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REZUMAT 

 

Cuvinte cheie: marketing cultural, instituții de spectacol, consumatorul de cultură, spectatorul-

consumator de teatru, motivația spectatorului de teatru, publicul de teatru, mixul de marketing  

Argument  

Marketingul este una dintre cele mai populare activități ale timpurilor noastre. Oricine, 

oriunde și indiferent de domeniu constată tot mai des că are nevoie de marketing pentru a exista 

într-o societate supra-aglomerată cu informații de toate tipurile care atrag posibilități infinite 

de trai și consum. Puțini sunt cei care își acordă un răgaz pentru a înțelege ce este, cum 

funcționează, cui îi este dedicat și mai ales de ce este practicat marketingul. Mult mai mulți 

sunt cei care pun etichete și consideră marketingul sinonim cu „vânzarea”, „manipularea” sau 

„promovarea”, iar lista ar putea continua.        

 Cultura se află printre ultimele domenii care au înglobat marketingul în sfera 

activităților practicate. Pe de o parte, acesta este rezultatul unei aparente neconcordanțe între 

artă și economie, dar pe de altă parte lipsa de preocupare pentru marketing provine și din 

confortul pe care îl oferă bugetele acordate de stat domeniului cultural. Însă, oricât de dezbătute 

ar fi existența sau utilitatea marketingului cultural, situațiile cu care se confruntă tot mai des 

instituțiile cu specific artistic, mai ales în ceea ce privește creșterea și diversificarea publicului, 

subliniază o nevoie din ce în ce mai accentuată de a-și schimba modul de gândire. În acest sens, 

lucrarea „Marketingul cultural în instituțiile de spectacol” abordează marketingul din 

perspectiva principiilor sale de bază care și-au dovedit aplicabilitatea în orice tip de organizație, 

publică sau privată, și subliniază particularitățile acestuia în teatru ca instituție publică de 

spectacole din spațiul cultural românesc.          

 Scopul prezentei teze de doctorat este identificarea principalelor instrumente de 

marketing care pot funcționa cu succes în instituțiile de spectacole din România și modalitățile 

optime de aplicare a acestora în concordanță cu așteptările publicului. În plus, știința 

marketingului cultural, recunoscută la nivel internațional, merită atenție și la nivel național 

unde subiectul este prea puțin tratat în literatura de specialitate, iar activitatea de marketing este 

practicată cu reticență în organizațiile culturale. Demersul propune o întâlnire între gândirea 

organizațională și comportamentul consumatorului în încercarea de a oferi instituțiilor de 

spectacole direcții practice de acțiune specifice marketingului cultural.  
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Conținut  

Capitolul I al lucrării este dedicat unei incursiuni istorice în marketingul cultural prin 

raportarea la dezvoltarea sa în plan internațional, dar evidențiază și deosebirile acestuia de 

marketingul comercial, teoretizate de-a lungul timpului. Marketingul cultural este prezentat ca 

procesul prin care organizațiile culturale își ating obiectivele oferind produsul artistic acelor 

categorii de public cărora acesta li se adresează. Pornind de la domeniul mai amplu al culturii, 

capitolul include prezentarea caracteristicilor marketingului în teatru, precum și aspecte 

organizatorice și legislative specifice practicării managementului și marketingului în teatrele 

de stat din România.           

 În accepțiunea teoreticienilor, marketingul cultural reprezintă o îmbinare a orientării 

organizației către produs și a orientării către consumator. Astfel, acțiunile de marketing în 

cultură se află la intersecția dintre perspectiva artistului și cea a publicului. Din 1969 și până în 

prezent, marketingul cultural a parcurs o serie de etape devenite capitole în istoria acestuia: 

întemeierea, profesionalizarea, descoperirile și redescoperirea sau inovația. La momentul 

actual, literatura de specialitate indică o nouă etapă denumită Perioada Îmbogățirilor și 

caracterizată prin implicarea accentuată a organizațiilor culturale în societate, educarea și 

îmbunătățirea stilului de viață al publicului. În România, fără existența unei literaturi 

aprofundate dedicată marketingului cultural, organizațiile se află încă în Perioada Inovației 

sinonimă cu maturizarea strategiilor, orientarea către colaborări interdisciplinare și explorarea 

beneficiilor noilor tehnologii.         

