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REZUMAT. Noile tehnologii au venit mereu în sprijinul marketingului, iar marketingul a jucat un rol 

important în alegerea soluțiilor tehnologice şi a destinatarilor acestora.  Lucrarea prezintă evoluția 

industrială și a marketingului cu caracteristicile lor punctând faptul că succesul în viitor va depinde de 

inovarea permanentă. Digitalizarea completează globalizarea cu o infrastructură avansată și este cea mai 

semnificativă tendință vizibilă atât în Industria 4.0 cât și Marketing 4.0., focusate pe un client sofisticat ce 

dispune de posibilități multiple, de care nu s-a bucurat în trecut. 
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ABSTRACT. New technologies have always come to support marketing, and marketing has played an 

important role in choosing technological solutions and their recipients. The paper presents the industrial 

evolution and marketing with their characteristics, pointing out that the success in the future will depend on 

the permanent innovation. Digitalization complements globalization with advanced infrastructure and is the 

most significant trend visible for both Industry 4.0 and Marketing 4.0., focused on a sophisticated client who 

has multiple possibilities, that he has not enjoyed in the past. 

Keywords: industrialization, marketing, evolution, customers, digitalization. 

1. CONCEPTE 

Dezvoltarea tehnologică a influențat în perma-

nență evoluția marketingului deși marketingul a 

apărut mult mai târziu. 

Pe înțelesul tuturor, marketingul este deopotrivă 

știința și arta de a convinge clienții să cumpere. 

Schimbarea rapidă din mediul economic, precum 

și concurența din ce în ce mai mare împreună cu 

dezvoltarea calculatoarelor și a tehnologiilor au dus 

la o evoluție semnificativă a marketingului de la o 

perioadă la alta.[5] 

Marketerii folosesc tehnologia pentru a atinge 

audiența și pentru a transmite mesajul lor segmen-

tului țintit și din păcate ceea ce a funcționat ieri bine, 

nu este sigur că va funcționa și astăzi. 

În această dinamică amețitoare, cunoașterea este 

putere. Să fii informat despre ultimele trenduri și ce 

ar putea ele să devină, reprezintă cheia succesului în 

dezvoltarea unei strategii de marketing eficiente. 

Lumea tehnologiei se mișcă fulminant de rapid în 

prezent, astfel încât fiecare schimbare la rândul ei o 

determină și o accelerează pe următoarea. 

Internetul și dezvoltarea fără precedent a IT-ului 

au schimbat radical marketingul.[8] 

Tehnologia înaltă a devinit cu certitudine unul 

din factorii determinanţi care vor stabili tendinţele 

viitoare ale dezvoltarea marketingului. 

Toate tehnologiile noi aduc beneficii economice 

importante. Descreşterea rapidă a costurilor şi noul 

lanţ al valorii înseamnă că tehnologiile bazate pe 

Internet, de exemplu, pot fi utilizate pentru a obţine 

câştiguri enorme în productivitate. [4] 

Aceeaşi categorie de avantaje aduc software-ul 

industrial şi tehnologia pentru control, care permit 

deja firmelor să opereze cu efort fizic minim. 

Valoarea potenţială a tehnologiei şi utilizarea sa 

continuă să joace un rol activ în evoluţia favorabilă a 

marketingului. Natura schimbătoare a tehnologiei şi 

ritmul inovaţiei vor contura caracteristicile strategiei 

de marketing.[3] 

Ultimii ani, în lume, au aparținut dezvoltării 

fenomenului denumit de specialiști Industry 4.0, a 

patra revoluție industrială, ce implică trecerea de la 

computerizare și automatizare la implicarea Cyber-

Physical-System (CPS), a Internetului Lucrurilor și 

Internetului Sistemelor în procesele tehnologice și 

decizionale. 

