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“Gândește-te la acest atât
de frumos și consolator
cuvânt: Nimicinicie! “

emil cioran
PUNCTUL PE
EUROPA
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Magazinul specializaT în
echipaMenTe,
îMBrăcăMinTe și
încălțăMinTe de sporT
- un exeMplu de succes -

Profil și
istoric
Povestea de
succes a Decathlon, un
Prof. Univ. Dr. Lucian producător și
Belașcu
distribuitor
francez a unei game largi de articole
sportive,
inclusiv
echipamente
sportive, a început la 27 iulie 1976,
când Michel Leclercq a deschis primul
magazin în Englos, un mic oraș în

apropiere de Lille, în Franța. Leclercq
este vărul lui Gerard Mulliez și, prin urmare, face parte din familia Mulliez,
care controlează lanțurile de magazine Auchan, Boulanger, Leroy Merlin,
Pimkie, etc. Deși aceste companii sunt
legate în ceea ce privește proprietatea, ele funcționează independent.
Compania este încă în proprietate
privată și astăzi. Aproximativ 43% din
acțiuni sunt controlate de familia Mulliez și 42% de către familia Leclercq.
- continuare în pag. 5, 7, 8 -
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despre
legea
cauzaliTății
În cele ce urmează, vom reflecta asupra problemei legii
cauzalității. Rezolvarea unei
probleme implica, din perspectiva logică, îndeplinirea
concomitentă a următoarelor
atribute: să existe un subiect
Conf. Univ. Dr. Vasile
capabil de reprezentări și
BRătian ulBs
raționamente; afirmația cu
privire la problema propusă spre rezolvare să fie
adevărată; să existe un temei pe care se bazează
cele afirmate.
În această accepțiune, referitor la rezolvarea problemei legii cauzalității, în teoria cunoașterii științifice se
constată că cel de-al treilea atribut, amintit mai sus,
a născut și naște în continuare controverse.
- continuare în pag. 4 -

Conf. Univ. Dr. Camelia
Budac, ulBs

rolul și
iMporTanța
coMuniTăților
online de
Brand
Majoritatea consumatorilor își petrec o parte
importantă din timpul
liber căutând informaţii
online despre branduri
înainte de a lua decizia
de cumpărare. Internetul
este principalul factor
care a
condus la
creşterea timpului alocat
de consumatori pentru
căutarea şi compararea
informaţiilor despre...
- continuare în pag. 2 -

“Tu cu cine faci Banking?”
Pentru
o
parte dintre
noi,
întrebarea "Tu cu
cine
faci
banking?"
e s t e
familiară,
după ce am
navigat
o
perioadă pe
Lect. Univ. Dr. Renate rețelele de
bratu, ulBs
socializare.
Aceste cuvinte reprezentau eticheta
unei fotografii în care o persoană din
categoria celor fără adăpost se odihnea pe o bancă. Reprezentarea este

desigur retorică,
însă este
interesantă. Este reprezentarea propriu-zisă a unei bănci din parc. De aici
și
denumirea
de
bancă
ca
reprezentare a "tejghea" sau "masă"
pe care bancherii obișnuiau să își
încheiere afacerile (Shiller, R. – YaleCourse, 2012).
Răspunsul la întrebarea mai sus
menționată este interesant din perspectiva individualilor care au folosit,
folosesc și vor folosi serviciile financiar
– bancare. Care sunt aceste categorii
de persoane? Am putea evidenția anumite criterii de evaluare ale acestor
categorii?
- continuare în pag. 6 -

Banca națională a României

MegaTrenduri în
așTepTarea noilor
descoperiri Tehnologice
Numărul dispozitivelor IoT
(Internet
of
Things) se estimeaza
sa
creasca
si
anul acesta cu
peste 30%
Conf. Univ. Dr. Răzvan față de anul
șerbu, ulBs
precedent, și
se estimează că vor exista între 40 -50
de miliarde de dispozitive până în 2020.
Valoarea globală a pieței “IoT” este
estimată să atingă 7 trilioane de dolari
până în 2020. Din pacate aceste
estimări variază foarte mult și sunt recalculate și modificate în fiecare an din
cauză că un element important al acestei dezvoltări se bazează pe încredere.

De fiecare dată când această încredere
în “IoT” este cutremurată, cifrele din
vânzări au de suferit. Un aport deosebit
in cadrul acestui segment l-a avut "Industry 4.0".
Termenul "Industry 4.0" a fost folosit
pentru prima dată într-un proiect în
strategia high-tech a guvernului german,
care
promova
computerizarea
producției. În anii 2011-2012 termenul a
fost adoptat și a început să fie mai des
întâlnit începând cu Târgul de Hanovra,
apoi au fost chiar prezentate un set de
recomandări de implementare a "Industry 4.0" de către un grup de lucru care a
fost recunoscut ca grupul părinților
fondatori a lui "Industry 4.0”, forța
motrică ce a stat în spatele lui.
- continuare în pag. 3 -
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Conf. Univ. Dr. Camelia
Budac, ulBs
urmare din pagina 1
...branduri, ca pas premergător
deciziei de cumpărare și,
totodată, unul dintre cei mai
importanţi
factori
care
influenţează interacțiunea dintre brand și consumator.
Deşi tendinţa generală este ca
publicul să devină tot mai activ
şi mai implicat în alegerea brandului, reacţiile consumatorilor la
mesajele comunicate diferă desigur în funcţie de factori culturali, sociali sau economici.
Atracția instantanee pe care
brandurile o au se datorează în
mare parte poveștii din spatele
lor. Pe rețelele de socializare,
această poveste are câteva ingrediente principale: aspectul
uman, implicarea, impulsurile și
angajamentul. Unele branduri
sunt pur și simplu adorate, altele
sunt
amintite
în
conversațiile dintre prieteni, iar
altele păstrate doar pentru sine.
Aceste acțiuni reprezintă feedback-ul consumatorului față de
misiunea fiecărui storyteller de
brand.
În spatele impulsurilor consumatorilor față de brand, brandurile trebuie sa socializeze
constant pentru a insufla consumatori online pasionați întrun mediu care este destul de
nou. E necesară o comunicare
prin mijloace sociale inventate
mâine, acolo unde consumatorul deja este gata să se implice.
Social
media
funcționează repede, iar brandurile trebuie să știe cum să
aproprie oamenii, să le creeze
o promisiune, să le inspire atitudinea sau pur și simplu să îi
învețe să fie cool. Social media
a reușit să transforme comportamentul
consumatorilor,
relațiile și strategiile clasice de
brand.
Ideea de comunitate, ca teritoriu geografic la baza căruia au
stat valorile familiare și
emoționale,
a
cunoscut
adaptări și transformări datorate în special dezvoltării internetului și a tehnologiilor de
comunicare ceea ce a condus
la apariția comunităților online
de brand, oportunități extraordinare pentru afaceri în general, prin prisma efectului avut
asupra comportamentului de
cumpărare al consumatorilor.
Comunitățile online de brand au
permis însușirea acelorași valori și identități de persoane
aflate la distanțe geografice
mari una față de cealaltă,
identități construite în jurul anumitor branduri.
Când vorbim de beneficiile
pe care comunitățile online le
aduc membrilor acestora,
atunci
ne
referim
la
următoarele:
- schimbul de informații (permite accesul la mai multe
informații prin implicarea membrilor întregii comunități)
- sentimentul de apartenență
(membrii unei comunități ajung
să simtă că aparțin de ceva,
prin plasarea lor acolo unde pot
fi ei înșiși). Dă membrilor sentimentul de siguranță, că sunt
parte a unui grup și permite
crearea de prietenii noi.
- suportul reciproc (permit
obținerea de ajutor din partea
altora care îl pot oferi). Membrii
se ajută între ei în rezolvarea

unor probleme de viață sau prin
oferirea de oportunități cum ar
fi job-uri sau alte resurse la care
membrii, altfel, nu ar avea
acces. Toate acestea într-un
climat de încredere, echitate și
empatie.
- influența mare (participarea
la grup le dă membrilor o mai
mare influență decât ar putea
avea individual)
- flexibilitatea (accesul la comunitate este flexibil și presupune o investiție de timp la fel
de flexibilă)
- posibilitatea de explorare
(permite membrilor să exploreze lucruri împreună pe
care altfel nu le-ar fi putut: idei
noi, resurse, experiențe)
- prezența permanentă (posibilitatea de a accesa oricând
mesaje, articole, hiperlinkuri din
comunitate, fotografii, mesaje
text, posibilitatea de a putea
controla ușor implicarea fiecărui
membru în comunitate)
Pe de altă parte, avantajele
aduse de comunitățile online
brandurilor în jurul cărora sunt
create, se referă la: fidelizarea
clienților (prin posibilitatea de a
obține informații legate de
nevoile și așteptările acestora
și de a îmbunătăți experiența
clienților), creșterea notorietății
și vizibilității precum și posibilitatea îmbunătățirii imaginii,
obținerea de idei de produse
noi sau de îmbunătățiri ale celor
existente sau a unor procese,
economisirea de timp cu
culegerea
și
distribuția
informațiilor.
Comunitățile online de brand au
anumite caracteristici determinate de modalitatea de
interacțiune dintre membrii
acesteia, necesar a fi luate în
considerare de managerii brandurilor pentru a le putea exploata ca oportunități în
obținerea rezultatelor: nivelul
de participare și interacțiune a
membrilor în comunitate și între
ei; calitatea relațiilor din comunitate, dată de nivelul de
satisfacție a consumatorului
legat de beneficiile pe care le
resimte
ca
membru
al
comunității; nivelul de identificare al membrilor ca făcând
parte din comunitatea de brand;
calitatea comunicării în cadrul
comunității, măsurată prin
relevanță, frecvență și durată.
Comunitățile online de brand,
ca instrumente de marketing,
contribuie la dezvoltarea afacerilor, în măsura în care managerii brandurilor țin cont de cei
patru factori identificați mai sus.