 Cercetările internaționale în marketing cultural se adresează în mod special domeniului 

în ansamblul său și abordează problematici precum politicile culturale, managementul 

marketingului sau consumul generic de cultură, fiind mai puțin dedicată sub-domeniilor 

specifice ca teatrul, filmul, muzica sau artele vizuale. Una dintre caracteristicile importante ale 

cercetării în marketingul cultural este aceea că studiile dedicate consumatorilor sunt 

preponderent sociologice și oferă informații cu privire la profilul publicului.   

 Spectacolele de teatru sunt produse sau chiar experiențe artistice unice pentru care 

prezentarea în fața unui public este o condiție esențială. Teatrul este o artă care se împlinește 

prin publicul său. Activitatea instituțiilor de spectacole nu se reduce doar la producția artistică, 

ci implică, în egală măsură, gestionarea tuturor serviciilor conexe care permit valorificarea 

creației teatrale în fața publicului. Rolul specialiștilor în marketing cultural este să faciliteze 

acest proces.              
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 Strategiile de marketing în instituțiile de spectacole sunt compuse pornind de la trei 

elemente principale: spectacolul, serviciile conexe și consumatorii, iar experiența rezultată din 

acest demers trebuie să genereze pe termen lung o creștere a gradului de participare a 

publicului.            

 În România, funcționarea instituțiilor de spectacole este reglementată de Ordonanța nr. 

21/2007, modificată și completată de Legea nr. 353/2007, iar managementul instituțiilor 

culturale de Ordonanța de Urgență nr. 189/2008, modificată și completată de Legea 185/2014. 

Astfel, instituțiile de spectacole fac parte din instituțiile publice de cultură, finanțate prin 

subvenție de la bugetul de stat, iar majoritatea sunt organizate, conform legii, ca instituții de 

repertoriu ceea ce implică existența unui colectiv artistic permanent, dar și a unei echipe tehnice 

și administrative.          

 Activitatea de marketing funcționează exclusiv prin corelarea cu un management 

orientat către performanțe cuantificabile. Din punct de vedere legislativ, implementarea 

marketingului în instituțiile de spectacole din România este fezabilă, însă multe dintre echipele 

de conducere manifestă o reticență față de acest domeniu determinată, în mare parte, de lipsa 

specialiștilor la nivel național. Pentru a depăși dilemele instituționale este necesară utilizarea 

argumentului subliniat în întreaga literatură de specialitate: scopul marketingului cultural nu 

este comercial, ci preponderent educativ și social.           

 Capitolul II descrie mixul de marketing care reprezintă cadrul clar și sistematic de la 

care trebuie să înceapă planificarea activităților de marketing. Fiind considerat de majoritatea 

specialiștilor „rețeta succesului în marketing”, mixul este o bază solidă care poate conduce la 

rezultate valoroase pe termen lung. Componentele mixului variază în funcție tipul de 

organizație, iar pentru lucrarea de față a fost aleasă o structură formată din cinci elemente 

recunoscute în literatura de specialitate ca fiind cele mai relevante în activitatea instituțiilor de 

spectacole: produsul, plasarea, prețul, promovarea și oamenii, care pot contribui la îmbogățirea 

experienței de consum. Abordarea holistică a acestor instrumente va facilita îndeplinirea 

obiectivelor organizației și, implicit, succesul acesteia.     

 Din perspectiva mixului de marketing, spectacolul de teatru reprezintă un produs 

„multidimensional” ale cărui caracteristici îl plasează la granița dintre produs, serviciu și, mai 

nou, experiență. Dificultatea încadrării spectacolului într-una dintre aceste categorii provine 

din trăsăturile sale specifice serviciilor: intangibilitatea, inseparabilitatea de vânzare, 

eterogenitatea, perisabilitatea și variabilitatea.     

 Prețul transmite un mesaj despre poziționarea instituției în raport cu publicul, dar și cu 
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restul organizațiilor din domeniu. Deși în cazul spectacolelor de teatru, scopul stabilirii prețului 

nu poate fi obținerea profitului din cauza costurilor ridicate pe care le implică producția 

acestora, instituția poate urmări prin preț echilibrarea costurilor financiare și psihologice ale 

consumatorului. Analizele privind prețul demonstrează că refuzul consumatorilor de a participa 

la evenimente culturale intervine înaintea evaluării costurilor financiare.    