Industria 4.0 este denumirea conceptului ce a fost 

lansat în anul 2011 la Târgul de Tehnologie de la 

Hanovra, de către un grup de lucru coordonat de 

Ministerul Federal German al Educației și Cercetării 

(BMBF), pentru face referire la cea de a 4-a 

Revoluție Industrială sau Revoluția Digitală din 

Industrie.[1] 

Producția inteligentă obligă la digitalizarea tuturor 

elementelor fizice dintr-o întreprindere, interconecta-
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rea și integrarea proceselor în lanțuri de valoare atât 

pe verticală cât și pe orizontală. Integrarea pe 

verticală presupune digitalizarea și interconectarea 

unor funcțiuni interne importante în cadrul aceleiași 

companii, parcurgând toate stadiile de proiectarea 

produsului, aprovizionare, producție, logistică și 

service. Toate informațiile cu privire procesele de 

planificare, producție, gestiune, eficiență, sau chiar 

managementul calității vor fi disponibile în timp 

real, astfel încât datele să poată fi analizate și 

optimizate în cadrul unei rețele integrate. Integrarea 

pe orizontală implică digitalizarea proceselor externe 

producției, disponibilitatea informațiilor în timp real 

și analiza datelor pornind de la clienți, ajungând la 

furnizori și chiar și la alți parteneri cheie aflați în 

lanțul de valoare, în scopul integrării acestora în 

procesele interne. 

Lanțul de valoare presupune toate activitățile 

desfășurate de o companie pentru a realiza un 

produs/serviciu care are o anunmită valoare pe piață. 

Întreprinderile de succes își digitalizează produ-

sele/serviciile prin adăugarea de senzori inteligenți, 

dispozitive de comunicare sau alte funcționalități 

digitale care favorizează interacțiunea pe termen 

lung cu clienții, colectarea unui volum mare de 

informații (Big data) ce pot fi utilizate de aplicații de 

analiza profesională a datelor. Acest fapt permite 

oferirea unei perspective valoroase asupra modului 

cum sunt utilizate produsele/serviciile, cum acestea 

pot fi îmbunătățite și/sau adaptate la cerințele con-

sumatorilor, cum pot fi create noi produse/ servicii 

digitale, punându-se accent pe soluțiile digitale 

integrate de tip platformă de acces și interacțiune 

permanentă cu consumatorii, în cadrul unor eco-

sisteme digitale distincte. 

Industrializarea 4.0, numită și revoluția digitală 

din industrie sau internetul industrial, întreprinderea 

digitală sau chiar producția inteligenta, sugerează 

aplicarea unor combinații de tehnologii digitale 

avansate precum [2]: 

‒ Inteligența artificială reprezentată prin sisteme 

de învățare automată, sau replicarea de către mașini 

a abilitaților cognitive caracteristice oamenilor (AI – 

Artificial Intelligence); 

‒ Sistemele fizice cibernetice ce pot fi obiecte 

fizice, dispozitive, mașini sau chiar entități întregi 

conectate între ele într-o rețea internă sau pe 

internet. Acestea pot comunica între ele în timp real 

dar și cu utilizatorii umani. Astfel de sisteme fizice 

cibernetice pot să stocheze, să prelucreze și să 

transmită informații din afara corpului fizic, luând 

astfel o nouă identitate sub forma unei reprezentări 

virtuale în rețea (CPS – Cyber Physical Systems); 

‒ Internetul lucrurilor reprezintă interconexiunea 

virtuală, realizată prin internet, a unui număr mare 

de dispozitive inteligente pentru a genera o expe-

riența de utilizare îmbunătățită a produselor (IoT – 

Internet of Things); 

‒ Imprimarea 3D constă într-un proces de 

formare asistată de calculator a unui obiect solid 

tridimensional de formă aleatoare, realizat printr-un 

proces aditiv, adică prin suprapunerea unor straturi 

succesive de material (3D Printing); 

‒ Big data reprezintă soluții de analiză profesi-

onală a datelor de dimensiuni mari; 

‒ Cloud computing constă într-un ansamblu dis-

tribuit de servicii IT, programe informatice, aplicații, 

acces la informații și stocare de date, fără ca 

utilizatorul să fie nevoit să cunoască amplasarea și 

configurația fizică a sistemelor care furnizează 

aceste servicii; 

‒ Robotica avansată întâlnită și sub denumirea de 

roboții inteligenți reprezintă dispozitive care acțio-

nează parțial sau integral autonom, interacționează 

fizic cu oamenii dar și cu mediul și sunt dotați astfel 

încât să poată să își modifice comportamentul pe baza 

unor date transmise prin senzori. 