Milioane de oameni petrec
zilnic timp pe rețelele sociale,
unde consumă și generează
conținut. În plus, prin social
media poți ajunge la mai mulți
oameni mărindu-ți sfera de
influență și înțelegându-ți mai
bine clienții. Rețelele sociale te
pot ajuta să câștigi încrederea
audienței tale pentru că
reprezintă o oportunitate pentru
fani să-ți promoveze produsele.
Când altcineva te laudă, capeți
mai ușor încrederea oamenilor.
Social media a devenit, astfel,
cel mai puternic canal de promovare din toate timpurile.
Afacerile au devenit tot mai
conștiente de acest lucru și
alocă bugete tot mai mari pe
rețelele sociale pentru a-și targeta consumatorii.
Comunitățile online pentru
branduri sunt un mediu foarte
diferit de restul canalelor de
promovare, au la bază o
interacțiune în care dai ceva și
primești ceva. Plecând de la
clienții existenți, se apelează la
îndemnuri (calls-to-action) și
discount-uri pentru a-i determina să se conecteze, se trece
apoi la evenimente speciale,
concursuri, oferte exclusive,
conținut distractiv sau chiar întâlniri față în față. Social media
oferă multe oportunități, dar ca
orice mediu din spațiul digital,
necesită o strategie. De exemplu, este foarte important de
stabilit care sunt rețelele potrivite unui anumit brand, pentru a
vedea asupra cărora trebuie să
se concentreze. Rețelele mari
ca Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus și LinkedIn
au audiențe foarte mari, ceea
ce înseamnă că actualii și viitorii lor clienți cu siguranță petrec timp în aceste spații
virtuale. Astfel prezența brandurilor acolo este imperativă
pentru a putea intra în contact
cu ei.
În afara rețelelor mari, există și
rețele de nișă, axate pe
subiecte și audiențe specifice.
Oamenii de aici sunt pasionați
de subiectele respective și
caută conținut detaliat: TripAdvisor pentru recenzii de
călătorie, OpenTable pentru recenzii ale restaurantelor. Există
multe rețele sociale specializate
pe diferite industrii, ele au un
număr mai mic de membri, însă
aceștia sunt exact cei mai
importanți pentru un anumit
brand.
În construcția comunității trebuie ținut cont și de scopul
rețelei sociale. Unele rețele so-
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ciale sunt utilizate pentru relații
personale, altele sunt concentrate pe distribuirea de conținut,
iar altele sunt folosite pentru
networking și business. Fiecare
dintre acestea este atractivă
pentru branduri întrucât oamenii discută despre produse și
servicii tot timpul. Este important însă contextul, astfel încât
postările să fie simple, interesante și utile, nu sunt recomandate mesajele de vânzare.
Când
distribuie
conținut,
rețelele sociale oferă multe
informații potențialilor clienți
cum ar fi statistici, studii de caz,
infografice, recenzii și altele.
Cele de business atrag oameni
în căutare de contacte pentru
afaceri, joburi și angajări. E
foarte important de înțeles rolul
fiecărei rețele sociale și obiectivele oamenilor care sunt
acolo.
Un ultim lucru care se impune a
fi planificat este modul în care
se comunică cu fiecare dintre
audiențele din rețelele sociale
de care aparține brandul. Tonul
vocii trebuie adaptat specificului rețelei și tipului de
interacțiune urmărită: ton profesionist, autoritar atunci când
audiența e compusă din oameni formali și profesioniști,
cum sunt pe LinkedIn sau ton
ton spiritual și jucăuș în situația
în care clienții sunt mai relaxați
și provin dintr-o rețea socială
mai personală. Un ton primitor
și generos, atrage mai mulți oameni noi iar clienții existenți, pe
de altă parte trebuie să se bucure de apreciere din partea
brandului care comunică. Prin
pagina de profil, brandurile pot
livra noutăți și pot purta
conversații cu publicul lor.
Aceste profile din rețelele sociale sunt indexate și de motoarele de căutare. Dacă
conținutul este de calitate,
șansele ca paginile sociale să
apară în rezultatele căutărilor
este mult mai mare. De aici,
probabilitatea de a ajunge la
public este mult mai mare iar
șansele de a a atrage noi clienți
cresc.
Construirea unei prezențe în
social media cere timp.
Postarea de conținut original și
interesant conduce spre mai
multă vizibilitate. Accelerarea
procesului se poate face prin
promovarea plătită a postărilor
ceea ce ajută la a ajunge la o
audiență mai mare. Așa
funcționează advertisingul pe
rețelele sociale: permite o targetare foarte specifică și posi-

bilitatea de a mări rapid vizibilitatea. Măsurarea impactului
unei campanii în rețelele sociale nu este complicată prin instrumentele de analiză web și
social media management. Se
pot astfel obține rezultate cum
ar fi: câți oameni au stabilit
conexiuni și care e trendul unei
activități, cu care dintre postări
s-a interacționat mai mult și
care a primit cele mai multe
aprecieri, cine sunt fanii brandului, cum asimilează ei
conținutul
și
cum
interacționează cu el.
Rețelele sociale sunt instrumente importante, însă, de
asemenea, pot provoca anumite probleme afacerilor, cum
ar fi: posibilitatea de a plictisi
publicul dacă nu se livrează
conținut atractiv și de calitate,
postarea automată de conținut
nerelevant, angajarea în prea
multe activități sau acțiuni.
In concluzie Social media
este parte din viața oamenilor și
reprezintă o mare oportunitate
pentru branduri. Rețelele sociale aduc oamenii împreună
pentru a interacționa și a
împărți informații. Au devenit
astfel, foarte rapid, indispensabile.
În
construcția
unei
comunități online, trebuie stabilit care sunt rețelele sociale
potrivite brandului, unde pot fi
găsiți clienții brandului, pe care
dintre următoarele rețele petrec
mai mult timp: Facebook,
YouTube, Pinterest, Twitter,
Google Plus, LinkedIn. Poate fi
aleasă una sau o combinație de
rețele în funcție de strategia de
brand. Odată ce îți faci un cont
pe o rețea socială, e timpul săți cunoști "vecinii". Construirea
relațiilor în comunitate necesită
timp. Dar dacă te ajută să
împrăștii vestea afacerii tale,
este o investiție care merită din
plin.
Pentru un brand, comunitatea trebuie să fie ca o echipă
de marketing; ea ajută la
crearea
și
promovarea
conținutul pentru audiență. Nu
este suficient să se comunice
cu membrii unei comunități; trebuie să se organizeze diferite
activități pentru ei și să li se
ofere ocazia să se cunoască.
Fiecare membru trebuie să își
simtă apartenența la grup.
Comunitățile de brand devin
liantul de legătură între consumator și marketer, ce are o
influență considerabilă în dezvoltarea loialității față de brand.

INTERNET OF THINGS
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Târgul de la Hanovra este cel
mai influent târg de tehnologie
industrială din lume și in 8
aprilie 2013 este prezentat în
cadrul acestui targ, raportul final
al grupului de lucru pentru "Industry4.0".
Cele patru principii ce stau a
baza lui Industry 4.0 sunt identificate ca: interoperabilitatea,
transparenta informtiei, asistenta tehnică și abilitatea de dscentralizare. Aceste principii
sprijină companiile în identificarea și implementarea scenariilor Industry 4.0.
Primul
principiu
este
reprezentat de interoperabilitate, adică de abilitatea
mașinilor, a dispozitivelor, a
senzorilor și a altor componente
cât și a persoanelor de a se
conecta și a comunica între ele
prin "IoT".
Al doilea principiu este
transparența informației adică
abilitatea sistemelor informatice
de a crea o copie virtuală a lumii
fizice prin îmbogățirea modelelor digitale cu datele obținute
de senzori.
Un alt principiu este
reprezentat
de
asistența
tehnică, mai exact capacitatea
sistemelor de a asista și a sprijini oamenii prin agregarea și
vizualizarea informațiilor necesare pentru luarea deciziilor în
cunoștință de cauză și rezolvarea problemelor urgente
într-un timp foarte scurt.
Deasemenea se poate adaugă
aici și abilitatea sistemelor
cibernetice de a susține oamenii, efectuând o serie de

sarcini care sunt neplăcute,
prea extenuante sau nesigure.
Ultimul din seria principiilor
ar fi adoptarea deciziilor descentralizat adică abilitatea sistemelor cibernetice de a lua
decizii singure și de a-și îndeplini sarcinile cât mai autonom
posibil.
În
cazul
excepțiilor totuși, interferențele
sau obiectivele conflictuale, să
fie sarcini delegate la un nivel
superior.
Totuși cea mai importanta
dintre acestea, se pare că
rămâne "interoperabilitatea". O
caracteristică vitală a acestui
principiu este reprezentată aici
și de securizarea conectivitătii.
Dinamica înregistrată de
"IoT" a avut mult de suferit
atunci când securitatea conexiunilor nu a fost la inălțimea
așteptărilor. Ultimele studii
arată că procentul consumatorilor care au încredere redusă în
securitatea IoT este de 90%.
Este acum clar că atât consumatorii cât și companiile au
preocupări serioase în sfera
securității IoT și o încredere în
scădere în speranța că aceștia
își pot proteja dispozitivele și integritatea datelor stocate și
transmise de și către aceste
dispozitive. Această încredere
este vitală pentru adoptarea în
masă a IoT.
Raspunsul la aceste probleme poate fi mai apropape
decțât credeam. În ultimul an
atenția și investițiile în tehnologia "blockchain" este fără
precedent. Se pare că invenția
lui Satoshi Nakamoto poate fi
mult mai valoroasă decât se
bănuia inițial la apariția criptomonedei Bitcoin.
Sunt deja sute de cărți scrise
si miliarde si miliarde de dolari

