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Pornind de la premiza că, indiferent de vârstă, orice persoană poate fi tratată atât ca şi 

consumator, cât şi ca influenţator al altor persoane. Situaţia raportului de influenţă în interiorul 

familiei este rezultat al dinamicii intrafamiliale, condiţionată în principal de premisele culturale. 

Subiectul este unul delicat şi deficil de surprins necesitând focalizare pe partea psiho-socială în 

scopul identificării mecanismelor de interacţiune, premise ale influenţei exercitate de fiecare 

dintre membrii familiei asupra coşului de cumpărături. 

 Lucrarea de faţă tratează un domeniu foarte puţin investigat în literatura de specialitate 

regăsită pe plan naţional, şi anume, interacţiunea intrafamilială dintre copii şi părinţi în cadrul 

deciziilor de cumpărare ale produselor. 

Demersul ştiinţific decurge din complexul de cercetări realizate privitor la acest aspect ce 

au condus spre cristalizarea câtorva elemente cheie – cum ar fi mediul de rezidenţă, nivelul 

venitului, numărul de copii din familie, vârsta copilului - ce stau la baza puterii de influenţare a 

părinţilor de către copii.  

O transpunere practică a conceptelor identificate anterior s-a realizat prin descrierea a trei 

categorii de clustere, clasificând influenţa ca fiind nesemnificativă, medie şi ridicată. 

Identificarea acestor mecanisme poate conduce la explicaţii pertinente cu privire la modul în care 

părinţii pot cumpăra produse pe care nu le aveau în plan (sau pe lista de cumpărături) sau 

dimpotrivă, să evite produse pe care le consideră neadecvate chiar dacă acestea sunt solicitate de 

către copiii lor. 

Cele două modele dezvoltate şi propuse (unul predictiv şi altul descriptiv) prin prisma 

elementelor componente pot constitui un valoros punct de plecare la nivel naţional pentru 

domeniul cercetat. 

 
 