În contextul generat de cea de-a 4-a Revolutie 

Industrială, pe lângă investițiile în tehnologii digitale 

avansate, transformarea într-o „întreprindere digitală” 

necesită schimbări mult mai profunde. Firmele vor 

trebui să gândească și să găsească noi modele de 

afaceri, să își regândească definitoriu modul de 

funcționare și de măsurare a succesului, să recon-

sidere modul în care atrag, dezvoltă și promovează 

talentele digitale. Întreprinderile care vor străbate cu 

succes aceste transformări, vor evolua devenind 

întreprinderi digitale, având produse fizice la bază, 

completate atât de interfețe digitale cât și de servicii 

de date inovatoare. Aceste entități vor putea 

comunica în timp real atât cu clienții cât și furnizorii 

în cadrul unor ecosisteme digitale interconectate, 

capabile să producă schimbări economice majore pe 

piețele dezvoltate dar și pe acelea aflate în curs de 

dezvoltare. În cazul țărilor aflate în curs de dezvolta-

re digitalizarea constituie un factor de accelerare a 

procesului de dezvoltare. 

Orice companie, urmărește dezvoltarea eficientă 

a procesului tehnologic și un management sănătos al 

echipelor, astfel încât transformarea digitală a deve-

nit elementul central al procupărilor actuale. [10] 

Problemele înregistrate pe piaţa forţei de muncă 

au determinat multe întreprinderi să își îndrepte 

atenția spre investiții în tehnologie, automatizare şi 

digitalizarea proceselor. 

Multe întreprinderi se află în prezent în proces de 

restructurare a afacerilor, pentru a putea realiza 

compatibilizarea resursele și serviciilor la Industry 

4.0. 

Pornind de la rețelele de comunicații, la roboți, 

coboți, imprimante 3D, sisteme de control și, chiar, 

mașini autonome, Industry 4.0 va avea un impact 
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important asupra întregii economii, oferind o automa-

tizare și o independență operatională fără precedent. 

În esență marketingul se concentrează la conecta-

rea cu clientul. Nevoile, cerințele, dorințele, atitudinile, 

mentalitățile, comportamentul, obiceiurile, abordarea 

consumului și consumismului se schimbă radical în 

prezent. Ținând cont de schimbarea rapidă nu doar în 

dezvoltarea tehnologică și instrumente, ci și în 

asimilarea lor în viața zilnică, marketingul este 

necesar a se schimba concomitent cu vremurile în 

care trăim.[11] 

Tehnologia digitală și hiperconectivitatea au 

schimbat definitiv comportamentul consumatorilor. 

Philip Kotler, „părintele marketingului modern” și 

coautorii Hermawan Kartajaya și Iwan Setiawan oferă 

un cadru pentru marketing în era digitală, în lucrarea 

lor Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital 

(2016). Autorii examinând tendințele, definesc modul 

în care consumatorii fac acum achiziții și oferă 

strategii potrivite pentru a ajunge și angaja clienții. 

Marketing 4.0 explică cum se poate îmbunătăți 

experiența clienților online și offline și care sunt căile 

prin care se pot converti consumatorii în avocați ai 

mărcii.[13] 

Big Data reprezintă un termen pe care mulți îl 

urăsc dar pentru oamenii de marketing ar trebui să 

reprezinte un teren fertil unde s-ar putea obține 

rezultate remarcabile. În general se tem de Big Data 

cei care urăsc planificarea. Ca și transformarea 

digitală, exploatarea eficientă a Big Data este un 

proces elaborat ce are miză strategică. Un plan care 

generează bune rezultate presupune, în general, trei 

elemente esențiale: date, modele analitice și instru-

mente tehnologice. 

Firmele care au știut să transforme în avantaj 

datele deținute au realizat următoarele: au putut să 

hotărască ce date interne și externe urmează să 

integreze, au înțeles să selecteze din liste lungi de 

instrumente și modele analitice pe cele care se 

potrivesc cel mai bine cu obiectivele de business și au 

știut să își dezvolte capabilitățile și capacitățile 

organizaționale pentru a valorifica acest potențial. 

În acest context se poate exemplifica compania 

Amazon ca expert în exploatarea datele analitice 

pentru a constitui „customer intimacy” ca avantaj 

competitiv. 

Pe de altă parte, producătorii de mașini pot analiza 

atent toate datele digitale disponibile cum ar fi 

comportamentul de pe website-urile proprii sau ale 

dealerilor, timpul petrecut pe site după un anumit 

drive test sau ierarhia celor mai vizionate modele.[14] 

Prin urmare Big Data deși sperie până la urmă 

oferă informații utile dacă sunt folosite eficient. 