investiti in blockchain, fiind create astfel premisele unei
revoluții fără precedent.
Noile tehnologii au adus un
progres însemnat dar au creat
si portițe spre posibile dezastre.
Luând în considerare că o mare
cantitate de date care va
susține IoT va fi stocată în
"cloud", este probabil ca furnizorii de "cloud" să fie o țintă
importantă în războiul informatic. Securitatea informatică
este încă insuficientă în
comparație
cu
potențiala
amenințare. Soluțiile au fost și
sunt în continuu căutate, iar
"blockchain" este cea mai
recentă și cu potențialul cel mai
mare în rezolvarea problemelor.
Când vorbim de probleme în
acest caz pentru a ne face o
idee am să citez din raportul Forumului Economic Mondial în
care ezistă o analiză care
sugerează că "eliminarea unui
singur furnizor de cloud ar
putea provoca daune economice de 50 miliarde dolari până la
120 miliarde de dolari - o
pierdere comparabilă cu uraganul Sandy și uraganul Katrina.
Costul economic anual al
criminalității informatice este
acum estimat la peste 1triliard
de dolari, ceea ce depășeste
exponențial costul agregat al
anului 2017, cauzat de dezastre naturale, ce se situeaza undeva la aproximativ 300 de
miliarde de dolari. Iată așadar
ambele fete ale monedei numite tehnologie. Această întâlnire între IoT și Blockchain ar
putea fi o revoluție în evoluție
cu efecte benefice atât de
așteptate atât pentru noile
tehnologii cât și pentru întreaga
omenire.

IoT poate reprezenta un moment de cotitura pentru mulți
antreprenori dar și pentru guverne. IoT dă naștere unor
plaforme digitale, case inteligente, parcari si iluminat inteligent fabrici inteligente,
transport inteligent, si lanțul ar
putea continua mult până la
orașe inteligente ce pot transforma întreaga lume.
Cel mai recent proiect de
mare anvergura este anunțat
de Departamentul de Apărare
al Statelor Unite. Conform
purtătoarei de cuvânt al șefului
Pentagonului Dana W. White:
tehnologia informațională a departamentului de apărare era
una învechită și este timpul
actualizării ei. Asta presupune
că sistemul informatic va migra
spre “cloud computing”. Companiile s-au arătat interesate
pentru ca sunt mulți bani la mijloc și în egală măsura si prestigiu. Dar să nu uităm totuși si
riscul. Pentru că doar o firma va
putea fi anunțată câștigătoare
riscul este unul ridicat, pentru
că noi romanii avem un proverb
ce spune: “sa nu punem toate
ouale intr-un singur coș..”.
Rezultatele așteptate de
Pentagon sunt însă foarte mari.
Odată
transferate
toate
informațiile
spre
“cloud”,
aceasta va putea oferi rapid
avantaje câmpului de luptă,
permițând noilor tehnologii de
învățare și inteligenței artificiale
să ofere noi performanțe pentru
operațiile de război și de afaceri din cadrul departamentului.
O altă posibilă problemă ar fi că
unele dintre companiile care
concurează acum să obțina
contractul pentru a păstra toate
informațiile Pentagonului au
deja contracte în aceeași
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direcție și cu China, ori când
aceste informații au să fie în
același “cloud” riscurile pot sa
crească, pentru că apetitul
Chinei pentru copiere sau “împrumutare” de noi tehnologii
este binecunoscut.
Dar când vorbim de “cloud computing”, date, sau alte servicii
cloud: nu trebuie să ne
imaginăm că infrastructura pentru acestea este situată undeva
în aer sau chiar pe pământ.
Noile
investiții
care
se
realizează își îndreaptă atenția
spre fundul marilor și oceanelor.
O parte mare din costurile
firmelor ce ofera servicii de
cloud computing sunt constituite din răcirea sistemelor, astfel
încât dacă acestea ar fi amplasate în apă să poate realiza
o răcire la prețuri mult mai
avantajoase.
Microsoft
desfășoară deja astfel de
proiecte.
Cel mai recent și important în
acest sens este amplasarea
unui centru de prelucrare a
datelor în apa rece a insulelor
Orkney. Și alte companii au
proiecte în acest sens. Google
folosește inteligența artificială
“DeepMind” iar alte companii șiau instalat serverele în zone
reci de lângă Cercul Arctic sau
sub fiordurile nordice. Toate
acestea conduc și spre o
eficiența mai mare dar și spre o
reducere a emisiilor de carbon
de care se face vinovată
această industrie.
Premisele sunt așadar create și
este acum momentul pentru actori să implementeze descoperirile pentru a crește
încrederea consumatorilor, și
când vorbim despre un astfel de
potențial nici o investiție în securitate nu este prea mare.
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Aceste controverse sunt structurate,
în
principal,
pe
următoarele direcții de analiză
și anume: a) întemeierea legii
cauzalității se relizează pe
seama experienței (Hume); b)
întemeierea legii cauzalității se
realizează a prioric (în afara
oricărei experiențe) (Kant).
În prelabil, înainte de a reflecta
asupra acestor două problematici legate de întemeierea legii
cauzalității, vom defini noțiunea
de lege a cauzalității. Acest act
este imperios necesar întrucât
judecățile nu pot fi realizate fără
a cunoaște în prealabil conceptele despre care se
vorbește. Se remarcă faptul că,
dacă un concept este ambiguu
sau echivoc, pentru cel care îl
utilizează, rezultatul este o
nerozie. Tocmai de aceea, pentru a evita astfel de situații de
neacceptat în cunoașterea
științifică, vom proceda astfel:
vom defini conceptul la care
facem referire, iar apoi vom
cerceta pe cele două direcții de
analiză amintite mai sus problema întemeierii.
Conceptul de lege a cauzalității
este definit astfel: 1) din
perspectivă deterministă: ”Un
eveniment A este cauză a unui
eveniment B, dacă apariția lui A
atrage după sine cu necesitate
apariția lui B, iar absența lui A
este legată în mod necesar de
absența lui B” (Perminov, 1988,
pg. 13); 2) din perspectivă
probabilistă: ”Un eveniment A
este cauză a unui eveniment B,
dacă B urmează cu o probabilitate suficient de mare lui A, iar
absența lui A duce cu o probabilitate suficient de mare la
absența lui B” (Perminov, 1988,
pg. 16).
Schema generală a unei legi
cauzale este următoarea (Russell, 2013, pg. 222): ”Ori de câte
ori niște lucruri stau între ele în
anumite relații (prin care vor
figura cu necesitate și relațiile
lor temporale), un lucru ce are
o relație fixă cu acele lucruri se
va produce la o dată fixă relativ
la datele lor”.
Acestea fiind spuse, în continuare, vom face referire la cele
două teze cu privire la întemeierea
cauzalității
din
perspectivă
humeană
și
kantiană.
Prin întemeiere înțelegem un
demers prin care justificăm că o
opinie reprezintă cunoaștere
sau, altfel spus, un demers prin
care se se arată că opinia este
corectă, adevărată în raport cu
realitatea.
Prin
realitate
înțelegem ceea ce rezistă
experiențelor, reprezentărilor și
formulărilor matematice.
Din perspectivă humeană,
putem
spune
că
legea
cauzalității este întemeiată pe
experiență. Hume este de
părere
că
totalitatea
cunoștințelor noastre despre
conexiunile cauzale sunt întemeiate pe experiență și nu pe
raționare sau alt proces intelectual, considerând că noi
ajungem
la
cunoașterea
relațiilor cauzale doar în măsura
în care constatăm acea succesiune regulată a evenimentelor
și nu oricum. Spunem nu
oricum, deoarece soluția pe

care o propune Hume ”are ca
punct de plecare și ca punct
permanent de sprijin observația
că noi ajungem la cunoașterea
acțiunii cauzale a anumitor
obiecte și evenimente pe baza
unei experiențe uniforme îndelungate despre relațiile lor cu
alte obiecte și evenimente”
(Hume, 2014, pg. 56). Judecata
sănătoasă și independentă,
afirmă Hume, ne spune că ”întrun număr de cazuri nu găsim
nimic diferit de ceea ce
constatăm în fiecare din
cazurile singulare, presupuse a
fi cu totul asemănătoare, în
afară de împrejurarea că, după
o
repetare
a
cazurilor
asemănătoare, mintea este
împinsă de obișnuință ca, la
apariția unui eveniment, să
aștepte apariția evenimentului
care l-a însoțit de obicei și să
creadă că el se va produce.
Prin urmare, această conexiune
pe care o simțim în minte,
această trecere obișnuită a
imaginației de la un obiect la cel
care îl însoțește de obicei, este
simțământul sau impresia din
care formăm idee sau conexiune necesară” (Hume, 2014, pg
142). Ceea ce se poate constata cu ușurință din cele afirmate este că obișnuința,
formată prin repetiție, reprezintă
în fapt baza învățării din
experiență și temei al conexiunii necesare (Hume, 2014, pg.
57).
Constatăm că teza cunoașterii
empirice, propusă de Hume și
aplicată înclusiv cauzalității,
reprezintă
o
limitare
a
cunoașterii în general. Nu
putem
considera
doar
cunoașterea comună, din
experiență, sursă a cunoașterii
în genere. Nu putem limita principial
cunoașterea
la
cunoașterea din experiență,
deoarece, factual, este evident
că lucrurile stau și altfel într-o
mare măsură. Dacă lucrurile ar
sta așa cum stipula Hume,
cunoașterea teoretică, cea
demonstrativă și nu cea
descriptivă, nu ar exista. Ori,
tocmai acestă cunoaștere a dus
la cele mai mari realizări în
știință. ”El nu bănuia că analiza
posibilității
legilor
științei
matematice a naturii ar putea
să ofere un asemenea răspuns”
(Hume, 2104, pg. 61).
Asupra acestei chestiuni,
relevantă este punerea problemei de către Bertrand Russel
(2013, pg. 227) și anume: ”dacă
teoria humeană a cauzalității
reprezintă ultimul cuvânt în
această chestiune, atunci nu
numai că nu avem niciun temei
de a presupune că soarele nu
va răsări mâine, dar n-avem
vreun temei nici măcar de a
presupune că de acum în cinci
minute ne vom mai aștepta ca
mâine el să răsară”.
Din perspactivă kantiană,
putem
spune
că
legea
cauzalității este considerată a
priori. În accepțiunea lui Kant,
legea cauzalității este a priori,
adică, la fel ca spațiul și timpul,
cauzalitatea nu poate fi dedusă
din experiență. ”Dar aici este la
fel ca și cu alte reprezentări
pure a priori (de exemplu
spațiul și timpul), pe care nu le
putem scoate din experiență ca
noțiuni clare decât fiindcă noi le
pusesem în experiență, pe care
am contruit-o cu ajutorul acestor concepte. Negreșit, claritatea
logică
a
acestei
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reprezentări a unei reguli care
determină seria evenimentelor
nu e posibilă, ca concept de
cauză, decât dacă dacă ne-am
servit de ea în experiență; dar o
considerare a acestei reguli ca
o condiție a unității sintetice a
fenomenelor în timp a fost totuși
baza experienței însăși și, deci,
a precedat-o a priori” (Kant,
2009, pg. 209).
Pentru Kant, legea cauzalității
nu este un enunț empiric, întemeiat pe experiență, ci este
premisa oricărei experiențe,
făcând parte din categorii ale intelectului pe care le numește a
priorice. Simțurilor prin intermediul
cărora
culegem
informații despre ceea ce ne
înconjoară, nu ar putea să le
corespundă niciun obiect decât
în măsura în care avem o
regulă potrivit căreia senzațiile
să rezulte dint-un proces anterior. Așadar, legea cauzalității
trebuie presupusă în prealabil
dacă dorim să obiectivăm

