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Abstract. Following the tradition of the media empires, the advertising 
advanced rapidly as a method to sustain the information web sites with 
revenues from the online advertising. 

 
Internet-ul, cea mai mare reţea globală de computere interconectate, a fost 

creat cu scopul unui acces liber la informaţie. Dar, datorită trecerii de la o 
platformă folosită în principal de cercetători, guvern sau instituţii educaţionale, la 
o entitate comercială generatoare de noi oportunităţi, antreprenorii au început să 
creeze site-uri Web orientate spre afaceri. Internet-ul urmează tradiţia americană 
de a transforma teritorii necunoscute în oportunităţi. Urmând tradiţia marilor 
imperii media, publicitatea a avansat rapid subliniindu-şi calitatea de potenţial 
mijloc de susţinere a venituriturilor obţinute on-line. 

Prima formă a promovării on-line au fost site-urile Web. Apoi a urmat 
publicitatea on-line - în principal bannere - al cărei scop era să atragă utilizatorii 
către un anumit site. Ulterior au fost dezvoltate noi modele, de la campanii de 
sponsorizare la ferestre interstiţiale. 

Concomitent cu creşterea cheltuielilor cu publicitatea on-line se observă 
şi o creştere a numărului de site-uri Web care caută reclame. După Ad 
Knowledge, în luna decembrie 1998 existau peste 1430 de domenii americane 
care ofereau spaţiu pentru reclamă. În realitate, mult mai multe site-uri acceptă şi 
oferă spaţiu pentru reclamă. De exemplu numai LinkExchange (una dintre cele 
mai mari agenţii de link-exchange) are peste 400.000 de membrii, făcând astfel ca 
numărul real de site-uri care caută reclamă să fie mai mare de jumătate de milion, 
marea majoritate fiind site-uri mici şi mijlocii. 

Din sutele de mii de domenii web active numai o parte deţin venituri 
importante din reclame. Acest dezechilibru nu este specific numai lumii on-line. 
Fenomenul este uşor de perceput şi în mass-media tradiţională, unde majoritatea 
banilor de pe reclame este direcţionată la un grup bine definit.  

Site-urile mici nu vor putea aduce un volum mare de audienţă ca marile 
site-uri de reclamă, dar ele pot aduce o audienţă centrată şi loială, reprezentând 
nişe de piaţă. Piaţa Internet din România înregistrează cel mai rapid ritm de 
creştere din Europa de Sud-Est, portalurile indicând cel mai înalt trafic. 

Publicitatea on-line, ca toate formele de promovare, încearcă să 
disemineze informaţii cu scopul de a influenţa existenţii sau potenţialii 
consumatori. Dar reclama pe web diferă prin acordarea facilităţii consumatorilor 
de a interacţiona cu reclama. Consumatorii pot efectua un click pe reclamă pentru 
mai multe informaţii, sau pot face următorul pas în cumpărarea produsului în 
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aceeaşi sesiune on-line. Pe Internet orice element al site-ului web poate deveni 
interactiv, transformându-se într-o reclamă. Reclama pe Web oferă advertiserilor 
avantajul de a se adresa unei anumite audienţe la un nivel pe care nu-l oferă nici o 
altă media. 

Referindu-ne la publicitatea on-line în termenii unor modele de reclame 
tradiţionale, putem să o comparăm cu o reclamă de la televizor sau cu o reclamă 
dintr-o revistă. Internet-ul este un mediu de marketing care cere respectarea unor 
reguli şi regulamente specifice pentru a face afaceri în mod eficient. Marketingul 
on-line a schimbat complet metodele tradiţionale de transmitere a publicităţii. 

În loc să se transmită mesajul unei audienţe-ţintă, care fie îi răspunde fie 
îl respinge, consumatorii on-line caută informaţii şi publicitate. Ei şi nu sponsorul 
de publicitate iniţiază comunicarea. Aceasta înseamnă că sponsorii de publicitate 
trebuie să livreze şi să creeze mesaje într-un mod cu totul diferit. 

Diferenţele cheie implică următoarete aspecte: spaţiul; timpul; crearea 
imaginii; direcţia comunicării; interactivitatea; chemarea la acţiune; 

Toate aceste concepte vor fi comparate pe rând pentru a se înţelege mai 
bine cum sunt create mesajele care să atragă consumatorii de pe Internet. 

 
SPAŢIUL 

Publicitatea tradiţională: Publicitatea on-line: 
Spaţiul este o marfă care se 
cumpără. Este costisitor şi finit. 
Indiferent de mărimea standard care 
se achiziţionează (o reclamă de 30 
de secunde la radio sau la 
televiziune,o pagină întreagă dintr-un 
ziar sau dintr-o revistă), se impune 
renunţarea la informaţii din cauza 
limitelor, costului şi constrângerilor de 
spaţiu. 

Spaţiul este nelimitat şi ieftin. Se pot 
defini mesaje pentru diferite tipuri de 
cumpărători: cei care caută informaţii, 
cei care caută cel mai bun preţ, cei 
orientaţi spre valoare şi aşa mai 
departe. Textul poate fi însoţit de 
imagini şi filme, de statistici. 
Consumatorii pot crea propriile lor 
scenarii de vânzare pe măsură ce 
caută informaţii care îi interesează şi 
evită alte tipuri de informaţii. 