Raportul „Cum vindem Industria 4.0” realizat în 

2018 de către Deloitte prezintă oportunitățile și 

amenințările pe care Industria 4.0 le aduce procesului 

de vânzare. Printre punctele identificate în acest 

raport se pot enumera [12]: 

–  Ciclurile de vânzare vor fi mai lungi și va fi o 

gamă mai largă de stakeholderi. Produsele și servi-

ciile sunt caracterizate printr-o complexitate ridicată, 

o gamă mai largă de funcționalități și specificații 

tehnologice, dar și o capacitate de conectivitate mai 

avansată. Astfel decizia de a te implica rapid într-un 

astfel de ciclu de vânzare face cert diferența între a 

realiza vânzarea respectivă sau a o rata; 

–  Implicarea sporită și sprijinul unei rețele de 

vânzători și furnizori. Tranzacțiile de mari dimensiuni 

și de complexitate ridicată necesită integrarea unui 

număr mai mare de sisteme ceea conduce la ideea că 

vânzările nu se mai rezumă la o singură organizație 

sau la un singur client ajungând să formeze o rețea 

extinsă de participanți; 

–  Determină oportunități neutilizate până în 

prezent în ceea ce privește asistența post-vânzare. 

Pentru producătorii de echipamente originale care au 

pierdut eventual o anumită cotă de piață din cauza 

altor furnizori care ofereau servicii post-vânzare, 

produsele din industria 4.0 vor susține recuperarea 

relației cu clientul; 

–  Noile condiții vor determina noi modele pentru 

stabilirea prețurilor. În acest sens organizațiile pot 

folosi datele ca să dezvolte noi modele de prețuri 

bazate pe rezultate, generând astfel noi oportunități de 

vânzare; 

–  Apar produse și servicii noi. Caracterul digital 

al produselor inteligente, conectate, înseamnă că 

volumul mare de date generate de aceste dispozitive 

poate deveni un produs în sine. 

Așa cum timpul a dovedit, într-un mediu foarte 

dinamic, marketingul a evoluat în paralel cu 

tehnologia. 

Pentru înțelegerea totală a Marketing 4.0 este 

nevoie în primul rând de o cunoaștere aprofundată 

despre evoluția marketingului, în special despre 

Marketing 3.0 și, în al doilea rând, o analiză a 

modului în care o gamă de tehnologii - nu doar 

Internetul și media socială - pot fi utilizate pentru a se 

proiecta strategii de marketing care să îmbunătățească 

relația brand-consumator și nu în ultimul rând de 

evoluția tehnologiei până a se ajunge la Industria-

lizarea 4.0.[15] 

Consumatorii actuali nu mai sunt izolați de 

informații, sunt activi și față de companii, oferindu-le 

feedback-uri folositoare pentru îmbunătățirea pro-

duselor/serviciilor. 

2. ISTORIC 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost datată 

Prima Revoluție Industrială în care s-a înlocuit 
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munca manuală cu mașinile cu aburi, a apărut 

războiul de țesut și a adus căile ferate. 

Aproximativ 100 de ani mai târziu, a fost marcată 

cea de a 2-a Revoluție Industrială, ce a adus 

electrificarea și producția de masă. 

Aceasta a făcut posibilă apariția rețelelor 

feroviare extinse și a telegrafului care au permis 

deplasarea mai rapidă al oamenilor și a ideilor. 

Electricitatea a permis electrificarea fabricilor și 

apariția liniilor de producție moderne ce foloseau 

benzile transportoare. 

A 3-a Revoluție Industrială a avut loc la sfârşitul 

secolului XX și a adus computerele (după anul 

1970) și internetul (după anul 1990); a folosit 

electronica, tehnologia informației și primii roboți 

pentru a automatiza anumite procese industriale. 

Industria 3.0 este cunoscută și sub denumirea de 

revoluţia digitală. Ea a reprezentat un progres imens 

iar apariția calculatoarelor și a automatizării, au să 

conducă întreaga scenă industrială. 

Industrializarea 4.0 prezintă tendința spre auto-

matizare și schimbul de date în tehnologii și 

procesele de fabricație care cuprind sistemele ciber-

fizice (CPS), internetul lucrurilor (IoT), internetul 

industrial al lucrurilor (IIOT), cloud computing, 

calculul cognitiv și inteligența artificială. 

