Jules Verne,
Câmpina pentru Nicolae Grigorescu şi B.P.Haşdeu etc.
personalităţile economice, ştiinţifice, culturale sau sportive
care contribuie cu imaginea lor pentru promovarea teritoriului: este
cunoscută implicarea lui Ivan Patzaichin pentru acţiunile de
promovare a Deltei Dunării etc.
numele marilor personaje în serviciul identificării locurilor:
faptul de a redenumi únele aeroporturi cu numele unor celebrităţi
mondiale din diferite alte domenii, foloseşte la creşterea
notorietăţii locului: Aeroport Lyon Saint-Exupery din Lyon, John
Lennon din Liverpool, Louis Armstrong Airport în New Orleans,
Aeroport Henry Coandă Bucureşti pentru aeroportul Bucureşti
Otopeni etc.
utilizarea personajelor fictive: Moş Crăciun pentru Finlanda,
Tintin pentru Saint Nazaire (Franţa) etc.
Căutarea de noi etichete identitare: Capitală europeană a culturii
sau înscriere în lista patrimoniului UNESCO
Marile etichete culturale atribuite de UNESCO (înscrierea unui
ansamblu construit sau a unei localităţi în lista patrimoniului
mondial) sau de către Uniunea Europeană (“Capitale Europene ale
Culturii”) fac obiectul unei serioase competiţii între oraşe. Pentru
teritoriile care reuşesc să obţină aceste etichete de recunoaştere a
valorii loc culturale la nivel european şi internaţional, vizibilitatea în
mediul cultural (turişti, evenimente) creşte exponenţial, fapt care
generează investiţii importante directe, dar şi valorificare şi
protejare a patrimoniului cultural existent.
În general oraşele în reconversie şi care un au neapărat o imagine
favorabilă (Lille, Glasgow, Sibiu etc.) au fost foarte interesate de
această competiţie. Confruntate cu dezindustrializare care a creat
multiple problema economice, sociale, peisagere sau de planificare
teritorială, aceste oraşe fac apel la această pârghie de marketing
territorial pentru a-şi schimba imaginea la nivel naţional şi
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internaţional şi pentru a se repoziţiona astfel într-un viitor marcat
de activităţi terţiare (B.Meyronin, 2015).

Având în vedere că în anul 2012, una dintre cele două oraşe
desemnate a fi “Capitale Europene ale Culturii” va fi din România, în
prezent se află în curs de derulare etapele premergătoare
desemnării (AUGUST 2016), la care s-au înscris un mai puţin de 14
oraşe (Alba-Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Braşov, Bucureşti,
Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Sf.Gheorghe, Suceava, Târgu Mureş,
Timişoara).
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De asemenea, trebuie semnalată aici importanţa statutului de loc
înscris în lista patrimoniului universal UNESCO pentru creşterea
vizibilităţii şi notorietăţii, respectiv pentru dezvoltarea şi protejarea
Deltei Dunării, a aşezărilor săseşti cu biserici fortifícate din
Transilvania, a bisericilor pictate din nordul Moldovei, a bisericilor
de lemn din Maramureş, a fortăreţelor dacice sin Munţii Orăştie sau
a Mănăstirii Hurez şi cetăţii Sighişoara.

Strategii de marketing teritorial
În scopul realizării unei strategii de marketing teritorial eficientă,
trebuie luate în calcul nu doar conceptele de branding de loc și
marketing de destinaţie, ci și altele – cum sunt experienţa asociată
locului sau identitatea locului (locală). Așa cum s-a arătat anterior,
strategiile de marketing teritorial nu sunt eficiente fără cooperarea
părţilor interesate. Prin urmare, acestea trebuie identificate și
implicate corespunzător. Identitatea locală indică setul de idei care
sunt în general acceptate când se face referire la o regiune.
Conceptul este foarte important în diverse domenii, ca turismul,
administraţia publică, planificarea urbană etc. O identitate locală
pozitivă și unică poate da un avantaj competitiv în procesele legate
de marketingul/brandingul local sau de destinaţie. O parte
importantă a identităţii locale este dată de cultură (atât în termeni
de bunuri materiale cât și de patrimoniu imaterial), dar şi de
caracteristicile locurilor (geografie și climat) și istoriei (origini), la
cere se adaugă alte elemente, cum ar fi peisajul, infrastructurile și
planificarea teritorială. Identitatea locală are un impact puternic
asupra investiţiilor și investitorilor dintr-o anumită regiune.
