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REZUMAT 
Internetul şi e-mailul au schimbat irevocabil viaţa de zi 
cu zi a oamenilor. Acestea au schimbat, tot irevocabil, 
munca depusă de comercianţi. Este crucial pentru 
managerii de artă şi pentru comercianţii de artă să 
înţeleagă cum să folosească eficient aceste mijloace de 
comunicare şi să fie siguri că pot să capitalizeze multe 
dintre beneficiile acestora. 
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INTRODUCERE 
Crucial pentru succesul marketingului online şi integrarea 
tuturor uneltelor de marketing este investirea în personal 
de marketing, personal artistic, personal de dezvoltare şi 
departamentul de educaţie în dezvoltarea şi actualizarea 
conţinutului Website-ului. Prea multe instituţii de artă 
recrutează oameni care lucrează doar la Website şi atât – 
oameni care adeseori au simţ tehnic, dar care nu sunt 
conştienţi de felul în care site-ul se potriveşte cu alte 
unelte sau strategii de comunicare. 
”Marketingul online îşi dovedeşte eficienţa în fiecare zi; 
este sursa primară de creştere în marketingul direct la 
momentul actual şi este calea viitorului.” [1] 

MARKETING PE INTERNET 
În câţiva puțini ani Internetul a devenit un mediu al pieţii 
de masă. Astfel, în cadrul Filarmonicii de Stat Arad, în 
stagiunea 2012-2013, am oferit tuturor spectatorilor și 
abonaților noștri un chestionar, pentru a putea afla despre 
evoluţiile demografice, obiceiurile şi preferinţele 
audienţelor de artă, în special utilizând internetul. Studiul 
a constatat că dintre abonaţi având vârste între treizeci şi 
cinci până la cincizeci şi cinci de ani, 74 la sută sunt 
online, utilizând internetul, website-uri, e-mailul și 
rețelele de socializare. Patruzeci şi şase la sută dintre 
abonaţi cu vârsta de cincizeci şi cinci de ani şi peste sunt 
online, o rată mult mai mare decât, în calitate de manager 
artistic, aș fi estimat.  
Utilizatorii de Internet tind să aibă o reţea mai mare de 
contacte apropiate şi semnificative decât neutilizatorii, o 
medie de treizeci şi şapte la sută comparativ cu treizeci la 
sută în cazul neutilizatorilor, fiind mult mai probabil ca 
aceştia să primească ajutor sau sfat de la cineva din 
cadrul aceleaşi reţele sociale. 
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ABSTRACT 
The internet and e-mail have irrevocably changed the 
daily lives of people. They have also irrevocably changed 
the work of marketers. It is crucial for arts managers and 
marketers to understand how to use these means of 
communication effectively and to be sure to capitalize on 
their many benefits.  
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INTRODUCTION 
Crucial to the success of online marketing and the 
integration of all marketing tools is the investment by 
marketing staff, artistic personnel, development staff, and 
the education department in the development and 
updating of website content. Too many arts organizations 
recruit people to work on the website alone-people who 
often are tech-savvy but are not aware of how the site fits 
in with other communication tools or strategies. 
“Online marketing is providing its effectiveness 
everyday; it is the primary source of growth in direct 
marketing at the current time, and it is the way of the 
future.” [1]    

INTERNET MARKETING 
In a few short years the Internet has become a mass 
market medium. Thus, at the State Philharmonic of Arad, 
in the musical season of 2012-2013, we offered all 
spectators and all of our annual subscribers a 
questionnaire, in order to find out about the 
demographics, habits, and preferences of online arts 
audiences, especially using the Internet. The survey 
found that from the subscribers having the age of 30-55, 
74% are online, using the Internet, websites, e-mail and 
social networking. 46% of the subscribers having the age 
of 55 and over, are online - a much higher percentage, as 
I, as an art manager, would have estimated.  
Internet users tend to have a larger network of close and 
significant contacts than the non-users, an average of 
37% compared to 30% in the non-users’ case, being 
highly probable that these get help or advice from 
someone from the same social network. 
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De ce oamenii cheltuie atât de mult timp online? Pentru 
că Internetul adaugă valoare reală vieţilor lor. Nouăzeci și 
patru la sută dintre respondenţi sunt de acord că 
Internetul face mai uşoară comunicarea, 96 la sută sunt 
de acord că prin Internet oamenii obţin rapid informaţii, 
82 la sută sunt de acord că Internetul le conferă autoritate 
consumatorilor, iar 67 la sută declară că Internetul face ca 
să fie mai uşoare şi mult mai plăcute achizițiile. 
Zilele în care oamenii au folosit Internetul doar pentru a 
obţine informaţii şi temându-se a introduce online 
informaţiile cărţilor lor de credit sunt în curs de a 
dispărea rapid. Comerţul electronic nu mai este doar 
pentru cumpărătorii pricepuţi la tehnică, ci, acesta s-a 
transformat în curent principal pe măsură ce oamenii sunt 
mai încrezători în utilizarea Internetului. În urma acestui 
studiu, intenționăm în scurt timp implementarea în 
instituție a programului online de vânzare-cumpărare a 
biletelor la spectacolele de cultură ale Filarmonicii de 
Stat Arad, facilitând astfel întregul proces de rezervare și 
achiziționare a biletelor la concerte beneficiind de faptul 
că Internetul permite să facem aceste lucruri mai repede, 
mai ieftin şi mai bine decât a fost anterior.  