BeRtRand Russel

observațiile. ”Noi
nu atribuim niciodată, nici chiar
în experiență, obiectului succesiunea (pe care o vedem într-un
eveniment, când se întâmplă
ceva, care nu era mai înainte) și
nu o distingem de succesiunea
subiectivă a aprehensiunii
noastre decât dacă avem ca
principiu o regulă care ne constrânge să observăm această
ordine a percepțiilor mai mult
decât pe alta, ba chiar că
această constrângere este propriu-zis ceea ce face posibilă în
primul rând reprezentarea unei
succesiuni în obiect” (Kant,
2009, pg. 210).
Se poate observa limpede faptul că pentru Kant legea
cauzalității este un instrument
cu care operează intelectul, prin
intermediul căruia sunt prelucrate percepțiile și numai în
această accepțiune putem avea
un obiect al cunoașterii în
știință.
Conchidem, spunând că a de-

cela între cele două modalități
de fundamentare a legii
cauzalității pare oarecum dificil,
dar în opinia noastră, Kant
aduce argumente mult mai
solide. Nu știm în ce măsură
putem considera instinctul natural, obișnuința, din teza
humeană, un principiu al
oricărei învățări din experiență
și de temei al ideii de conexiune
necesară. Acesta limitează
cunoașterea, iar științele naturii
infirmă în mare parte acest principiu.
Bibliografie:
1.
Hume, D.; Cercetare
asupra intelectului omenesc,
Ed. Ratio et Revelatio, 2014
2.
Kant, E.; Critica rațiunii
pure, Ed. Cogito, 2009
3.
Perminov, V.I.; Cauzalitatea în filosofie și știință, Ed.
Științifică și Enciclopedică,
1988
4.
Russell,
B.;
Cunoașterea lumii exterioare,
Ed. Humanitas, 2013

Suntem o publicație de
cercetare, dar și jurnalistică,
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p r e z e n t a r e
corespunzătoare. Tocmai
de aceea ne face plăcere să
va anunțăm că un nou
membru al redacției - Secretarul General de Redacție,
ec. masterand Leonard
Gabriel Șerban, a fost primit
recent în Uniunea Ziariștilor
Profesioniști (UZP), uniune
de creație. Tânăr și studios are și alte intenții, trasee academice, dar, deocamdată, a parcurs o treaptă. Felicitări!
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apărea în octombrie a.c.
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Angajații companiei controlează
restul de 15% din acțiuni. Managementul a permis angajaților să
dețină acțiuni înca de la înființarea
companiei. Odată cu lansarea
Decathlon, în 1976, Leclercq a introdus pe piață un design inovator
al magazinului. În primul rând,
produsele pentru toate tipurile de
sport sunt oferite sub un singur
acoperiș la prețuri atractive. Nu
există specializare sportivă sau
discriminare în ceea ce privește
sporturile mai puțin populare. În al
doilea rând, fiecare magazin are
o zonă interioară sau deseori una
în aer liber dedicată pentru a
încerca produsele vândute în
magazin. Prin urmare, Decathlon
încearcă să facă "plăcerea și
beneficiile sportului accesibile tuturor". Astăzi, Decathlon se
concentrează asupra inovațiilor în
activitățile lor principale, de la
cercetare până la comerțul cu
amănuntul, inclusiv conceperea,
designul, producția și logistica,
precum și propriile branduri, numite "branduri de pasiune", care
au jucat un rol important în succesul lor. Cele douăzeci de „mărci
de pasiune” își canalizează expertiza în dezvoltarea de produse
simple, dar complet funcționale și
atrăgătoare, la cele mai mici
prețuri posibile, pentru a ajunge la
un număr maxim de clienți. În
acest sens, Decathlon vizează o
gamă largă de consumatori: de la
începători la experți. Începând cu
anul 2015, Decathlon deține 884
de magazine cu peste 63.000 de
angajați în 21 de țări. Primele trei
țări sunt, în prezent, Franța (288
magazine), Spania (129 magazine) și China (115 magazine). Începand cu anul 2008, Decathlon
a fost o filială a Oxylane, care
face parte din imperiul Mulliez,
care operează numeroase mărci
și rețele de vânzare cu
amănuntul, de exemplu, ATAOS,
Cabesto și Decat. Cu toate acestea, Decathlon este, de departe,
cel mai important lanț de vânzare
cu amănuntul al grupului.
Cu toate că ne-am propus ca în
articolul prezent să ne axăm pe
vânzarea din magazinele Decathlon, magazinul online ar trebui și el menționat foarte pe scurt.
Acesta a fost introdus la sfârșitul
anului 1999, deși site-ul a fost
inițial deschis în 1996 ca o
prezentare corporativă și o sursă
de informare. Chiar și atunci,
magazinul online a oferit clienților
posibilitatea de a selecta și
cumpăra echipamente pentru o
gamă largă de sporturi (20 de categorii) și a oferit peste 5500 de articole. Astăzi, aproape orice
produs care se găsește în magazine poate fi comandat și în magazinul online. Decathlon încearcă
să creeze o leagătură strânsă
între magazinul online și magazinele cu amănuntul. De exemplu, Decathlon oferă unserviciu
"Click & Collect", prin care produsele cumpărate online pot fi
livrate gratuit către magazinele de
vânzare cu amănuntul. În plus,
dacă un produs nu se potrivește,
acesta poate fi schimbat în magazin fără costuri (de exemplu,
pentru o altă dimensiune sau culoare). A fost introdusă și o
legătură inversă: în Germania,
aproape fiecare magazin are terminale numite "Auswahl +"
(Alegere +). Dacă un produs nu
este în stoc în acel magazin,
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clienții îl pot comanda prin intermediul terminalelor și magazinului online. Chitanța este imprimată
imediat și poate fi plătită la casele
situate la ieșirea din magazin.
Apoi, produsele pot fi livrate la
acel magazin sau la orice
destinație aleasă. Magazinul online Decathlon poate fi văzut ca
un bonus la magazinele clasice,
ca un serviciu comod și o mișcare
spre un canal încrucișat sau,
odată cu creșterea legăturilor dintre canale, spre strategia omnicanal. În 2014, Oxylane a
înregistrat o cifră de afaceri de 8,2
miliarde de euro, înainte de impozitare. În ansamblu, Oxylane a
înregistrat o creștere de 11% față
de anul precedent și o creștere de
64% în ultimii cinci ani. Această
cifră de afaceri poate fi împărțită
în contribuția pentru Franța și
pentru
celelalte
piețe
internaționale. Magazinele din
Franța au contribuit cu 60,5% din
veniturile totale, unde Decathlon
avea o cotă de piață de 31% în
2013, dublu față de cel mai
apropiat rival al său, Intersport. În
plus, în 2014, Decathlon a contribuit cu 5% la veniturile nete ale
Mulliez Holding, un record pentru
secțiunea lor. Decathlon a adoptat strategia unei mari companii
care dorește să își mărească cota
de piață introducând segmente
mari de marjă.
Decathlon și principalul său format
După cum s-a descris mai
înainte, formula de bază a magazinului Decathlon o reprezintă un
magazin specializat în categoria
echipamentelor pentru pasionații
de sport de toate nivelurile, având
o suprafață medie de vânzare de
5500 m2. Magazinele sunt situate
în mare parte în afara orașului și,
de obicei, în zonele industriale,
pentru a putea beneficia de
suprafețe mari de vânzare.
Această strategie reduce, de obicei, investițiile financiare necesare datorită unor cheltuilei de
închiriere mai mici. Cu toate
acestea, de la mijlocul anului
2015, există două excepții de la
această strategie a locației magazinului: magazinele Decat, care
vor fi descrise în paragraful
următor, și un concept complet
nou de magazin de oraș, în
Mannheim (Germania). În 2014,
Decathlon a deschis un magazin
pilot de 4000 m2 cu trei etaje în
așa-numita "structură T-1" din
centrul Mannheim, aproape de
zona pietonală. Magazinul se
bazează pe o strategie completă
de sortare și oferă aceleași servicii ca și magazinele obișnuite. În
timp ce acest magazin de tip concept midtown pare complet contrar magazinelor din zonele
industriale, o privire mai atentă
arată
că
magazinul
din
Mannheim este similar în ceea ce
privește necesitatea unor investiții
financiare scăzute. Clădirea a fost
vacantă din 2001, a necesitat
lucrări de întreținere urgente și a
fost considerată drept "proprietate
de îngrijorare" în inima orașului
Mannheim. Prin urmare, se poate
presupune că Decathlon a primit
o ofertă atractivă pentru
închiriere, pe lângă chiriile în general scăzute din Mannheim. În
plus, Decathlon a primit și dreptul
de a avea un cuvânt de spus în
renovarea exterioară, efectuată
de investitorul care a cumpărat
clădirea în 2007, fiind modificată
pentru a se potrivi cu identitatea
corporativă. În general, a avea o
clădire atrăgătoare în centru pentru a atrage noi grupuri de clienți,