 Plasarea este elementul care permite crearea unei relații directe între spectacolul de 

teatru și consumator. Aceasta se referă la locul și momentul stabilit de instituție pentru 

prezentarea actului artistic. Dar, plasarea nu se rezumă doar la coordonate spațiale și temporale, 

ci și la atmosferă, modalități de achiziționare a biletelor, mijloace de acces spre clădire sau în 

sala de spectacole, parcare, garderobă și orice alte servicii care contribuie la îmbunătățirea 

experienței culturale. Diferit de spațiul teatral dezvăluit de scenă și sală, spațiul „instituțional” 

este acel mediu funcțional, social și al emoțiilor care creează premisele unei receptări 

armonioase a spectacolului.             

 Instrumentul de marketing căruia instituțiile de spectacole îi acordă cea mai mare 

importanță este promovarea. Ca modalitate prin care informațiile cu privire la ofertă le sunt 

comunicate consumatorilor, promovarea implică o mare varietate de acțiuni și canale precum: 

publicitatea, relațiile publice, promovarea vânzărilor, comunicarea online sau marketingul 

Word-Of-Mouth. Diversitatea impusă de noile tehnologii și dezvoltarea digitală fără precedent, 

au transformat promovarea dintr-un monolog al instituției de spectacole adresat publicului său 

într-un dialog deschis care oferă nenumărate posibilități.        

 Un factor esențial în crearea unei experiențe unice pentru consumator îl reprezintă 

oamenii, denumiți, în cadrul mixului, personalul instituției de spectacole. Desigur, artiștii 

beneficiază de cea mai mare vizibilitate și sunt, în general, unul dintre motivele principale 

pentru care spectatorii aleg spectacole din repertoriul unei anumite instituții. Cu toate acestea, 

participarea publicului la spectacole de teatru implică contactul direct cu personalul suport al 

instituției precum: angajații responsabili de vânzarea biletelor, garderobă sau îndrumarea către 

locul din sala de spectacole. Astfel, fiecare dintre aceste persoane, personal artistic sau 

administrativ, devine un vector de imagine în relația cu publicul, având impact asupra reputației 

instituției.            

 Capitolul III se referă la comportamentul consumatorului de spectacole și principalii 

factori care îl influențează. Comportamentul consumatorului este unul dintre principalele 

subiecte abordate de studiile în domeniul marketingului cultural. Pornind de la ideea simplă că 

modul de viață și de gândire determină anumite nevoi, gusturi și preferințe, publicul instituțiilor 
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de spectacole nu poate fi privit în ansamblu, ci trebuie particularizat în funcție de trăsăturile 

fiecărui individ. Spectatorii sunt influențați de numeroși factori, iar în centrul 

comportamentului se situează motivația ca element care generează nevoia de a lua decizii și de 

a acționa.            

 Spectatorul de teatru este un consumator aparte de cultură deoarece își asumă rolul de 

a participa la împlinirea unui act artistic. Spectatorul privește, descoperă și interpretează creația 

teatrală într-un tip de consum care este simultan individual și colectiv. Pentru el, teatrul este 

întâlnirea vie cu un univers ficțional care funcționează conform unor convenții scrise și 

nescrise.           

 Capitolul IV este structurat în două cercetări exploratorii realizate prin analiza unor 

date secundare provenite din literatura de specialitate, ca preambul la cercetările descriptive 

din următorul capitol. Prima dintre acestea este un demers documentar despre consumul de 

spectacole din România, care include dar nu se reduce la consumul de teatru, și descrie 

frecvența națională de participare la spectacole de teatru, motive pentru participarea redusă la 

spectacole, aspecte care pot stimula consumul, precum și sursele de informare utilizate de 

consumatorii de cultură. Cea de-a doua cercetare reprezintă o contextualizare a domeniului 

marketingului cultural în România și explorează factorii politici, economici, sociali și 

tehnologici care îi influențează evoluția în instituțiile de spectacole.   

 În acest context, lipsa politicilor culturale la nivel național se resimte accentuat în 

instituțiile publice de cultură care funcționează fără o analiză a nevoilor societății și care au 

fost organizate și re-organizate succesiv de autoritățile centrale sau locale. O perspectivă 

națională cu privire la rolul culturii și acțiuni subsecvente ale instituțiilor ar atrage de la sine 

un interes mai crescut față de managementul cultural, dar și față de marketingul cultural.  