Experienţa asociată unui loc este un concept complex referitor la
interacţiunile efective ale unui vizitator cu locul respectiv.
Ambientul este important, precum și interacţiunile cu tot soiul de
oameni (turiști, vizitatori, furnizori de servicii etc.) Experienţa
asociată unui loc este vitală pentru promovarea cu succes a
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respectivului loc, atât în context turistic cât și în alte domenii (în
investiţii, de exemplu). Întrucât nu poate fi testată înainte de
contactul real cu locul, identitatea și imaginea locale sunt vitale
pentru promisiunea unei anumite experienţe locale. (Govers, R.,
Go, F., 2009).
O parte a creării așteptărilor privind experienţa locală o constituie
imaginea patrimoniului și culturii locale. Persoanele din societatea
contemporană, fie turiști fie călători cu diferite intenţii, sunt tot mai
interesaţi de experienţele legate de patrimoniu. Prin urmare,
gestionarea bunurilor de patrimoniu trebuie să ia în considerare
atragerea nu doar a localnicilor, ci și a străinilor. Cei care dezvoltă
strategiile de marketing teritorial trebuie să ia în considerare
strategiile de gestionare ale proprietarilor de patrimoniu. Actorii
local sunt persoane, grupuri de indivizi sau organizaţii care au
interese sau preocupări legate de dezvoltarea locală. Acestea pot
afecta sau pot fi afectaţi de acţiunile și strategiile legate de
marketingul teritorial. Actorii sunt vitali pentru dezvoltarea durabilă
a unei regiuni. În scopul de a elabora o strategie de marketing
corespunzătoare, aceste părţi interesate trebuie identificate,
intervievate și înţelese astfel încât să-și integreze perspectiva în
strategie. Strategia de marketing dezvoltată în acest mod se
concentrează nu doar pe obiectivele organizaţiei/organizaţiilor
pentru care este dezvoltată, ci concepe și o value proposition care să
îndeplinească și așteptările actorilor principali, cel puţin. În cazul
unei strategii de marketing teritorial, părţile interesate sunt
numeroase entităţi, atât organizaţii înfiinţate oficial, cât și
indiviz/comunităţi. Iată o listă neexhaustivă: comunităţi locale,
asociaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai administraţiei publice,
firme, proprietari de patrimoniu, operatori de turism, constructori și
agenţi imobiliari (Megard D., Deljarrie B., 2003).
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Principiile marketingului teritorial
Marketingul implică proiectarea și implementarea proceselor și
strategiilor legate de găsirea elementelor dorite de public
(consumatorii), și apoi de furnizarea celor dorite. Aceasta implică în
principal patru elemente esenţiale, cunoscute sub denumirea de
mix marketing sau modelul celor 4P: produs, plasare (distribuţie), preţ
și promovare. Componentele mixului marketing pot varia, ţinând
cont de contextul în care este dezvoltată strategia, de organizaţia
care dezvoltă și implementează strategia și de relaţiile cu
„subiectul” strategiei, de posibilităţile de a crea și distribui efectiv
„oferta” și altele. Cu toate acestea, oricare ar fi mixul marketing
acceptat, scopul strategiei de marketing teritorial va continua să
obţină satisfacţia optimă a consumatorilor (în acest caz fiind vorba
de comunităţile și organizaţiile locale). Pentru a fi eficient,
marketingul teritorial trebuie să respecte niște principii
fundamentale, care sunt elemente de bază ale planificării
strategice.
F.Hatem (2007) identifica următoarele principii care trebuie
urmărite în demersurile de marketing teritorial:
Dezvoltare durabilă – acest principiu asigură nu doar
dezvoltarea economică a teritoriului, dar asigură oportunităţi pe
termen lung pentru progres.
Promovarea patrimoniului – Patrimoniul este o parte
importantă a societăţii moderne, fiind important un numai pentru
elita culturală, ci și pentru comunităţile locale. Patrimoniul poate
constitui baza dezvoltării durabile, susţinând reflecţia culturală și
dialogul intercultural.
Implicarea actorilor economici – dezvoltarea locală
eficientă înseamnă o dezvoltare economică sănătoasă. Astfel,
întreprinzătorii şi agenţii economice sunt actori vitali ai acestui
proces. Fără implicarea lor, dezvoltarea pe termen lung și ofertele
competitive fiind imposibil de realizat.