în combinație cu investiții financiare limitate, pare a fi o strategie
sensibilă care completează perfect abordarea clasică în afara
orașului.
Produsele Decathlon au prețuri
începand cu nivelul minim și până
la prețuri aferente vârfului de
gamă. Majoritatea magazinelor
cuprind mai mult de 35.000 de articole organizate și expuse în 70
de categorii de sport diferite.
Gama sortimentului și mărimea
zonei de vânzare a fiecărui magazin sunt factori cheie în succesul
economic al Decathlon și în
domenii majore de diferențiere
față de concurență. Sortimentele
Decathlon conțin atât etichete private, cât și produse de la marile
branduri sportive, cum ar fi Nike,
Puma și Reebok. Etichetele private joacă un rol deosebit de important în strategia Decathlon:
peste 60% din vânzările Decathlon provin de la etichete private, comparativ cu doar 15% din
vânzările Intersport sau 30% din
vânzările Go Sport.
Pentru a vinde echipamente
sportive la prețuri scăzute, Decathlon ar putea urma o strategie
standardizată cu costuri scăzute
de operare, ceea ce ar fi normal
pentru o astfel de categorie de
magazin, dar ar contraveni promisiunii de a oferi produse de înaltă
calitate. Astfel, pentru a-și face
modelul
de
afaceri
să
funcționeze,
Decathlon
controlează aproape întregul său
lanț valoric. Decathlon este, prin
urmare, atât un distribuitor și
producător de produse sportive:
Dezvoltarea gamei de
produse: în gama Decathlon
există aproximativ 35.000 de produse, aproape toate făcând parte
din „mărcile de pasiune” ale Decathlon; acest lucru facilitează
obținerea unor marje mai ridicate
la prețuri scăzute în raport cu
mărcile terțe.
Producție: în 2001, Decathlon a creat un departament
de proiectare, unde mai mult de
120 de designeri își canalizează
expertiza în dezvoltarea de produse. Ca urmare, nu este nevoie
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de sprijin extern. Unitățile de cathlon. În timp ce Decathlon
producție sunt bazate, în cea mai acoperise întreaga gamă de
mare parte, pe țări cu salarii mici sporturi, fiecare marcă de pasi(de exemplu, China și India), însă une s-a concentrat pe un anumit
producția locală este, de aseme- sport (adică pe categorii) și a
primit un nume unic. Scopul
nea, posibilă.
Aprovizionare/distribuție: acestei strategii a fost o
departamentele de producție ale diferențiere clară în cadrul specDecathlon din întreaga lume sunt trului de mărci. Aceste mărci de
responsabile de gestionarea pasiune se impun din ce în ce mai
în
fața
brandurilor
producției și de furnizarea de cos- mult
turi eficiente respectiv de livrare la producătorilor din rafturile Detimp la depozite. Decathlon a cathlon, deși Decathlon continuă
împărțit mai multe departamente să aprovizioneze magazinele cu
pe cinci continente și pe domenii produse de la marile branduri
de activitate. Fiecare dintre ele sportive, cum ar fi Nike sau Adiare sarcina de a găsi furnizori într- das, în principal din cauza
atractivității lor și a capacității de
o anumită zonă geografică.
Puncte de vânzare: a folosi efectele lor de atracție
magazinele sunt situate în cea pentru imagine cu scopul de a
mai mare parte în afara orașelor, atrage clienții. Aceste mărci
în zonele industriale, pentru a re- generează, de asemenea, o
duce costurile și a asigura sufi- frecvență crescută a consumatocient spațiu pentru zonele de rilor în cadrul magazinelor Decathlon. Decathlon poate folosi
vânzare.
Cu toate acestea, la începuturile acest efect folosind propriile mărci
Decathlon-ului, nu s-a pus ac- și poate compensa efectul de
de
la
mărcile
centul pe brandurile de magazin. atracție
Această strategie a apărut numai producătorului. În primul rând,
după ce a intrat în dificultate cu etichetele private nu sunt pur și
marile branduri sportive. În de- simplu copii "ieftine" ale mărcilor
cursul lansării Decathlon, marile cu notorietate; acestea sunt mărci
branduri de sport au considerat în sine puternic poziționate. În al
că Decathlon nu este potrivit pen- doilea rând, produsele de marcă
tru a le revinde produsele. proprie produc marje nete mai
Livrarea produselor a fost mari. Prin urmare, acest efect de
întârziată sau acestea chiar nu au atragere este un activ pozitiv net
fost livrate. De exemplu, Peugeot pentru Decathlon. Această strateBicycles a refuzat să colaboreze gie de sortare este rezultatul dicu Decathlon și să furnizeze pro- verselor experimente efectuate în
duse către acesta. Pentru a con- întreaga istorie a companiei și, de
tracara
această
problemă, asemenea, a extinderii continue a
Decathlon și-a prezentat propriul gamei de produse, pentru a spori
brand Decathlon la prețuri re- specializarea și segmentarea
duse, ceea ce a însemnat în- clienților. În acest sens, Deceputul unei strategii de vânzări cathlon este orientat spre inforagresive împotriva brandurilor mare și este destul de centralizat.
deja stabilite. Decizia a fost un În plus, Decathlon oferă servicii
cum
ar
fi
succes: în decurs de zece ani, o suplimentare,
treime din cifra de afaceri globală recondiționarea echipamentelor
Decathlon a venit din propriile clienților care cumpără produsele
sale mărci. Pentru a valorifica folosite. Aceasta permite comacest succes, Decathlon a extins paniei Decathlon să monitorizeze
strategia în 1997 și a introdus acest al doilea grup de clienți,
noile „mărci de pasiune”. consolidând în același timp branQuechua (sporturi montane) și dul.
Tribord (sporturi nautice) au fost
primele branduri de pasiune care - continuare în pagina 7 au înlocuit ”marca umbrelă” De-
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Da. Un prim criteriu poate fi
definit prin tipul de generație din
care face parte individul. La nivel
internațional au apărut o serie de
studii care analizează grupele de
generații existente, evidențiind
principalele particularități ale
acestora.
Cercetările
internaționale prezintă principalele
caracteristici
ale
generațiilor existente la nivelul
Statelor Unite, iar rezultatele nu
sunt deloc surprinzătoare. Așa
cum, cu toții știm, cel puțin la nivel
intuitiv, că experiențele ne
modelează
comportamentul,
observăm că fiecare generație
manifestă comportamente diferite
în funcție de momentele pe care
le-au trăit sau la care au fost martori (direcți și indirecți). La nivel
actual sunt menționate 5
generații, și anume: Veteranii,
Boomers, Generațiile X, Y și Z.
Generația Liniștită sau a Veteranilor (Silent/Veterans/Traditionalists/GI Generation) sunt cei
care s-au născut în perioada
1922/1925-1945 și care au fost
contemporani cu importante
evenimente cu impact emoțional
sever, respectiv: cele două
Războie Mondiale, Marea Depresiune '29 - '33, episodul Pearl
Harbor, Războiul Corean, bomba
atomică, și epidemia de
poliomelită. Specialiștii consideră
că aceste evenimente au modelat comportamentele și stările de
spirit ale generației dominate de
atunci. Astfel, Veteranii sunt considerate persoane care respectă
autoritatea, valorizează loialitatea,
au
ca
principii
"conformează-te regulii", "hard
work", "sacrifică-te pentru binele
comun", "Live to work or work to
live" și "servește-ți cina înaintea
desertului". Uneori sunt considerate persoane care văd totul doar
în "alb" sau "negru" și au bine definite conceptele de "bine" și "rău".
De asemenea, sunt cei care au
cel mai dezvoltat comportament
spre economisire, cei care scriu
notițe pe bilețele și dictează asistentului personal ce să redacteze,
folosesc mașina de calcul
manuală și au învățat să utilizeze
computerul de la nepoții lor.
Au urmat apoi alte evenimente
care au modelat lumea. Unii dintre noi ne aducem aminte de
Războiul Rece, Războiul din Vietnam, asasinarea președintelui
Kennedy, adoptarea legislației
pentru Drepturile Civile ale persoanelor de culoare, Liberalizarea Femeilor, Programul
Spațial al S.U.A, întâmplări care
au influențat modelul de trai al
generației care a urmat și anume
Generația
Boomers
(Baby
Boomers Generation) în care se
includ persoanele născute în perioada anilor 1946 -1964. Dacă
Veteranii au experimentat radioul,
modelul familiilor numeroase, implicarea în grupuri sociale locale,
Babyboomers au experimentat
apariția televisorului (alb-negru și
color, și a primei variante de computer), și a familiilor mai restrânse
devreme ce, în acea perioadă a
fost adoptată metoda de control a
natalității "Birth control pill". De
obicei familiile includeau ambii
părinți iar mamele rămâneau
acasă pentru a îngrijii familia. Literatura
de
specialitate
caracterizează această generație
ca fiind în general optimistă, care

