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Teme pentru activitatea practică individuală şi în grup la disciplina Marketingul Serviciilor 

Pentru studenţii ciclul I , Licenţă specialitatea Marketing şi Logistică 

1. Întocmiţi lista serviciilor consumate personal şi cheltuielile efectuate din bugetul lunar al 

dumneavoastră. Calculaţi structura cheltuielilor în procente. (activitatea individuală) 

Categorii de cheltuieli  Suma locată % din totalul 
cheltuielilor 

Subzistenţă 
:Alimentare,Sport, 
culturale etc. 

   

Cazare: arenda/cămin    
Costuri de participare: 
transport, multiplicare 

   

Alte cheltuieli: telefonie 
mobilă 

   

Total    

 

 

2. Pe exemplul celui mai recent serviciu consumat de dumneavoastră întocmiţi  un tabel cu 

momentele de adevăr şi incidentele critice. (activitatea individuală) 

 

3. Elaboraţi un studiu de caz din businessul de servicii din Republica Moldova . Lista întrebărilor pentru 

colectarea informaţiei  cu privire la activitatea unei întreprinderi (activitate în grup) : 

 

a. Istoria afacerii  
Cînd a fost creată întreprinderea? 
Cine este fondatorul? 
Cum s-a dezvoltat/s-a schimbat întreprinderea (unităţi, cifra de afaceri etc.)? 
Localizarea? 
 

b. Industria din care face parte 
Cum se numeşte în ce categorie se înscrie în clasificatoarele naţionale şi internaţionale? 
Care sunt tendinţele majore în industrie? 
Identificaţi două riscuri şi oportunităţi. 
Care sunt componentele tangibile şi intangibile a componentelor serviciului din industrie? 
Care sunt principalii concurenţi interni/externi? 
Care este rolul tehnologiei în industria de referinţă a afacerii? 
 

c. Personalul 
Numărul angajaţilor? 
Calificarea/experienţa? 
Detalii personale: vărsta,atitudinea? 
 

d. Natura/profilul  afacerii 
Ce domeniu /tip de afacere? 
Cine sunt concurenţii? 
Care este impactul tendinţelor tehnologice din ramură asupra afacerii? 
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Care sunt beneficiile căutate/obţinute de clienţi? 
Ce  linii /mix de servicii sunt oferite ? 
Care sunt dimensiunile calităţii serviciului? 
Care sunt nivelurile şi componentele sistemului de prestare a serviciului? Elaboraţi blueprintul şi 
identificaţi elementele ce necesită a fi îmbunătăţite? 
Ce garanţii sunt oferite? 
 

e. Localizarea 
Descrierea din punct de vedere al accesului/atractivităţii comerciale, prezentarea hărţii, 
diagramă. 
 

f. Ambianţa fizică 
Descrierea spaţiului operaţional şi de livrare a serviciului (front- and back-stage). 
Care sunt avantajele şi dezavantajele competitive?  
 

g. Metoda de plată 
Cum se achită clienţii pentru servicii? 
Ce alternative sunt oferite? 
 

h. Stabilirea contactului cu clienţii 
Cum se stabilesc contactele cu clienţii noi: publicitate, PR, promovarea vînzărilor? 
Cum sunt fidelizaţi clienţii? 
 

i. Dezvoltarea relaţiilor (altele decât cu clienţii) 
Cum se stabilesc relaţiile cu furnizorii, agenţii specializate, autorităţi publice? 
Care sunt contactele cheie pe parcursul lunii: email, telefon, adrese? 
 

j. Elemente invizibile 
Tranzacţii tipice cu asociaţii de afaceri? 
Ce echipament trebuie cumpărat şi de ce? 
Cum este realizată evidenţa prestaţiilor? 
Întocmiţi harta prestaţiei de la primul contact pînă la procurarea şi achitarea pentru serviciu. 
 

k. Servicii periferice 
Ce servicii suplimentare sunt oferite pentru a îmbunătăţi oferta globală? 
Daţi exemple de servicii speciale oferite unor clienţi particulari? 
 

l. Clienţii (1) 
Ce tipuri de clienţi sunt deserviţi? 
Dacă o persoană doreşte să devină client ce trebuie să întreprindă?Cum sunt dezvoltate relaţiile 
cu clientul? 
Care tip de clienţi sunt predispuşi într-o măsură mai mare să repete cumpărarea? 
Puteţi aduce exemple de depăşire /ne satisfacere a aşteptărilor clienţilor? 
 

m. Clienţii (2) 
Daţi exemple de interacţiune a clienţilor cu personalul 

 Incidente pozitive 

 Incidente negative 
 

n. Clienţii (3) 
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Descrieţi incidentele asociate contactului dintre clienţi 

 Conversaţii 

 Altercaţii 

 Cooperare 
Cum acestea afectează businessul? 
 

o. Personalul de contact 
Cum acesta este instruit/pregătit pentru executarea prestaţiei? 
Cît  de multă liberate are personalul pentru iniţiativă? Daţi exemple. 
Care sunt caracteristicile celor mai buni angajaţi? 
Care sunt cerinţele minime  pentru angajarea personalului? 
 

p. Recompense/garanţii 
Daţi exemplu de un incident şi cum acesta a fost soluţionat/recompensat pentru satisfacerea 
consumatorului. 
 

q. Apreciere generală 
Cum definiţi calitatea în contextul afacerii prezentate? 
Care este misiunea şi/sau obiectivele companiei? 
Care este piaţa ţintă? 
Recomandaţi patru strategii şi patru tactici asociate pentru dezvoltarea loialităţii, sporirea 
profitului şi îmbunătățirea imaginii întreprinderii. Pentru fiecare strategie şi tactică  elaboraţi 
bugetul. Recomandările trebuie să fie specifice pentru întreprinderea studiată şi  mediul ei de 
activitate. 
 
Cerinţe pentru prezentare: 
Lucrarea va fi prezentată scris în volum de 15-20 pagini Times New 12, spaţiu 1,5 exceptând 
tabele, diagrame, scheme. Surse bibliografice cel puţin 30. 
 
Prezentarea orală utilizînd tehnica media power point. 
 
 

 
 
 