 În economia națională și europeană, domeniul artelor spectacolului face parte din 

sectoarele culturale și creative, acestea fiind considerate o sursă de creștere inteligentă care se 

bazează pe creativitate și stimulează inovația. Investiția statului în instituțiile de spectacole ca 

producătoare de conținut creativ determină dezvoltarea întregului ecosistem: de la artă și mass-

media până la publicitate și IT.        

 În România, aproximativ o treime din populație merge cel puțin o dată pe an la teatru, 

iar consumul de spectacole este specific zonelor urbane din cauza infrastructurii culturale 

deficitare în mediul rural. Participarea la spectacole de teatru este o activitate ocazională aflată 

în legătură directă cu timpul liber al potențialilor consumatori, nu variază semnificativ în 

funcție de vârstă, iar nivelul de educație al publicului este mediu spre ridicat. Cu toate acestea, 



 

8 

 

sistemul de învățământ românesc nu este orientat către formalizarea legăturii noilor generații 

cu arta teatrală.           

 Noile tehnologii sunt deopotrivă un avantaj și un dezavantaj pentru desfășurarea 

activităților instituțiilor de spectacole. Dacă în termeni de marketing acestea permit 

diversificarea canalelor de comunicare și identificarea unor mijloace de promovare inedite 

pentru oferta culturală, în ceea ce privește spectacolul de teatru așteptările publicului cu privire 

la mijloacele de expresie sunt din ce în ce mai ridicate. Pe termen lung, noua generație de 

consumatori digitali va fi considerabil mai greu de atras către un produs viu a cărui unicitate 

constă în energia care ia naștere din întâlnirea spectacolului cu publicul său.   

 Luând în considerare dinamica societății și evoluția mediului în care instituțiile de 

spectacole își desfășoară activitatea, una dintre modalitățile optime pentru dezvoltarea acestora 

este studiul aprofundat al publicului țintă și desfășurarea cercetărilor de public, care însă pot fi 

costisitoare.            

 Capitolul V este dedicat secțiunii practice a tezei care constă într-o cercetare 

descriptivă cantitativă referitoare la comportamentul consumatorului de teatru din România 

realizată pe un eșantion de peste 400 de respondenți, spectatori ai Teatrului Național „I. L. 

Caragiale” din București și Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova. Metoda aleasă 

pentru desfășurarea cercetării a fost cea a sondajului, metodă care permite culegerea unor date 

primare pe baza unui chestionar adresat unui eșantion reprezentativ de respondenți. Din punct 

de vedere al reputației, misiunilor declarate și activității extinse, cele două instituții de 

spectacole alese pentru desfășurarea cercetării sunt organizații ale căror trăsături permit 

explorarea în profunzime a instrumentelor de marketing cultural din perspectiva publicului, dar 

și realizarea unei paralele între opiniile spectatorilor de teatru din capitală și din provincie. În 

selectarea acestora, a fost luată în considerare și aplicabilitatea variabilelor preț, plasare, 

promovare și personal astfel încât întrebările adresate spectatorilor să fie relevante, iar aceștia 

să poată oferi răspunsuri pertinente.         

 Pentru realizarea cercetării au fost stabilite câte o perioadă, pentru fiecare instituție, în 

care oferta de spectacole era suficient de variată pentru a asigura o diversitate cât mai mare a 

respondenților. Astfel, datele au fost culese prin intermediul unui sondaj auto-aplicat 

spectatorilor la sediul celor două instituții înaintea începerii spectacolelor, într-un interval 

limitat de timp și bazat pe un chestionar format din 15 întrebări. Elaborarea chestionarului și 

colectarea datelor au urmărit modul de gândire al publicului contemporan de teatru, nu 

măsurarea satisfacției spectatorilor în raport cu respectivele instituții.    
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 Pentru analiza efectivă a datelor a fost utilizat softul econometric SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). În analiza și interpretarea datelor au fost avute în vedere: 

determinarea tendinței generale a variabilelor considerate, realizarea unor estimări și 

previziuni, evaluarea diferențelor dintre variabile sau grupuri de variabile.   

 Eșantionul a fost împărțit luând în considerare frecvența de participare la spectacole de 

teatru pe parcursul unui an: spectatori frecvenți (persoane care au declarat că merg la teatru cel 

puțin o dată pe lună), ocazionali (persoane care au declarat că merg la teatru cel puțin o dată pe 

an) și accidentali (persoane care au declarat că nu au mers la teatru în ultimele 12 luni). 

