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Rezumat 

 Înțelegerea comportamentului de cumpărarea al cliențiilor prin intermediul comerțului 

tradițional a fost un subiect de interes studiat de specialiștii în marketing, o necesitate resimțită 

și în mediul digital datorită evoluției continue a tehnologiei dar și a transferului comerțului 

tradițional în mediul online tot mai mul. De aceea,  investigarea comportamentului online al 

utilizatorilor devine un proces tot mai necesar de luat în considerare în planificarea de marketing 

a campaniilor digitale. Aflat la granița dintre domeniul marketingului și cel al psihologiei, 

comportamentul consumatorului a fost întodeauna un subiect de interes în rândul specialiștilor 

de marketing având un impact deosebit în ceea ce privesc veniturile unei firme, fiind extrem de 

important de monitorizat și influențat pentru a genera rezultatele dorite. 

Pe fondul dezvoltării rapide a mediului online și implicit a comerțului electronic, odată cu 

acest fenomen și paginile web a companiilor au fost impactate de acest curent de aceea 

identificarea celei mai bune structurii a website-urilor a devenit tot mai importantă pentru 

companii, în primul rând pentru ca marketerii să poată crea campanii digitale personalizate, 

targhetate corect pentru a genera comportamentele dorite din partea cliențiilor pentru stabilirea 

unei relații de lungă durată cu aceștia dar și de a oferirii experiențe digitale diferite de 

competitori pentru a câștiga fidelitatea clienților săi. 

Investigarea potențialelor erori ale paginii și optimizarea acestora pentru a genera o variantă 

cât mai atractivă și optimă pentru clienți sunt elemente esențiale pentru succesul unei campanii 

de marketing. Pentru a putea ajunge în acest punct este nevoie de monitorizarea, cunoașterea și 

înțelegerea audienței, toate acestea nefiind posibile până de curând. 

Având la bază acest motiv, prezenta lucrare prezintă monitorizarea comportamentului online 

al unor vizitatori ai unei pagini din domeniul IT pentru a analiza și înțelege audiența în vederea 

optimizării elementelor ce nu generează un răspuns planificat și influențarea vizitatorilor să 

întreprindă acțiunile necesare. 

Din acest motiv lucrarea de față demonstrează prin intermediul experimentului modul în care 

aceste elemnte digitale sunt puse în mișcare prin prisma comportamentului utilizatorilor în 

mediul online. Scopul cercetării a fost de identifica influența utilizării dispozitivelor inteligente 

(desktop/telefon inteligent/tabletă) în navigarea pe pagina web și a acțiunilor întreprinse pe 

pagină de către vizitatori pentru identificarea comportamentului acestora. 

În această lucrare, obiectivele propuse au fost de a determina comportamentul vizitatorilor 

ce au accesat pagina web de pe un desktop/laptop sau calculator de birou. De a determina 

comportamentului vizitatorilor ce au accesat pagina web de pe o tabletă; determinarea 

comportamentului vizitatorilor ce au accesat pagina web de pe un telefon inteligent. Un alt 
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obiectiv a fost de a identificarea zonele de interes a vizitatorilor, identificarea zonelor unde 

aceștia au petrecut cel mai mult timp pe pagina web; de a determina măsura în care butonului 

de vizualizare a videoclipului a captat atenția vizitatorului pe pagina web; de a determina 

măsura în care butonului de descărcare a raportului a captat atenția vizitatorului pe pagina web; 

determinarea gradului de interes în ceea ce privește utilizarea butonului de contactare. 

Identificarea măsurii în care funcționalitatea breadcrumbs-urilor utilizate pe pagina web s-a 

derulat conform cerințelor; identificarea unor elemente de structură, conținut cât și vizuale ce 

au generat un comportament online al vizitatorului nefavorabil cu scopul optimizării paginii și 

determinarea structurii optime a pagini web din perspectiva elementelor de structură, conținut 

și vizuale în urma rezultatelor obținute. 

Lucrarea prezentă este alcătuită din două părți, prima parte își propune o trecere în revistă a 

stadiului actual al cercetării prin realizarea unei sinteze a literaturii de specialitate în vederea 

setării cadrului teoretic al subiectului studiat.  