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Obiective. În cazul strategiei de marketing teritorial, se poate
concepe o declaraţie de misiune pentru a focaliza mai bine oferta –
pentru a asigura o viziune corespunzătoare a proceselor. Misiunea
se referă la principala ţintă urmărită, care articulează întreaga
strategiei și ia în considerare interesele tuturor părţilor implícate.
Pornind de la această misiune, pot fi luate în considerare diferite
alte obiective.
În cazul strategiei de marketing teritorial, obiectivele sunt în
general legate de dezvoltarea locală durabilă. Unele obiective
generale care ar putea fi avute în vedere sunt: asigurarea unui
mediu competitiv pentru stimularea dezvoltării locale; stimularea
investiţiilor; antrenarea actorilor relevanţi; dezvoltarea brandului
local; atragerea turiștilor etc. Ulterior, se stabilesc obiective
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specifice pentru fiecare teritoriu, ţinându-se cont de specificităţile și
actorii locali.
Strategii. Când se are în vedere principiile unei strategii de
marketing teritorial eficiente, planificarea trebuie făcută pe termen
lung. De asemenea, se recomandă o abordare holistică a strategiei,
ţinându-se cont de complexitatea teritoriului și de actorii acestuia.
La baza acestei strategii se poate realiza poziţionarea teritoriului în
spaţiul geografic mai larg. Strategia propusă trebuie verificată ca să
fie fezabilă, să aibă capacitatea de a atrage susţinere și să fie
durabilă. Ținând cont de complexitatea strategiei de marketing
teritorial, acţiunile trebuie concepute și dezvoltate în strânsă
cooperare cu partenerii cheie și cu actorii publici şi privaţi. Pentru a
fi implementată, strategia trebuie transpusă în planuri și să
încorporeze aspecte bugetare.
Dezvoltarea de relaţii. În cazul marketingului teritorial, relaţiile cu
actorii locali sunt extrem de importante – uneori, chiar mai
importante decât cele cu vizitatorii (în contextul turismului) sau alte
tipuri de clienţi. Dificultatea constă în armonizarea tuturor
intereselor și implicarea în acţiune a stakeholderilor. Parte a
strategiei de marketing teritorial este să-i facă pe actori să
înţeleagă strategia, să-i accepte propunerile și să acţioneze în
conformitate.
Evaluarea rezultatelor. Orice strategie trebuie să ia în considerare
măsurarea impactului. Întrucât multe reacţii observate la nivel local
s-ar putea să nu fie legate direct de strategia de marketing
teritorial, este foarte dificil să se izoleze impactul direct al
strategiei. Cu toate acestea, trebuie avute în vedere mai multe
instrumente de evaluare.
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Etape de realizare a unui demers de marketing teritorial
V.Gollain (2013) identifică 10 etape care pot fi grupate în trei
secvenţe principale pentru a construi un demers eficient de
marketing teritorial. Realizarea cu succes a demersului implică
respectarea unor principii de comunicare publică: postură de
ascultare şi de asigurare a satisfacţiei publicului; a nu se confunda
marketingul teritorial cu marketingul de întreprindere ; să se facă
distincţia de marketingul instituţional; să fie plasat pe cât posibil la
scara unei destinaţii (nu a unui decupaj administrativ); să fie
organizate activităţile colective; să se asigure timpul necesar pentru
a fi mobilizate părţile interesate; să fie stabilit un climat de
încredere și să se asigure transparenţa.

Sursa: http://www.marketing-territorial.org/2015/07/marque-marketingterritorial-et-territoires-mes-5-verites-pour-reussir.html
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Secvenţă 1: stabilirea unui diagnostic
- Etapa 1: plasarea informaţiilor în centrul demersului ;
- Etapa 2: analizarea pieţelor;
- Etapa 3: studierea condiţiilor de piaţă;
- Etapa 4: evaluarea poziţiei concurenţiale a ofertei teritoriale,
din patru perspective: competitivitatea calitativă, competitivitaea
preţ, competitivitatea în materia de identitate teritorială,
competitivitatea în materir de valori funcţionale;
- Etapa 5: Evaluarea relaţiei actuale dintre cererea și oferta
teritorială;
- Etapa 6: Sintetizarea evaluării ofertei teritoriale în raport cu
cererea;

Secvenţă 2: definirea opţiunilor strategice
- Etapa 7: Crearea unui ambiţii;
- Etapa 8: Construirea unei promisiuni;

Secvenţa 3: elaborarea planului de acţiune
- Etapa 9: construirea scorului prin mix marketing (1 & 2) pe
baza celor 12 variabile ale unui mix teritorial ;
- Etapa 10: planificare pentru optimizare.

