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Sinteza lucrării 

În contextul în care consumatorul recepționează informația din „exterior” prin 

intermediul aparatelor sale receptoare, specializate pentru fiecare modalitate senzorială, astfel 

încât să aibă loc transferul de cunoaștere către „interior”, studierea senzorialului în marketing 

este absolut firească și fundamentală, dimensiunile senzoriale reprezentând, în definitiv, 

legătura directă dintre marketer și consumator.  

Lucrarea are un caracter multidisciplinar prin integrarea unor elemente care aparțin 

domeniilor: fizică, medicină, psihologie, management. Astfel, concentrarea marketingului 

asupra domeniului senzorial trebuie înțeleasă, în sensul unei translații a conceptelor din 

senzorial într-un sistem de referință care rămâne al marketingului, în care interacțiunea dintre 

consumator și organizație, produs, marcă este tratată holist, sub impulsul timpului, adică de-a 

lungul experienței consumatorului (pre-consum, consum propriu-zis și post-consum).     

Caracterul inovator al cercetării are drept rezultat găsirea unor soluții care țin de 

marketingul, respectiv managementul destinației, odată cu dezvoltarea experiențelor 

memorabile pentru turist, marketerul putând acționa direct asupra stimulilor (proiecție, 

dezvoltare, monitorizare, gestionare, corecție) în funcție de „răspunsul” măsurat, adică al 

imaginii destinației, precum și a observării comportamentului efectiv, având în vedere că 

întregul model este centrat pe procesul de cumpărare. Cercetarea are caracter inovator și prin 

abordarea senzorială a experienței turistului ce implică procesul de cumpărare, reușind în 

acest fel să plaseze, față în față, identitatea și imaginea sau marketerul și consumatorul.  

În acest sens, lucrarea propune monitorizarea imaginii (create în mintea 

consumatorului cu privire la subiectul comunicat prin prisma experienței senzoriale), precum 

și a comportamentului efectiv al acestuia, pentru a permite marketerului să optimizeze stimulii 

prin reducerea decalajului dintre proiecție (identitate) și percepție (imagine) în scopul creșterii 

calității produsului, tangibilizării serviciilor, rafinării segmentării, eficientizării comunicării 



sau loializării, astfel încât consumatorul să fie satisfăcut la fiecare interacțiune cu produsul 

sau organizația. 

Demersul devine cu atât mai util, cu cât este analizat un produs complex - destinația, 

oferindu-se o soluție de marketing prin proiectarea identității în baza rezumării spațiului fizic 

la o mulțime de puncte de contact, în care sunt plasați stimuli, care tratează turistul în scopul 

relevării unei experiențe memorabile prin măsurarea imaginii formate ca urmare a 

informațiilor senzoriale percepute de el, pentru reducerea decalajului dintre proiecție 

(identitate) și percepție (imagine) prin optimizarea stimulilor, aceste aspecte nefiind acoperite 

încă de literatura de specialitate. 

 