A doua parte este reprezentată de elementele practice ale tezei redate prin intermediul 

experimentului realizat însoțite de rezultatele acestuia, elementele descoperite și concluziile 

aferente și nu în ultimul rând perspective viitoare de continuare a cercetării. 

Prima parte a tezei, intitulată „Instrumente digitale pentru cercetarea comportamentului 

online” este alcătuită din trei capitole fiecare reprezentând o bază teoretică importantă în 

definirea conceptelor abordate.  

Astfel primul capitol al tezei intitulat „Concepte și fundamente ale marketingului online” 

este alcătuit la rândul său de patru subcapitole ce își propun să întregească baza teoretică a 

capitolului unu prin trecerea în revistă a unor concepte precum definirea și evoluția 

marketingului online, avantajele și dezavantajele derulării activității în acest mediu, mixul de 

marketing în mediul online cât și elemente ce vor ajuta în prezentarea mai clară a activităților 

părții a doua a tezei. 

Capitolul doi al primei părți intitulat „Instrumente de monitorizare și analiză a 

comportamentului online” își propune prezentarea câteorva dintre cele mai cunoscute 

instrumente utilizate de marile companii de pe piață în vederea monitorizării comportamentului 

online cum ar fi Google Analytics, HotJar și Optimizely  și o scurtă comparație a acestora. 

Capitolul trei al primei părții a tezei denumit „Modele comportamentale de cumpărare în 

mediul online” se axează pe definirea conceptului de comportament de cumpărare analizând 

literatura de specialitate pentru înțelegerea conceptului de „buying persona”, avantajele și 

dezavantajele conceptului în mediul online, detalierea modelelor de comportament de 
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cumpărare cât și experiența utilizatorilor în călătoria acestora și relația pe care o stabilesc cu 

produsul sau compania respectivă. 

Teza se continuă cu partea a doua „Cercetare operațională privind optimizarea campaniilor 

de marketing digital” și reprezintă așa cum reiese și din titlu partea practică a tezei. Aceasta 

este structurată în cinci capitole, primul dintre acestea prezintă instrumentul utilizat în 

experiment atingând elemente de descriere, caracteristici și avantaje.  

Capitolul doi al părții a doua a tezei prezintă modele de experiment pentru o mai bună 

înțelegere și clasificare a experimentului tezei. 

 Capitolul trei se continuă teza cu partea practică și este nucleul central al întregii lucrări – 

experimentul. Acest capitolul este structurat la rândul său în trei subcapitole fiecare atingând 

elemente majore ale experimentului cum ar fii proiectarea metodologiei și a modelului 

conceptual, cercetarea experimentală și analiza și interpretarea rezultatelor experimentului. 

Penultimul capitol al părții a doua a tezei intitulat se concentrează pe utilizarea rezultatelor 

obținute în urma experimentului pentru optimizarea campaniei digitale, acest capitol are în 

structura sa alte trei subcapitole în care se prezintă rezultatele obținute pentru a putea fi incluse 

în optimizare, inovația adusă prin utilizarea unor astfel de instrumente și nu în ultimul rând 

recomandări de îmbunătățire prin intermediul utilizării unui astfel de instrument. 

Nu în ultimul rând teza se încheie cu capitolul cinci, destinat concluziilor finale, sintezei 

rezultatelor experimentului, limitelor și perspectivelor viitoare de cercetare ale acestuia. Fiind 

urmat de referințe bibliografice și lista figurilor/graficelor. 

În urma monitorizării și analizei amănunțite a comportamentului online al vizitatorilor 

supuși experimentului s-a constatat că navigarea pe pagină a fost făcută corect, s-a demonstrat 

un interes  accentuat asupra elementelor oferite de pagină din diferite perspective. Concluzia 

însă, în urma experimentului a dezvăluit faptul că anumite acțiuni ale utilizatorilor paginii 

respective au fost direct influențate de dispozitivul de pe care aceștia au accesat pagina web. 

 Astfel, construirea unor campanii de marketing online optimizate din punct de vedere digital 

prin prisma cunoașterii comportamentului online ai utilizatorilor săi reușesc să anticipeze 

nevoia acestora care se transformă de multe ori în plus valoare netă adusă companiei atât prin 

notorietate cât și prin venit. 
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