În ultimii şaizeci de ani, marketingul a trecut de la 

faza în care era fi centrat pe produse (marketing 1.0) 

la orientarea pe consumatori (marketing 2.0), apoi s-a 

transformat din nou, răspunzând problemelor întregii 

omeniri, în Marketing 3.0. În această fază firmele au 

o orientare umanocentrică şi echilibrează profita-

bilitatea şi responsabilitatea corporatistă. 

La Marketing 1.0 erau evidențiate nevoile de bază 

ale consumatorului fără a ține cont de sentimente 

acestora. Comunicarea se făcea prin mijloace 

tradiționale precum televiziunea și radioul, deoarece 

nu exista Internetul.Mmesajul era unidirecțional, 

deoarece nu oferea feedbackul de la clientul iar, 

unitățile de măsură erau puține și presupuneau relativ 

multe variabile. 

Diferit de cel precedent, Marketingul 2.0 introduce 

strategiile bazate pe consumator, bazate pe cunoaște-

rea lor și satisfacerea nevoilor lor. S-a realizat atunci 

atingerea unei segmentări specifice după sex și vârstă, 

dar s-au și evidențiat sentimentele și capacitatea largă 

de evaluare a diferitelor produse/ servicii. Astfel 

Maketingul 2.0 a lărgit comunicarea și pe lângă 

media tradițională a apărut media interactivă care 

promoveaza participarea societății și obținea feedback 

constant. Atunci a început a se aplica comunicarea 

prin rețelele sociale. 

Prosperitatea, împovărarea, preocuparea faţă de 

mediu ţin de abordarea umanocentrică adusă de 

Marketingul 3.0, care îşi propune să și vândă 

produse/servicii dar şi să participe, alături de restul 

partenerilor de tipul distribuitorilor, cumpărătorilor, 

coacţionarilor, la schimbarea în bine a Pământului și a 

omenirii. Este un marketing colaborativ stimulat de 

valori. 
 

 
 

Fig. 2.1. Evoluția conceptelor, caracteristici. 
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Mult timp marketerii au crezut că satisfacerea 

consumatorilor era obiectivul principal al activităţilor 
de marketing dar, Marketing 3.0 dovedește că 

bunăstarea consumatorilor şi a societăţii constituie o 
mare provocare pentru activitatea organizațiilor. 

Consumatorii au pretenții mai mari de la ei înşişi şi 

consideră și apreciază companiile care fac același 
lucru. 

Pe măsură ce Internetul orientează afacerile să 
devină globale și inclusive, progresele tehnologice 

paralele fac ca diferite bunuri să fie mai accesibile 
pentru persoanele aflate pe piețele de masă emer-

gente. Funcționează și reversul prin care produsele 
create pentru piețele aflate în curs de dezvoltare 

ulterior se vor găsi pe piețele consacrate din altă parte 
a lumii. Organizațiile își schimbă direcția produselor 

de la vertical la orizontal. Este mai avantajos ca în loc 
să controleze fiecare aspect al dezvoltării, producției 

și distribuției să se colaboreaze. 
Generația de „nativi digitali”, cei care au crescut 

de mici cu tehnologia digitală, vor fi cei care vor 
perfecționa tendințele actuale. Acești consumatori, în 

general, tineri, urbani, de clasă mijlocie, mobili și 

conectați fac cumpărături după un program propriu și 
în stilul lor. Ei cercetează articolele online, chiar și 

atunci când fac cumpărături din magazin și apreciază 
interacțiunea și implicarea având încredere în rețelele 

lor sociale, în prieteni, colegi, cunoștințe, etc.[13] 
Marketing 4.0 recunoaște modul în care tehnologia 

digitală influențează întreaga activitate industrială. 
Jurnalul de marketing amintește lucruri precum inter-

netul mobil, internetul lucrurilor (IoT), tehnologia 
cloud și imprimarea 3D ca factori care schimbă 

modul în care se desfășoară activitatea în această 
epocă modernă și sunt caracteristici ale Industria-

lizării 4.0. 
Utilizatorii internetului au posibilitatea de a fi 

creatori de conținut, chiar promotori de mărci și 
produse/servicii. 

Consumatorul a evoluat devenind mai solicitant, 

mai bine informat și mai volatil implicându-se în 
colaborări atât cu companiile cât și cu alți consumatori. 