NOI PARADIGME ALE 
MARKETINGULUI 
„Noua eră informatică a schimbat perspectivele asupra 
faptului cum şi când oamenii iau decizii. Înainte de era 
înaltei tehnologii a informaţiei, toate contactele dintre o 
afacere şi un client, o instituție și un spectator - au fost 
iniţiate şi controlate de un comerciant, referent. Din 
cauza mecanismelor de răspuns edificate în marketingul 
de Internet cu e-mail, marketingul a devenit o dublă 
modalitate de schimb.”[2] 

Considerăm că ar fi un avantaj și totodată o așteptare de 
serviciu pe care spectatorii noștri o au - descărcarea 
concertelor Filarmonicii de Stat Arad. Având numeroase 
concerte, populare la nivel internațional, audiența trebuie 
să aibă, în viitorul apropiat, oportunitatea de a descărca 
gratuit, o perioadă limitată (în urma participării la 
concerte) muzica pe care au audiat-o. Membrilor 
audienței li se vor încredința, după participarea  la 
concert, o parolă și instrucțiuni, care să le permită să 
descarce interpretările pentru delectări în viitor. Muzica 
va fi disponibilă în format MP3 de pe un website special 
conceput și administrat de instituție, accesul fiind permis 
doar pe baza autentificării prin login și parolă. 

Astăzi spectatorii aleg să intre într-un proces de 
angajament şi să definească regulile angajamentului. Ei 
vor să aibă control în cadrul acestui proces – când şi cum 
să cumpere, să fie în stare să frunzărească şi să aibă acces 
la informaţii şi să aleagă fără să trebuiască să contacteze 
multe resurse, să aştepte la rând sau să fie ţinut pe 
aşteptare la telefon. Pe măsură ce oamenii devin mai 
obişnuiţi cu multele beneficii provenite din efectuarea 
afacerilor online, este posibil ca aceştia să devină şi mai 
intoleranţi faţă de ineficienta căutare offline a 
informaţiilor reprezentaţiilor artistice şi faţă de aşteptarea 
nerăbdătoare la telefon pentru a comanda bilete în timpul 
orelor limitate ale programului de lucru al caselor de 
bilete. 
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Why do some people spend so much time online? 
Because the Internet adds value to their real life. 94% of 
the people who have answered the questionnaire agree 
that the internet makes communication easier, 96% that it 
lets people get information quickly, 82% agree that it 
empowers consumers, and 67% say that the Internet 
makes shopping easier and more enjoyable. 

The days when people used the Internet solely for 
information search and were afraid to enter their credit 
card information online are rapidly disappearing. 
Electronic commerce is no longer just for tech-savvy 
shoppers, but has moved into the mainstream as people 
are more confident using the internet. Having the results 
of this survey, we intend to establish in our institution the 
online program of selling and buying tickets for the 
cultural shows of the State Philharmonic of Arad, 
facilitating thus the entire process of reservation and 
purchasing of the tickets for the concerts, having the 
benefit of the fact that the internet allows these things to 
become faster, cheaper and better than before. 

NEW MARKETING PARADIGMS 
“The new information age has changed perspectives on 
how and when people make their choices and their 
purchases. Before the high-tech information age, all 
contacts between a business and a customer were 
initiated and controlled by the marketer. Because of the 
response mechanisms built into Internet marketing with 
e-mail, marketing has become a two-way exchange.” [2] 

We consider as being an advantage and at the same time 
an expectance of service that our spectators have – the 
downloading of the concerts given at the State 
Philharmonic of Arad. As we have numerous 
internationally popular concerts, the audience must have 
the opportunity, in the near future, of downloading for 
free, for a limited period of time (as a result of 
participation to our concerts) the music that they have 
listened to. The audience members will be entrusted, after 
attending the concert, a password and instructions, 
allowing them to download the performance for future 
enjoyment. The music will be available in MP3 format 
from a specially designed website designed and 
administrated by our institution, the access being 
permitted only by logging in with a username and 
password. 