valorizează speranța și pacea,
susțin persoanele mai tinere, și
care cred că generația lor au
schimbat parcursul lumii. Cred în
satisfacția personală, sănătate și
bunăstare materială. Ei sunt cei
care au început să reconsidere
anumite reguli, sunt mai consensuali, orientați spre munca în
echipă, concentrați pe calitate și
eficiență, propria persoană și mai
ales, sunt foarte creativi.
Cercetătorii au identificat apoi un
alt treilea grup de indivizi, respectiv Generația X, care provin din
familii în care ambii părinți erau
înrolați într-un anmit loc de
muncă sau din familii monoparentale. Pentru prima dată
apare fenomenul "copii cu cheia
de gât" care trebuiau să meargă
și să se întoarcă singuri la școală,
să aștepte acasă până ce părinții
reveneau de la serviciu. De acest
aspect, cu siguranță și o mare
parte dintre noi, românii, ne
aducem aminte cu nostalgie. De
aceea Generația X este
etichetată ca fiind cea mai
independentă, cu atitudine
pozitivă pentru asumarea de
riscuri și ghidați de propriile mobiluri. Sunt amatori pentru un
echilibru în viața lor, acceptă diversitatea, sunt motivați de bani
și propria persoană, valorizează
timpul liber și sunt ghidați de principiul "Work to live not live to
work". Sunt persoanele născute
în perioada anilor 1965-1979,
care au experimentat explozia
tehnologiei. Ei au crescut cu computere la locul de muncă și acasă
- pentru activități, internet și joc(nu și cei din România!), au experimentat primul tip de telefon
mobil, primul canal TV de MTV și
desigur evenimente semnificative
precum administrația Clinton,
Căderea Zidului Berlinului,
Războiul din Golf, dar și o rată a
divorțurilor de aproape 40%.
Cea de a patra generație – Millenials (Generația Y sau Net
Generation sau I Generation) au
experimentat schimbări constante în mediul de viață general,
de aceea este considerată
generația cu deschiderea cea
mai mare spre schimbări și noutate. Sunt confortabili cu diversitatea tipurilor de familii și toleranți
unor schimbări ulterioare. Au fost
copii cu programe de scoală și
extrascolare bine stabilite, cu
multe activități de învățare și dezvoltare personală (diverse cursuri, sport, etc.) (în România,se
pare că, abia în ultimii ani, copiii
experimentează programe zilnice
foarte încărcate – educație
formală și non-formală, de acumulare a diverselor abilități).
Adulții Millenials reconsideră
importanța grupurilor, și a nonconformismului, iar principala
formă de divertisment și educație
este computerul și televizorul cu
mai mult de 200 de canale. De
aceea,
Millennials
sunt
considerați nativi digitali. Se pare
că această generație este mult
mai realistă, mai increzătoare și
foarte sociabilă. Consideră
sedințele nefolositoare, iar dacă
participă la o astfel de ședință vor
desfășura mai multe activități în
timpul acesteia. Au abilități antreprenoriale și sunt orientați pe
obiective nu pe durată. Principiul
dominat este "It's got to be meaningful or I'm outta here!" sau
"Chiar trebuie să port costum?
Pot purta blugi?" . Millennials au
fost influențați de evenimente ca
bombardarea Oklahomei, manifestarea terorismului la World
Trade Center, "focurile" Columbi-

ene, Războiul din Irak și Uraganul
Katrina, precum și apariția
tehnologiilor ca Wi-Fi, Ipod,
smartphones, Facebook, Twitter,
și altele.
Cea mai recentă generație
studiată este Generația Z, cei
care sunt născuți din a doua
jumătate a anilor 90 până la mijlocul anilor 2000, și care, în
marea lor majoritate, își pun problema susținerii financiare a studiilor prin produse financiare - de
obicei credite bancare sau nonbancare - (nu și în România
socială
și
financiară
contemporană), fiind conștienți
de importanța educației superioare pentru manifestarea pasiunilor
profesionale,
pentru
îndeplinirea visurilor culturale și
mai ales pentru susținerea
financiară viitoare (individuală sau
a familiei). De asemenea sunt
orientați spre antreprenoriat, cu
abilități multiple și determinați în
asumarea propriului viitor. Ei sunt
indivizii care nu cunosc lumea
non-digitală și nu înțeleg educația
fără tehnologie, sunt orientați
spre nevoia de mentori care să le
susțină sau să le influențeze
alegerile, sunt personele care
iubesc confortul material și sunt
dispuși să se angajeze de timpuriu pentru a avea ceea ce își
doresc. (Grifiths, Y., 2015; National Education Association,
2015; University of Iowa School
of Social Work – National Resource Center for Family Centered Practice, 2009)
Aceasta reprezintă o foarte scurtă
caracterizare a celor 5 tipuri de
generații studiate din societatea
americană, de cercetătorii în
domeniu. În cazul nostru, al
României, o țară din Europa
Centrală și de Est, fost comunistă
timp de aproape jumătate de
secol, considerată dezvoltată în
cadrul țărilor UE (Natiunile Unite,
2014), sau țară de frontieră din
punct de vedere financiar, caracterizarea generațiilor menționate
este ușor diferită. Principalul
motiv fiind mediul social și economic în care aceste generații au
evoluat, respectiv perioada de
timp din 1922/1925 până la mijlocul anilor 2000. Generațiile din
România au experimentat, în ordinea
timpului
cel
puțin
următoarele evenimente semni-
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ficative și anume: Perioada de
Regalitate, Regimul Comunist
1945-1989, Revoluția din 1989,
introducerea primei rețele de calculatoare și internet în școli și
universități – 1993, introducerea
primelor servicii de internet și mobile banking 2003-2004, aderarea României la UE - 2007,
introducerea primului Chabot în
digital banking – 2017. O analiză
simplă a datelor reflectă faptul că,
în România, la nivelul anului
2017, dintr-un total de aproximativ 19,6 milioane de persoane
(INSS, 2018) 9.5% erau Veterani,
22.7% erau Boomers, 22.3%
Generația X, 20% Millennials și
aproximativ
17.3%
aparțin
Generației Z. În același timp, în
România anului 2017 "statisticile
arată bine", cu o economie "unde
mulți antreprenori sunt total
debusolați de impredictibilitate,
incompetență și lipsă de personal", și în care veniturile
angajaților au crescut cu peste
65% (spre exemplu în domeniu
IT&C nivelul a fost de 4.734 lei pe
lună, transporturi aeriene de
4.658 lei pe lună, intermedieri financiare și asigurări de 4.581 lei
per lună, industria extractivă de
3.690 lei pe lună, apărare și ordine publică – exclusiv personalul
militar – de 3.622 lei per lună,
producție de energie de 3.397
lei/lună,
industria
mobilei,
marochinărie,
industria
alimentară,
agricultură
și
construcții de 1.700 lei pe lună,
industria textilă 1.486 lei pe lună,
hoteluri și restaurante de 1.400 lei
pe lună) (Amariei, R., Capital
2017), și o Românie în care se
manifestă regula capitalismului "cei care se adaptează și se
reinventează permanent reușesc
să rămână în top, în vreme ce
alții, mai puțin dinamici, alunecă
pe panta uitării" (Șerban, C., Capital 2017) atât la nivel de companie,
entitate,
instituție,
organizație, etc, cât și la nivel de
individ.
În acest context, așezăm din nou
întrebarea "Tu cu cine faci banking în România?" Răspunsul este
dificil de conturat. Este nevoie de
cercetări mai aprofundate în care
să fie luate în considerare și
aceste
aspecte
ale
particularităților fiecărei generații,
și nu numai. Pe lângă acestea,