Cercetarea a fost împărțită în trei secțiuni: interesul spectatorilor față de spectacolul de teatru 

și față de serviciile conexe analizate din perspectiva instrumentelor mixului de marketing; 

motivația de participare a publicului la spectacole de teatru; aspecte care stimulează mersul la 

teatru.  În continuare, sunt prezentate câteva dintre cele mai importante rezultate.   

 Dintre componentele mixului de marketing, interesul spectatorilor frecvenți și 

ocazionali de teatru se îndreaptă mai ales către spectacolul de teatru ca produs 

„multidimensional”, iar caracteristicile cele mai importante sunt spectacolul ca ansamblu, 

mesajul transmis, interpretarea actorilor și piesele de teatru. Tinerii acordă o mai mare 

importanță spectacolului, iar înaintarea în vârstă generează o creștere a interesului față de 

interpretarea actorilor în procesul de luare a deciziei de participare. Viziunea regizorală este 

relativ importantă, iar scenografia, muzica sau costumele sunt cele mai puțin luate în 

considerare, dintre variabilele analizate.          

 Cele mai frecvente activități practicate de spectatori înainte de a merge la teatru sunt 

căutarea informațiilor despre spectacole pe internet și citirea rezumatului piesei pe care 

urmează să o vizioneze. Tinerii sunt cei care solicită cel mai des păreri ale altor spectatori, iar 

începând cu vârsta de 35 de ani cei mai mulți spectatori citesc cronici ale spectacolelor realizate 

de critici de teatru, căutând opinii specializate.       

 Personalul suport al instituțiilor teatrale este al doilea cel mai important instrument de 

marketing luat în considerare de spectatori. Astfel, toate segmentele de vârstă declară un interes 

crescut față de amabilitatea, promptitudinea, profesionalismul și prestanța angajaților cu care 

intră în contact demonstrând că percepția asupra imaginii instituției și experiența de participare 

sunt influențate de comportamentul personalului.       

 Interesul spectatorilor față de promovare este similar celui manifestat față de personal, 

iar cea mai importantă trăsătură a acesteia este considerată claritatea informațiilor oferite cu 

privire la spectacolul de teatru, fiind urmată de relevanța mesajelor. Pe de altă parte, o mai bună 
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promovare a spectacolelor reprezintă un posibil stimulent de revenire la teatru al spectatorilor.

 Plasarea este al patrulea cel mai important element al mixului pentru consumatori, iar 

caracteristicile față de care aceștia manifestă un interes crescut sunt ora și ziua în care sunt 

programate spectacolele, vânzarea biletelor online, atmosfera și confortul oferit în sala de 

spectacole. Tinerii până în 25 de ani, dar și segmentul de vârstă de peste 65 de ani acordă 

importanță amplasării în zone centrale a instituțiilor teatrale, dar și punctelor de vânzare a 

biletelor. Deși clădirea, garderoba, parcarea sau amenajarea spațiilor conexe sunt considerate 

doar „moderat” importante în decizia de participare, desfășurarea spectacolelor în spații 

neconvenționale nu reprezintă un aspect care ar putea influența creșterea frecvenței de 

participare.           

 Prețul este instrumentul de marketing care prezintă cel mai puțin interes pentru 

spectatori dintre elementele mixului, dar acesta este totuși „moderat” important. La nivelul 

tuturor segmentelor de vârstă, spectatorii pun însă accentul pe raportul dintre calitate și preț. 

Ofertele promoționale și biletele la prețuri reduse devin importante ca aspecte care ar putea 

stimula creșterea frecvenței cu care spectatorii merg la teatru.       

 Motivațiile spectatorilor de teatru reflectă atât pentru participarea frecventă la 

spectacole, cât și pentru cea ocazională, curiozitate pentru descoperirea actului artistic și 

entuziasm față de acesta. De asemenea, publicul alege să meargă la teatru pentru îmbogățirea 

cunoștințelor, respectiv motive educative, dar și pentru stimularea intelectuală. În același timp, 

socializarea nu reprezintă un motiv însemnat în viziunea spectatorilor.    