Today the spectators choose to enter a process of 
engagement and define its rules. They want to have 
control in this whole process – when and how to buy, to 
be able to browse and have access to information and 
choose without having to contact many resources, wait in 
line, or be put on hold on the telephone. As people 
become more accustomed to the many benefits accrued 
by doing business online, they are likely to become 
increasingly intolerant of inefficient offline searching for 
performing arts information and of impatiently waiting 
on hold to order tickets by phone during limited box 
office hours. 
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BENEFICII PENTRU INSTITUȚIE 
DATORATE INTERNETULUI 
Deşi marketingul prin website şi e-mail pun mult din 
noua responsabilitate pe umerii managerilor de artă, 
instituţiile primesc multe beneficii care fac mai mult 
decât să compenseze. Înainte de toate, web-ul prezintă 
site-ul în mod egal tuturor. Informaţia detaliată în grad 
înalt poate să fie prezentată fără grija costurilor de 
tipărire şi a greutăţii pachetelor la expediere. 
Web-ul este colorat, uşor de actualizat şi este ideal pentru 
răspândirea ştirilor. Web-ul efectuează uşor comunicaţii 
generale şi personalizate cu spectatorii. O prezenţă online 
este importantă în creşterea profilului instituției pe plan 
local, naţional şi internaţional. Este un cost eficient, atât 
în termeni ai reducerii costurilor, cât şi a creşterii 
încasărilor. Marketingul eficient pe Web-site şi e-mail 
poate să preţuiască enorm în dezvoltarea de noi audienţe 
şi în îmbunătăţirea interacţiunii cu spectatorii actuali.  
„Oricine poate la fel de bine să spună în numele 
instituţiilor de artă constrânse financiar că digitalizând o 
instituție, face mai mult decât doar să creeze oportunităţi 
nelimitate. De asemenea, aceasta înseamnă că instituţiile 
de artă trebuie să dezvolte şi să menţină Website-urile lor 
la cele mai înalte standarde posibile.”[3] 
Internetul oferă clienţilor permanenţi ai artei 
oportunitatea de a răsfoi într-un cadru relaxat, şi de a 
obţine efectiv repede orice informaţie dorită, de a decide 
fără constrângere când şi la ce să participe şi să acţioneze 
imediat – la orice oră din zi sau din noapte – pentru a 
comanda bilete – cu alte cuvinte, avantajele care nu sunt 
disponibile prin oricare alte mijloace de informare. 
Uşurinţa cumpărării de bilete online douăzeci şi patru de 
ore pe zi, şapte zile pe săptămână a făcut ca tradiţionalele 
ore ale programului de lucru ale caselor de bilete să fie 
ceva depăşit, ceva învechit pentru mulţi clienţi. De fapt, 
multe instituţii de artă constată că cea mai populară 
structură de cumpărare a biletelor şi a căutării de 
informaţii de pe site-urile lor este de la 9 a.m. la 2 p.m. 
De asemenea, spectatorii pot să „încerce înainte de a 
cumpăra“ prin clipuri video şi audio sau fotografii, 
trăsăturile care îi ajută să spargă barierele inerente 
mijloacelor tradiţionale de informare. Website-ul poate să 
îi ajute pe spectatorii (turiști) să îşi planifice vizitele cu 
informaţii în privinţa transportului, parcării şi 
restaurantelor. Spectatorii pot să îşi expedieze întrebările 
şi solicitările lor prin e-mail către instituţie şi se pot 
aştepta a primi un răspuns personal în timp util. Aceste 
caracteristici sunt, desigur, beneficii majore şi pentru 
instituţie. 
Site-ul trebuie să se descarce cu repeziciune. Dacă pentru 
descărcare sunt necesare zece secunde, s-ar putea să ne 
pierdem vizitatorii înainte ca ei să ajungă la pagina de 
găzduire. Odată ajunşi acolo, vizitatorii trebuie să poată 
să acceseze orare, pagina de cumpărare a biletelor, şi 
orice alte promoţii speciale. Orice altceva de pe site 
trebuie să nu fie mai departe de două sau trei apăsări de 
buton. 
Un Web site performant de artă generează interes şi 
emoţie. Site-ul trebuie să fie atractiv şi să îţi capteze 
ochii, iar vizual trebuie să reprezinte bine instituţia. 
Totuşi, a concepe un Web site nu este doar a avea site-ul 
care să arate cel mai bine; ci este faptul de a obţine 
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WEB SITE BENEFITS 
Although website and e-mail marketing place much new 
responsibility on the shoulders of arts managers, the 
organization receives many benefits that do more than 
compensate. First of all, the web presents everyone’s site 
equally. Highly detailed information can be presented 
without concern for printing costs and mailing weight. 