3. CONCLUZII 

În prezent, suntem martori ai unor schimbări 

nemaiîntânite a modelelor de producție, de afacere, 
de guvernare și organizare socială prin folosirea 

omniprezentă a internetului și a unor tehnologii 
digitale novatoare, care justifică pe deplin anunțata 

Industrializare 4.0. 
Expresia „4.0” se face referire la programe de 

calculator, care la schimbări majore se denumesc cu 
o nouă versiune. De obicei prima cifră din numărul 

de versiune pornește de la unu iar, cea de-a doua de 
la zero. 

Alegerea denumirii de Industrializare 4.0 a fost 
dezaprobată de către anumiți specialiști pe motivul că 

anterioarele au fost numite după ce au apărut iar acum 
denumirea vine cumva în avans. Adepții denumirii au 
argumentat că 4.0 este de fapt o referire la revoluțiile 
precedente și se dorește a se arăta că schimbările 
anticipate beneficiază de aceeași importanță. 

Industria 1.0 (1760-1840) vizează prima revoluție 
industrială. 

Industria 2.0 (1870-1914) este cea de-a doua 
revoluție industrială cunoscută și sub denumirea de 
revoluția tehnologică. 

A 3-a revoluție industrială a început spre sfârșitul 

secolului XX și a fost marcată de apariția calcula-
toarelor și a automatizării. 

Industria 4.0 nu este doar o revoluție ci și o 
strategie menită pentru a îmbunătăți tehnologia. 
Conceptul a fost creat de germani și ulterior a fost 
preluat de europeni și de întreaga lume. 

Marketing 1.0 a apărut cronologic când 
industrializarea era în cea de a 3-a etapă, introdusese 
multe facilități astfel încât productivitatea muncii 
crescuse la fel și volumul producției și preocuparea de 
bază era să se vândă cât mai mult (2.1). 

Marketing 1.0 a fost etapa creată în mare măsură 
spre a fi tactică și de bază și s-a născut din boom-ul 
producției corespunzătoare anilor 1950. 

Principiul de orientare pentru Marketing 2.0 

considera consumatorul ca o persoană cu „inimă” pe 

lângă „minte” și, ca urmare, procesul de marketing s-a 

concentrat pe furnizarea a ceea ce doreau consumatorii. 
Marketing 3.0 face încă un pas înainte adăugând 

„spirit” pe lângă inima și mintea consumatorului. 
Marketing 3.0 a văzut clienții ca oameni adevărați, 

nu doar ca segmente țintă. Personalizarea a deter-
minat companiile să privească clienții ca persoane 
fizice complexe, în antiteză cu consumatorii fără chip 
din trecut. Marketing 3.0 are meritul de a fi 
recunoscut colaborarea și interacțiunea dintre clienți 
și, implicit puterea reputației firmei și a cuvântului. 

Marketing 4.0 recunoaște că și în prezent clienții 

apreciază echilibrul interacțiunii offline cu mărci și 

companii. Marketing 4.0 introduce conceptul de 

comunitate de clienți, în care abordarea liniară 

tradițională a companiei nu mai este valabilă. Clienții 

au fost importanți și în abordările anterioare de 

marketing, dar Marketing 4.0 subliniază schimbarea 

puterii clienților prin faptul că acum ei sunt mult mai 

informați, comunică între ei mult mai ușor și rapid. 

Marketing 4.0 remarcă necesitatea companiilor de a 

stabili în permanență ceea ce determină și motivează 

clienții. Atât Industrializarea 4.0 cât și Marketingul 

4.0 se bazează pe o comunicare eficientă om-mașină, 

angajat-angajat, angajat-angajator, furnizor-client. 

Acum mai mult ca niciodată importanța clienților 

în supreviețuirea și dezvoltarea afacerilor este 

colosală. Clienții actuali nu au doar minte, inimă și 



TEHNOLOGIA ȘI MARKETINGUL ÎN CONDIȚIILE DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2020 ● aprilie-iunie 65 

suflet ci au la dispoziție tehnologii avansate, ușor de 

utilizat care le oferă informații, imagini și le permite 

schimbul de opinii în timp real. 

Dezvoltarea tehnologiei și faptul că acum este tot 

mai accesibilă în termeni de învățare și costuri au 

dus la popularizarea ei în rândul marketerilor, dar și 

a consumatorilor. 

Se poate conchide că tehnologia și marketingul 

au evoluat în timp, între ele existând o dependență 

biunivocă. 
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