 
TIMPUL 

Publicitatea tradiţională: Publicitatea on-line: 
Timpul este o marfă care se poate 
cumpăra la radio şi la televiziune. Este 
costisitoare şi limitată. Advertiserii au 
tendinţa de a încerca să creeze o 
imagine, un produs, prin mijloace 
vizuale din cauza acestor limitări.

Timpul reprezintă ceea ce 
consumatorii cheltuiesc. Este o 
marfă plină de valoare pentru ei din 
două motive: ei cheltuiesc pentru a fi 
on-line şi totodată cheltuiesc timp 
real. Pentru a-i atrage trebuie 
adăugat ceva la experienţa lor on-
line şi aceasta s-ar putea să aibă 
numai o legătură tangenţială cu 
produsul sau publicitatea şi vânzările 
aşa cum sunt ele azi.  
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CREAREA IMAGINII 
Publicitatea tradiţională: Publicitatea online: 

- imaginile sunt create static sau în 
mişcare, cu muzică, lumini sau 
acţiune. Imaginile sunt primare; 
informaţiile sunt secundare. De 
exemplu: Un producător de ţigări arată 
un film cu un cowboy pe un cal ce îşi 
aprinde a ţigara, creând astfel 
imaginea unui Marlboro Man. 
Adolescenţii sunt prezentaţi distrându-
se jucând volei pe plajă şi bând Pepsi. 
În fiecare din aceste cazuri, este 
creată o imagine cu cuvinte şi imagini 
care creează emoţii. Informaţiile nu 
sunt folosite deloc sau aproape deloc. 

-imaginile sunt create cu informaţii. 
Deoarece uneltele pentru audio şi 
video pe Internet sunt în stadiul 
incipient. Principalul mod în care se 
obţin informaţii este prin intermediul 
cuvintelor imprimate. Internet-ul 
foloseşte avantajul că scenarile de 
vânzare şi informaţile despre produse 
pot fi scrise cu hipertext, trăsătură 
care permite consumatorilor să treacă 
de la o informaţie la alta după bunul 
lor plac în loc să-şi facă drum cu 
greutate prin întregul document în 
format liniar, de la început până la 
sfârşit.  

 
 

DIRECŢIA COMUNICĂRII 
Publicitatea tradiţională: Publicitatea on-line: 

Televiziunea transmite imagini şi 
mesaje pentru care răspunsurile la 
posibilele întrebări nu sunt 
disponibile imediat. De exemplu, 
dacă se observă poza unei maşini şi 
se doreşte cunoaşterea costului, 
consumatorii trebuie să-şi închidă 
televizorul şi să se deplaseze la cel 
mai apropiat dealer.  

Consumatorii caută mesajul companiei, 
dar au acces în acelaşi timp şi la 
informaţie. Şi nu numai atât, ei se 
aşteaptă ca această comunicare să fie 
interactivă. Ei vor să fie capabili să 
stabilească o linie de comunicare cu 
compania şi să afle răspunsuri la 
întrebări repede, dacă nu imediat. 
Tehnologia  le oferă acest lucru prin e--
mail. 

 
INTERACTIVITATEA 

Publicitatea tradiţională: Publicitatea on-line: 
Privind la televizor se observă o 
reclamă pentru o maşină nouă. Se 
doresc mai multe informaţii de genul: 
Cât costă? Ce consum de benzină 
are? Unde este reprezentantul local? 
Compania nu îţi furnizează aceste 
informaţii. Nu dispune de spaţiul 
necesar pentru a furniza toate aceste 
informaţii. Un număr de telefon ce 
poate fi apelat gratuit sau o adresă 
apare pentru câteva secunde pe 
ecran. 

Consumatorul poate accesa pagina 
web a companiei/produsului de care e 
interesat şi găseşte toate informaţiile 
de care are nevoie şi apoi intră într-un 
grup de discuţii. Se pot pune întrebări 
şi se poate primi ulterior un flux de 
informaţii pe care se poate baza 
pentru a lua decizia de cumpărare. 
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CHEMAREA LA ACŢIUNE 
Publicitatea tradiţională: Publicitatea on-line: 

Cererile sunt bazate pe apelul la 
emoţii. Exemplu: “Această ofertă 
expiră la sfârşitul săptămânii!” sau 
“Cumpără un produs şi primeşti încă 
un produs gratuit!” 
 

Cererile sunt bazate pe informaţii. 
Consumatorii caută răspunsuri la 
întrebări specifice. Dacă există 
produsul potrivit şi este descris 
corect, apare o şansă mai mare de a-
l vinde decât dacă se apelează la 
emoţii. 

 
Publicitatea on-line, ca toate formele de promovare, încearcă să 

disemineze informaţii cu scopul de a influenţa existenţii sau potenţialii 
consumatori. Dar reclama pe Web diferă prin acordarea facilităţii consumatorilor 
de a interacţiona cu reclama. Consumatorii pot efectua un click pe reclamă pentru 
mai multe informaţii, sau pot face următorul pas în cumpărarea produsului în 
aceeaşi sesiune on-line. 

Putem concluziona că publicitatea pe Internet reprezintă convergenţa 
dintre reclama tradiţională şi marketingul direct. 
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