 Atât spectatorii frecvenți, cât și cei ocazionali și accidentali își doresc să revină în sala 

de spectacole. Aspectele care ar putea determina o creștere a frecvenței de participare la 

spectacole de teatru sunt general valabile indiferent de obiceiurile de consum sau de segmentele 

de vârstă. În primul rând, spectatorii ar merge mai des la teatru dacă instituțiile ar diversifica 

tipul de spectacole, incluzând în ofertă producții cu caracter interdisciplinar, interactiv sau 

multimedia. Dar, aceștia manifestă o preferință crescută pentru piesele de teatru clasice și sunt 

mai puțin interesați de subiecte contemporane ceea ce indică nevoia de modernizare a 

mijloacelor de expresie. În mod așteptat, persoanele cu vârste cuprinse între 26 și 49 de ani 

invocă nevoia de mai mult timp liber pentru a merge la teatru mai des, dar toți spectatorii iau 

în considerare programarea spectacolelor la ore și în zile accesibile. Disponibilitatea 

spectatorilor scade o dată cu înaintarea în vârstă și crește după vârsta de 50 de ani. Lipsa 

timpului liber se resimte și în aspecte precum existența unei cafenele sau a unui restaurant în 

instituția teatrală și organizarea unor evenimente conexe spectacolului de teatru, acestea fiind 
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foarte puțin luate în considerare.        

 În Capitolul VI al lucrării este prezentat un model teoretic cu aplicabilitate practică în 

dezvoltarea strategiilor de marketing în instituțiile de spectacole din România. În cadrul 

acestuia sunt oferite exemple de abordare a procesului de marketing din perspectiva instituției 

prin raportarea la interesele, motivațiile și opiniile publicului de teatru segmentat în funcție de 

vârstă. De asemenea, având în vedere contextul excepțional impus de pandemia declanșată la 

începutul anului 2020, capitolul include o secțiune care subliniază avansul semnificativ în 

materie de marketing al instituțiilor de spectacole și o serie de perspective strategice, în acord 

cu modelul teoretic propus.           

CONCLUZII 

Cu o istorie de peste 50 de ani, marketingul cultural este unul dintre cele mai dinamice 

domenii din punct de vedere al vitezei cu care instrumentele sale specifice se dezvoltă și se 

transformă, concomitent cu evoluția societății. În momentul actual, la nivel internațional, 

marketingul cultural este orientat către implicarea activă a organizațiilor în societate, educarea 

publicului și creșterea calității vieții.         

 Marketingul cultural este procesul și în același timp arta de a oferi produsul artistic 

acelor categorii de public cărora li se adresează, prin corelarea acestuia cu instrumente precum 

prețul, plasarea, promovarea și personalul organizațiilor, cu scopul de a îndeplini obiectivele 

de management. Contrar modului de funcționare al marketingului în logica economiei moderne 

de piață, produsul artistic nu răspunde unei cereri exprimate a consumatorilor, ci identifică 

publicul potrivit pentru o ofertă deja existentă și creează un orizont de așteptare. Simultan, 

marketingul cultural urmărește o relație reciproc avantajoasă dintre organizație și consumatori.

 Ca operă de artă care poate exista doar în prezența publicului său, spectacolul de teatru 

este un eveniment social și participativ în care realitatea artiștilor și cea a spectatorilor devin 

un tot unitar. Instituția culturală este cea care facilitează actul de creație, dar și serviciile conexe 

acestuia, oferind resursele necesare conturării unei experiențe unice pentru public.  

 Comportamentul consumatorului este unul dintre principalele subiecte abordate de 

studiile în domeniul marketingului cultural. Pornind de la ideea simplă că modul de viață și de 

gândire determină anumite nevoi, gusturi și preferințe, publicul instituțiilor de spectacole nu 

poate fi privit în ansamblu, ci trebuie particularizat în funcție de trăsăturile fiecărui individ. 

Spectatorii sunt influențați de factori culturali, sociali, psihologici și personali, iar 

comportamentul lor derivă dintr-o intersecție de influențe. Mersul la teatru impune un anumit 
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comportament, iar prezența în sala de spectacol implică o atitudine activă și o experiență 

senzorială, emoțională și intelectuală.        

 Dezvoltarea marketingului cultural în România este strâns legată atât de obiceiurile de 

consum cultural ale populației, cât și de mediul extern instituțiilor de spectacole care include 

factori politici, economici, sociali și tehnologici. Dintre toate informațiile necesare 

specialiștilor în elaborarea strategiilor cel mai dificil de obținut sunt cele referitoare la opiniile 

spectatorilor care provin, în general, din cercetări de marketing.    