considerăm necesare a fi inserate alte criterii (directe) importante precum: educația (la fiecare
nivel),
educația
specifică
(culturală,
economică
și
financiară), gradul de incluziune
financiară, gradul de bunăstare
individuală (portofoliu de active financiare deținut, de la forma cea
mai simplă – numerar – până la
cea sofisticată investiții financiare
de portofoliu), precum și contextul
cultural – social – economic contemporan.
La nivelul cel mai intuitiv posibil
evidențiem principalele produse
financiar – bancare care ar putea
fi potrivite pentru profilul fiecărui
tip de generații prezentat mai sus.
Deși cu anumite rezerve! Acestea
sunt
corelate
direct
cu
particularitățile generale ale
generațiilor studiate la nivel
internațional. Pentru România,
situația trebuie individualizată. Cu
toate aceste limite, pentru
Generația
Veteranilor
considerăm oportună selectarea
de produse de financiar- bancare
economisire (depozite, conturi de
economii, certificate de depozit,
scheme de tip C.A.R., sau "Reciproc", etc). Pentru Generația
Baby Boomers ar putea fi
dominantă recomandarea de
produse de financiar- bancare de
investiții (portofoliu de titluri financiare, mai ales acțiuni). Generația
X fiind cel mai independentă ar
putea fi orientată spre produse financiar-bancare combinate (de
economisire, de investiții personale și corporative și de finanțare,
etc). O mare parte dintre Millenials fiind antreprenori, acești ar
putea fi amatori de produse financiare ce susțin propriile afaceri și consumul personal, care pot
fi furnizate de bănci și alte instituții
financiare non-bancare (credite
pe diverse termene cu sau fără
garanții, carduri de credite, produse de economisire-investiție
flexibile ca termene). Pentru
Generația Z, produsele financiare
reprezintă încă o necunoscută,
dar folosesc cardul de debit pimit
pentru
transferul
burselor
educaționale sau banilor primiți
de la cei apropiați și de asemenea sunt cei care sunt deschiși
spre utilizarea serviciilor financiare digitale (spre exemplu digital banking).
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Unele locații franceze și
internaționale conectate direct la
magazinele Decathlon găzduiesc
un parc de fitness Decathlon Village (anterior Parc de la Forme).
Acestea sunt zone foarte mari ce
înconjoară un magazin tipic Decathlon care oferă o mulțime de
activități sportive diferite. Un exemplu bun este parcul de fitness
de la Decathlon, lângă Marsilia.
Acesta a fost deschis în sudul
Franței în 2005 și acoperă 45 de
hectare. Parcul oferă o gamă
largă de activități, inclusiv volei pe
plajă, un teren de fotbal / rugby,
un parc de aventuri și un magazin Decathlon de 5980 m2, cu o
zonă pentru a încerca produsele.
Parcul
are
13
angajați
specializați, poate găzdui aproximativ 6000 de pasionați de sport
și este deschis șapte zile pe
săptămână. Investiția totală a fost
de 30,5 milioane de euro. Intrarea
la Decathlon Village nu este gratuita, dar Decathlon oferă sesiuni
de antrenament gratuite și
activități organizate de angajații
magazinelor în zona parcului. Decathlon speră să își consolideze
brandul prin Decathlon Village și
să creeze relații mai puternice cu
autoritățile locale. Această strategie este într-adevăr doar o extindere a conceptului lor principal de
activitate: să lase clienții să
încerce noi sporturi la Decathlon
și să cumpere echipamentele
necesare. În Franța, au existat
nouă „sate” Decathlon începand
cu aprilie 2015. Acest format nu
poate fi introdus oriunde,
deoarece unele magazine sunt
situate în zone foarte ocupate /
dense și astfel ar fi foarte dificil să
se găsească suficient spațiu pentru a crea astfel de facilități. Cu
toate acestea, Decathlon a
anunțat deja că va extinde în continuare ideea Decathlon Village,
cu noi sate în Franța și în locații
internaționale precum Marea Britanie. Prin urmare, în 2011, Decathlon a devenit "chiriașul "
pentru Orford Park din Warrington, în apropiere de Manchester.
Costând 30 de milioane de lire
sterline, Orford Park include diverse facilități sportive și de agrement, inclusiv piste de mers pe
jos și pe bicicletă, facilități de
skateboarding și piscine, săli de
sport și un nou magazin Decathlon.
Conceptul de bază al lui Decathlon rămâne stabil, deși a
suferit modificări interne și externe de-a lungul anilor. Tendința
actuală este creșterea mediei de
vânzări, deoarece magazinele
trebuie să găzduiască o gamă tot
mai mare de bunuri și un număr
din ce în ce mai mare de servicii
și zone pentru a încerca produse
și a distra clienții. Dar Decathlon
continuă să se extindă, chiar
dacă oportunitățile de construire
în afara orașului scad. De asemenea, continuă să exploateze
reputația „mărcilor sale de pasiune”.
Magazinele Decathlon: diversificarea rețelei de retail
Oxylane nu se limitează la vânzarea produselor sale prin intermediul
magazinelor
offline
Decathlon; aceștia au testat și sau concentrat și pe alte metode
de vânzare. Pentru a diversifica
rețeaua de distribuție, Decathlon
a deschis puncte de vânzare specializate, unele sub numele bran-
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turor consumatorilor. În timp ce
Decathlon se bazează neechivoc
pe principiul "toate sporturile sub
un singur acoperiș", punctele de
desfacere sunt conștient alocate
brandurilor de pasiune sau unei
anumite zone de sport sau
activități, de exemplu, sporturile
marine. Avantajul pentru Decathlon este evident: oferind
magazine specializate în anumite
sporturi, acestea pot răspunde
mai bine nevoilor clienților, de exemplu oferind sfaturi mai precise
de către specialiștii din magazine
pentru un anumit sport sau o
ambianță care se potrivește mai
bine clienților diferiți, cum ar fi în
Decat. În plus, Oxylane se poate
poziționa mai puternic împotriva
concurenței sale, operând magazine specializate pentru a ataca
concurenții din fiecare domeniu.
Unele dintre strategiile abordate
de către Decathlon, cum ar fi parcurile sportive din apropierea
magazinelor, se extind. Astfel, a
fost introdus un întreg sistem de
servicii în jurul mărcii Inesis. Ideea
parcurilor sportive a fost extinsă
la un teren de golf cu servicii suplimentare precum școala de golf.
În plus, magazinul oferă atât
oportunitatea directă de a încerca
produse noi cât și de a le
cumpăra într-o singură locație. Introducerea formatului Decathlon
„ușor”, (fostul Koodza) a oferit
companiei Decathlon posibilitatea
de a oferi prețuri chiar mai mici,
fără a deteriora principalul format
de vânzare cu amănuntul prin
proiectarea unei imagini de tip
"low-end". Aceștia pot introduce
strategii cu preț scăzut pentru
clienții cu bugete mai mici, fără a
reduce dorința clienților fideli de a
plăti. Cu excepția anumitor concepte, care nu s-au transformat în
succes pe termen lung sau care
au fost înlocuite de alte servicii
(de exemplu, Ataos și Trocathlon), diversificarea formatelor
de vânzări și a magazinelor a fost
un succes imens.
Procesul de internaționalizare
După cum s-a menționat mai sus,
un alt element al strategiei de
afaceri a Decathlon este procesul
lor de internaționalizare. În 1986,
Leclercq a deschis primul magazin din afara Franței la Dortmund
(Germania). La scurt timp după
aceea, în 1988, Decathlon a în-

ceput să producă propriile produse în Asia. Internaționalizarea
a devenit o strategie și a continuat în anii următori. În 1992, a fost
deschis primul magazin din
Spania, urmat de magazinele din
Italia (1993), Marea Britanie și
Portugalia (1999), Shanghai
(2003) și primul magazin din
Moscova în 2006. În 2014, Decathlon a deschis 32 de magazine noi în China, 10 în India și
alte 8 magazine în Rusia. Cu
toate acestea, în ciuda expansiunii sale în Europa, Asia și America Latină, Decathlon a anunțat în
2006 că se va retrage de pe piața
americană. Acesta a fost singurul
exemplu în care Decathlon a intrat pe piață preluând un lanț de
retail existent. La sfârșitul anului
1999, Decathlon a achiziționat
lanțul sportiv local M.V.P. care
administra 20 de magazine în
jurul orașului Boston. În schimb,
până în 2003, Decathlon a ales
să închidă 14 din cele 18 magazine rămase. Decathlon a eșuat
în SUA din mai multe motive:
Achiziționarea M.V.P. a
fost prima operațiune de acest
gen pentru Decathlon. Totuși, ei
nu aveau experiență în integrarea
într-o companie diferită cu propria
lor cultură și organizare.
În cursul achiziției, Decathlon s-a confruntat cu o
concurență puternică pe piața
americană (companii precum
Foot Locker și Sports Authority).
Ambele companii erau semnificativ mai mari decât Decathlon și ar
fi putut exploata economiile de
scară pe care Decathlon nu le-ar
fi putut. În plus, clienții din SUA
erau mai sensibili în ceea ce
privește brandurile naționale. Nu
a existat prea multă recunoaștere
a reputației Decathlon pentru
mărcile private de calitate, iar procentul „produselor de pasiune” nu
depășea niciodată 20% din stocul
său, chiar dacă acestea au fost
importante pentru penetrarea pe
piață datorită marjelor ridicate ale
acestora.
În cele din urmă, magazinele M.V.P. erau, în general,
prea mici pentru a susține colecția
de sport standard Decathlon,
ceea ce făcea dificilă punerea în
aplicare a serviciilor principale ale
Decathlon și diferențierea acestora pe piața americană.

durilor sale de pasiune. Un exemplu al acestei abordări este
lansarea unui magazin de tip concept store Inesis, lângă Villeneuve d'Ascq, în 2006. Inesis
este marca de golf a Decathlon,
iar magazinul este specializat în
produse șiservicii pentru golf. Aici,
ideea parcurilor sportive a fost
extinsă împreună cu brandurile
de pasiune. Astfel, Inesis și-a deschis propriul parc de golf de
92.000 m2 lângă Lille, în 2013.
Parcul oferă un teren de golf și o
școală de golf, un butic Inesis cu
echipament de golf și o zonă
interioară pentru a testa noi
echipamente de golf. Un alt exemplu de diversificare îl
reprezintă lansarea în 2007 a
unui magazin de vânătoare și de
pescuit de tip discount în sudestul Franței, sub brandul Fonisto
al Decathlon (mai târziu Terres et
Eaux). Astăzi, Terres et Eaux include, de asemenea, produse de
călărie, hrană pentru animale de
companie și accesorii. Sortimentul este în mare parte compus din
mărci internaționale importante
din fiecare sector. În 2003, compania a deschis un magazin de
mărci Ataos lângă Lyon, în sudvestul Franței, și apoi un al doilea
magazin în Lille. Aceste magazine au fost dedicate produselor
de sport second-hand, expuse
într-o zonă de vânzare de aproximativ 1200 m2. Decathlon percepea un comision pentru fiecare
operațiune de vânzare. Ambele
magazine și site-ul web au fost închise în 2013 și 2014, din cauza
scăderii succesului. Cu toate
acestea, durata de viață de zece
ani trebuie văzută ca fiind net
pozitivă, deoarece Ataos a fost
inițial introdus ca un magazin de
tip concept store și poate fi interpretat ca o schemă pilot.
În 2006, compania a început să
dezvolte o nouă piață, prin închirierea de schiuri și alte echipamente de sport montan. În cazul
acesta, Decathlon nu a intrat direct pe piață, ci a decis să colaboreze cu comercianții cu
amănuntul independenți localizați
în locații turistice majore. În
Franța, patronii stațiunilor de schi
închiriază de multe ori schiuri și
alte echipamente pentru o
săptămână sau chiar mai mult,
deci Decathlon a decis să încerce
să exploateze această piață cu
marca sa skimium.com. Acordul
din 2006 cu magazinele independente din cele mai populare zece
stațiuni de sport de iarnă din
Franța le permite acestor magazine să închirieze turistilor produse
Quechua
și
alte
echipamente de schi. Magazinele
independente care participă la
acest program utilizează în
prezent marca skimium.com
alături de brandurile proprii pentru a arăta clienților că aparțin
acestei rețele naționale.
Cea mai reușită diversificare a
companiei Decathlon până în
prezent a fost lansarea unui format de retail cu discount, bazat
pe marca Koodza. Primul punct
de vânzare a fost lansat în Franța
în 2004, însă conceptul nu a fost
validat până în 2007, când a fost
adoptată o puternică strategie de
extindere atât în Franța, cât și pe
plan internațional (Spania, China,
Maroc). Formatul Koodza oferă
doar mărcile de pasiune ale Decathlon și adoptă o strategie
EDLP (prețuri mici în fiecare zi)
de stabilire a prețurilor. Magazinele au o suprafață medie de
vânzare de 1500 m2. Astăzi,
aceste magazine sunt marcate ca