V.Gollain, 2013
În general, în stadiul condiţiilor de piaţă se utilizează
Modelul PESTLE; acesta distinge șase categorii de influenţe macromediu care pot afecta o industrie:
• politici: guvern, stabilitatea politica fiscală, protecţia
socială, comerţ exterior, etc.
• economici: ciclu economic, ratele dobânzilor, politica
monetară, inflaţie, șomaj, venitul disponibil, etc.
• sociologici: particularităţi demografice, distribuţia
veniturilor, mobilitate socială, consumerism, nivel de educaţie, timp
liber și atitudine faţă de muncă, etc.
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• tehnologici: cheltuielile publice pentru Cercetare &
Dezvoltare, investiţiile private în tehnologie, noi patente sau
descoperiri, viteza de transfer tehnologic, etc.
• ecologici: legi cu privire la protecţia mediului, de eliminare
a deșeurilor, consumul de energie, etc.
• juridici: legi cu privire la monopol, dreptul muncii,
legislaţia sănătăţii, standardele de siguranţă, etc
Marc Thébault (2014) propune, de asemenea, o metodologie de
realizare în 8 etape a demersurilor de marketingul teritorial. Autorul
apreciză că procesul de marketingul teritorial poate fi destul de
simplu de înţeles, dacă se răspunde la întrebările de mai jos:
1. Ce vrea să vândă teritoriul? Această întrebare confirmă
faptul că s-a luat act de necesitatea de a defini proiectul aflat la
originea procesului.
2. Cui vrea să vândă? Aceasta este faza de determinare a
ţintei (pe care se încearcă a fi transformată în prospecte şi apoi în
clienţii) cărora o să li se adreseze. Contextul permite apariţia
conceptului de "segmentare". Ulterior, lucru pe oferta teritorială va
fi întreprins pentru a detaliaadecvarea sa la așteptările și nevoile
ţintelor alese: aşteptările lor.
3. În faţa cărui concurent de află? În acest caz trebuie: în
primul rând, să detecteze care sunt concurenţi reali, atât în ceea ce
privește poziţionarea, dimensiuni, reputaţie, oferă etc. și, prin
urmare, pentru a exclude concurenţii falşi care nu reprezintă de fapt
niciun risc sau pe cei care ar putea deveni aliaţi ; în cel de-al doilea
rând, să analizeze eforturile lor de a se adapta pentru a se remarca
pentru a deveni din ce în ce mai vizibil și mai credibil, dar mai ales
pentru a face ca oferta să fie percepută ca fiind superioară în raport
cu cele ale concurenţilor.
4. Pe ce bază de argumente, specifice teritoriului, se va
fundamenta strategia? În acest context se poate evoca conceptul de
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"pozitionare", în raport cu altele. Sau naraţiune, deoarece este întradevăr o chestiune de a scrie istorie, care va face teritoriului și
primul său darul vizibil și lizibil, și mai atractiv decât altele. Scopul
acestui demers vizează a construirea de argumente în serviciul
ofertei, de a dobândi o valoare adăugată, o valoare care trebuie să
fie perceput de ţintă ca superioare celor ale concurenţilor.
5. Cu ce mobilizare internă (sau din afară) se va construi
planul de acţiune? Scopul este de mobilizare a sprijinului şi
interesului populaţiei şi celorlalte categorii de actori publici şi
privaţi.
6. Cu ce plan de acţiune? Posibilitatea de a sufoca demersul
în conceptul de "mix marketing teritorial" în absenţa unei planificări
coerente a acţiunilor este foarte mare.
7. Cu ce parteneri? În acest caz este necesară abordarea
domeniului complex, dar esenţial, de a stăpâni guvernare colectivă
în care partenerii să aibă aceleaşi obiective, să aibă acelaşi discurs,
şă mobilizeze resursele necesare (financiare, materiale, umane,
etc), să lucreze împreună. Acest guvernare colectivă trebuie să se
bazeze pe reţelele de informare și diseminare existente pentru a
crea şi/sau dezvolta "conectivitatea" a reţelelor, în primul rând între
ei, dar şi cu promotorii procesului.
8. Cu ce instrumente și indicatori de evaluare? Nici un pas
fără obiective, prin urmare, fără indicatorilor de succes şi
instrumente de pentru a evalua rezultatele cantitative sau calitative
rezultate.
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