 Cercetarea aferentă secțiunii practice din cadrul prezentei lucrări de doctorat se 

conturează ca un studiu de public care reflectă interesul, motivațiile și opiniile unui eșantion 

de peste 400 de respondenți, selectați dintre spectatorii Teatrului Național „I. L. Caragiale” din 

București și Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, cu privire la spectacolul de teatru 

și serviciile conexe oferite de instituțiile de spectacole. Rezultatele obținute descriu profilul 

publicului de teatru din România, subliniind așteptările consumatorilor în funcție de frecvența 

de participare la spectacole de teatru și prezentând, în același timp, două planuri paralele: 

spectatorii de teatru din București, ca principal centru cultural și cel mai mare oraș al țării, și 

spectatorii din Craiova, oraș reședință de județ de dimensiune medie, orientat către dezvoltare 

culturală.             

 Explorarea noțiunilor teoretice cu privire la marketingul cultural, a mediului în care 

instituțiile de spectacole își desfășoară activitatea în România, precum și a cercetării practice 

au permis structurarea unui model strategic de marketing. Modelul propus poate fi aplicat, 

conform obiectivelor de marketing ale fiecărei instituții, pe diferite tipuri de segmente de 

public. În prezenta lucrare, a fost considerată relevantă o segmentare a publicului în funcție de 

vârstă.            

 În baza rezultatelor cercetării și a modelului realizat, putem concluziona că în 

organizarea activității de marketing cultural este esențială planificarea instrumentelor conform 

mixului și corelarea acestora cu așteptările consumatorilor. În egală măsură, ținând cont de 

specificul instituțiilor de spectacole, produsul va fi întotdeauna elementul cheie, iar prețul, 

plasarea, promovarea și personalul vor fi interconectate astfel încât să permită valorificarea 

multiplelor dimensiuni ale acestuia. Aceste componente percepute de consumatori ca servicii 

conexe nu trebuie ignorate, ci utilizate în interesul spectacolului de teatru și al instituției, dat 

fiind că permit crearea unei experiențe unice și oferă posibilitatea transformării mersului la 

teatru într-un obicei de consum cultural.           

 În România, studiile de specialitate în marketing cultural se află încă la început de drum, 
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însă dimensiunea practică a domeniului este din ce în ce mai vizibilă. Cercetarea activităților 

instituțiilor de spectacole în materie de marketing și realizarea unor studii aprofundate despre 

publicul de teatru vor contribui semnificativ la tranziția către o gândire de marketing adaptată 

funcționării societății contemporane, însă acesta este un demers continuu pentru profesioniștii 

din domeniu. Deși impactul pandemiei care a debutat în anul 2020 asupra domeniului artelor 

spectacolului nu poate fi încă studiat în profunzime, momentul crizei sanitare reprezintă un 

prilej de reflecție asupra progreselor înregistrate de către instituțiile culturale în asimilarea 

instrumentelor de marketing.         

 Astfel, marketingul cultural se conturează ca un proces de durată, ale cărui rezultate 

sunt vizibile în timp, care are ca scop organizarea coerentă a instrumentelor din cadrul 

instituțiilor de spectacole pentru cunoașterea, creșterea și diversificarea publicului, 

maximizarea veniturilor și îmbunătățirea experienței teatrale. Marketingul contribuie la 

includerea teatrului în viețile oamenilor din jurul nostru dezvoltând noi categorii de public și 

presupune o preocupare constantă față de educația viitoarelor generații de spectatori.  

 Dincolo de limitele cercetărilor realizate, perspectivele acestei lucrări sunt influențate 

în mod considerabil de contextul în care este finalizată și de cheia în care rezultatele vor fi 

interpretate. Pandemia continuă să ne redefinească prezentul și percepția asupra activităților 

care presupun grupuri extinse de oameni necunoscuți. Ne aflăm într-un moment de regândire 

și adaptare a stilului de viață.         

 Vom descoperi în timp cum și dacă relația online dintre teatru și public va funcționa 

pentru că într-o astfel de interacțiune dispare tocmai esența artei teatrale: întâlnirea vie dintre 

spectacol și spectator.          

 Când spectatorii se vor întoarce la teatru, instituțiile din România vor fi avansat deja în 

parcursul digital și vor dispune de instrumentele de marketing necesare pentru realizarea 

studiilor de public și îmbunătățirea experiențelor culturale. Teza de doctorat „Marketing 

cultural în instituțiile de spectacol” poate să constituie un punct de pornire în acest demers 

pentru fundamentarea unor strategii de marketing cultural la nivel național, dar și pentru 

viitoare cercetări din domeniu.   
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