"Decathlon easy", mai degrabă
decât Koodza, pentru a promova
conexiunea de brand. Ca și
brand-ul principal, magazinele
Decathlon evidențiază o gamă
largă de echipamente sportive,
accentuând totodată prețurile
atractive. Aceasta este o strategie bună, deoarece permite companiei Oxylane să-și izoleze
vânzarea propriilor produse din
magazinele principale ale Decathlon și poate face apel la alte
grupuri de cumpărători cu bugete
mai mici. Au fost dezvoltate și alte
formate
de
vânzare
cu
amănuntul. Magazinele Chullanka sunt specializate în sporturile montane (de exemplu,
drumeții, alpinism, canion, schi).
Magazinele
Cabesto
se
concentrează asupra activităților
maritime, cu cinci magazine aflate
în prezent în funcțiune. Un magazin de tip Cabesto are un sortiment de aproximativ 15.000 de
produse într-o zonă de vânzare
de 2500 m2. Acestea vând produse de la brandul de pasiune
Cabesto, dar și branduri naționale
și internaționale precum Roxy,
Quicksilver sau O'Neill. În cele din
urmă, magazinele Decat au o
suprafață de vânzare de 600 m2,
cu produse aferente sporturilor
urbane și sporturilor de agrement.
Spre deosebire de magazinele
standard Decathlon, acestea se
află în cea mai mare parte în centrele orașelor. Magazinele Decat
nu vând aproape niciunul din
echipamentele disponibile în
magazinele standard Decathlon,
concentrându-se în schimb pe articole de îmbrăcăminte și alte articole sportive. În plus, formatul
actual al Decat vinde numai produse de la brandurile de pasiune.
Această diversificare nu a fost pe
deplin reușită și, după mai mulți
ani de adaptare a conceptului,
numai cinci magazine Decat
rămân în Franța, începând din
2015. Cu toate acestea, noul concept de magazin Decathlon care
s-a deschis în Mannheim poate fi
văzut ca o evoluție a experienței
lui Oxylane cu Decat. Decathlon
oferă o gamă largă de formate de
vânzare cu amănuntul pentru
magazine. Este interesant să
observăm
cum
Decathlon
rămâne loial față de viziunea sa
de a oferi tot felul de sporturi tu-
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Deși acesta a fost un eșec, există
multe exemple de diversificare
reușită a magazinului Decathlon.
După cum s-a menționat mai sus,
Decathlon a decis să intre pe
piețele din America Latină (de exemplu Argentina în 2000 și
Brazilia în 2001) și Asia (de exemplu, Shanghai în 2003). Primul
magazin din America de Sud a
fost deschis în 2001 în Campinas,
la aproximativ 100 km nord de
Sao Paulo. Urmând modelul
francez, acesta avea o suprafață
de vânzare de aproximativ 3000
m2 și un parc de 50000 m2 adiacent magazinului. Spre deosebire
de intrarea pe piața americană,
Decathlon beneficia deja de o
experiență de trei ani pe piața
braziliană datorită facilităților lor
de producție interne, și a exploatat aceste cunoștințe atunci
când și-a înființat activitățile de
vânzare cu amănuntul. Primul
magazin a oferit un sortiment
care presupunea că o treime din
mărfuri se baza pe „mărcile de
pasiune”. Intrarea pe piața
braziliană este un bun exemplu al
strategiei Decathlon de a aplica
modelul francez (superstore ca
specialist în categorii, și servicii
suplimentare cum ar fi parcul
sportiv), luând în considerare
nevoile clienților locali. Primul
magazin din Asia a fost deschis
în Shanghai în 2003. Magazinul
de vânzare cu amănuntul avea o
suprafață de 1800 m2 și a fost o
copie la indigo a magazinelor
franceze, inclusiv logo-ul, culorile
și aspectul magazinului. La fel ca
în Brazilia, Decathlon avea deja
peste șase ani de experiență pe
care să se bazeze, avand în
vedere faptul că Decathlon a gestionat trei magazine aflate în
apropierea unităților de producție.
Cea mai mare diferență față de
modelul francez a fost sortimentul foarte limitat, cu doar 9000 de
articole disponibile. Cu toate
acestea, numai 20% din sortiment s-au bazat pe mărci
naționale și internaționale, iar
restul de 80% constau în mărci
de pasiune. China este astăzi a
treia cea mai importantă țară pen-

tru Decathlon și clarifică succesul
strategiei de internaționalizare a
Decathlon. În ultimii ani, Oxylane
nu s-a limitat la implementarea
Decathlon la nivel internațional.
Brandul de discount Decathlon
easy (fostul Koodza) a fost, de
asemenea, dezvoltat și în afara
Franței, cu prezență în opt țări începând cu luna mai 2015 (cu o
scădere de la zece țări în iunie
2010). Cu toate acestea, procesul de internaționalizare al Decathlon easy este încă în fază
incipientă. Acest format poate fi în
continuare un instrument puternic
pentru a consolida puterea companiei în țările în care Decathlon
are deja o prezență. În plus, formatul este mai ușor și mai ieftin
de dezvoltat datorita cerințelor
mai mici pentru zona de vânzare.
În 2014, Decathlon a deschis 32
de magazine noi în China, 10 în
India și 8 noi magazine în Rusia.

Decathlon are programat să
înceapă operațiunile în Slovacia.
Primul magazin va avea o
suprafață de vânzare de 4000
m2, la un cost planificat de 236 de
milioane de euro.
câteva concluzii
De la fondarea sa, Decathlon a
avut un impact imens asupra
pieței franceze prin intermediul
modelului său de vânzare cu
amănuntul în magazine. Decathlon a reușit, ca un specialist
în aceasta categorie, să ofere o
lățime și o adâncime sporită a
echipamentului sportiv. Spre deosebire de concurența sa, Decathlon s-a concentrat pe prețuri
atractive, cu produse care să
corespundă fiecărui buget. Serviciile suplimentare precum Trocathlon sau parcurile sportive de
marcă sunt unice. Aceste servicii
oferă un exemplu extraordinar
pentru comercianții cu amănuntul

offline (chiar dacă, în mod strict,
Decathlon utilizează o abordare
omni-canal) pentru a se diferenția
de comercianții cu amănuntul online. Serviciile precum încercările
de produs, vânzătorii care sunt
experți în domeniul sportului și
chiar serviciile suplimentare cum
ar fi întreținerea produselor utilizate, sunt servicii care nu pot fi
oferite de jucătorii exclusiv online. Principalii factori de succes
în succesul pe termen lung al Decathlon pot fi împărțiți în trei
domenii:
Produse: gamă largă de
produse, adaptarea la piața
locală, calitatea produselor, politica de cercetare și dezvoltare.
Expertiză managerială:
implementare, adică așezare
geografică și numărul mare de
magazine, relația cu furnizorii sub
forma unor parteneriate puternice
cu subcontractanții, dar o relație

simona HaleP - o maRe camPioană

mai slabă cu brandurile mari.
Expertiza de marketing:
politica și serviciile de comunicare
și publicitate și relațiile cu clienții.
În viitor, va fi interesant să vedem
cum implementează Decathlon
magazinele mai mici în interiorul
orașelor pentru a viza salariile
mari și populațiile urbane. Există
mai multe strategii disponibile,
cum ar fi extinderea Decat,
crearea unui brand nou sau
ajustarea formatului standard de
magazin Decathlon. În plus,
vizarea de noi țări cu putere de
cumpărare scăzută se poate
dovedi o strategie de succes
datorită avantajului competitiv al
Decathlon pe tot parcursul
lanțului valoric (adaptare după:
Joachim Zentes, Dirk Morschett,
Hanna Schramm-Klein, Strategic
retail management.Text and International Cases, 3rd Edition,
Springer Gabler, 2017).

Colegiul
de redac]ie
Redactor }ef coordonator:

DAN POPESCU
EUGEN IORD~NESCU
NICOLAE E{ANU
dr. Eduard STOICA

Leonard {ERBAN
secretar general de redac]ie

editor

GRUPUL DE PRES~
CONTINENT
CAMERA DE COMER[,
INDUSTRIE {I AGRICULTUR~
A JUDE[ULUI SIBIU
“DE TOATE PENTRU TO[I”
SC. TRIBUNA SRL
ISSN 1841-0707
Tel. 0269/21.81.33,
fax. 0269/21.01.02,
e-mail rondul@rdslink.ro
Articole la: euroeconomiaxxi@gmail.com
Articolele ap@rute în revist@ exprim@ punctele de vedere
ale autorilor, care pot fi diferite de cele ale redac]iei.