The web is colorful, easily updateable, and is ideal for 
spreading news. The web makes frequent general and 
personalized communication with spectators easy. An 
online presence is important in raising the company’s 
profile locally, nationally, and internationally. It is cost 
effective, both in terms of reducing costs and increasing 
revenues. Effective website and e-mail marketing can be 
highly valuable for developing new audiences and for 
improving interaction with current spectators. 

“One can just as well say on behalf of financially 
constrained arts organizations that digitizing an 
institution does more than create unlimited business 
opportunity. Also, this means, that organizations must 
develop and maintain their websites to the highest 
possible standards.” [3]  

The internet offers arts patrons an opportunity to browse 
in a relaxed setting, quickly obtain virtually any 
information desired, decide at leisure when and what to 
attend, and act instantly – at any time of day or night – to 
order tickets – in other words, the conveniences not 
available through any other media. The ease of online 
ticket purchasing twenty-four hours a day, seven days a 
week, has made traditional box office hours obsolete for 
many spectators. In fact many arts organizations are 
finding that the most popular time frame for ticket 
purchasing and surfing for information on their sites is 
from 9 P.M. to 2 A.M. 

Spectators can also “try before they buy” with video and 
audio clips or photos, features that help break down 
barriers inherent in traditional media. The website can 
help people (tourists) plan their visit with transportation, 
parking, and restaurant information. Spectators can e-
mail their questions and requests to the institution and, 
one hopes, receive a timely, personal response. These 
features are of course major benefits to the institution as 
well.  

The site must download quickly. If it takes ten seconds to 
download, we may lose visitors before they get to the 
home page. Once there, the visitors should be able to 
access schedules, the ticket purchase page, and any 
special promotions. Everything else on the site should be 
no more than two or three clicks away. 

An effective performing arts website generates interest 
and excitement. The site should be attractive and eye-
catching and should visually represent the institution 
well. However, designing a website is not just about 
having the best-looking site possible; but it is about 
getting information across in a clear, concise manner. 
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informaţii de la un capăt la altul într-o manieră clară şi 
concisă. 
Managerii artistici pot să stimuleze interesul oamenilor şi 
să extindă enorm experienţa lor cu reprezentaţiile şi 
înţelegerea lor privind forma de artă scriind periodic pe 
blog-uri (Web logs – jurnale Web) şi postând cele scrise 
pe Website. 
Website-ul instituţiei şi mesajele e-mail trebuie să asigure 
informaţii de contact pentru fiecare departament relevant 
din cadrul instituţiei. Cineva din fiecare departament 
trebuie să răspundă acestor contacte cu un mesaj personal 
în timp util, iar toate comentariile şi reclamaţiile clienţilor 
trebuie să fie atent luate în considerare. 
În mod ideal, instituţia va oferi vânzări de bilete online în 
timp real. Cu vânzările în timp real, clienţii pot să aleagă 
scaunele lor şi să obţină o reacţie imediată la vânzare. 
Dacă nu este realizabilă oferirea de bilete online în timp 
real, grupurile de artă pot să asigure un format de 
comandă care să fie tipărit şi transmis prin fax, e-mail sau 
expediat prin poştă; totuşi, informaţiile cardului de credit 
nu trebuie să fie acceptate prin e-mail pentru că această 
metodă nu este sigură. Clienţii care comandă bilete prin 
e-mail sunt sunaţi la telefon ulterior de către personalul 
casei de bilete pentru informaţiile legate de plată. Deşi nu 
este un proces simplu şi omogen ca şi comanda online, o 
formă descărcabilă le permite clienţilor să acţioneze în 
privinţa cumpărării biletelor imediat în orice moment al 
zilei. Dacă ei trebuie să aştepte să telefoneze în timpul 
orelor de funcţionare a casei de bilete, această 
inconvenienţă devine asemenea unei piedici. 
Fiecare Web site al oricărei instituţii de artă ar trebui să 
acorde acces la informaţiile privind cumpărarea biletelor 
printr-o singură apăsare de buton, care să fie vizibil pe 
pagina de găzduire şi care să fie accesibil de pe fiecare 
altă pagină. Informaţiile privind biletele trebuie de 
asemenea să fie la fel de facile cu privire la fiecare 
producţie, orare, programe, schiţa locului de 
reprezentaţie, recenzii şi alte ştiri legate de reprezentaţie. 
„La majoritatea sistemelor de furnizare a biletelor, 
clienţii pot să vizualizeze diagrama sălii de spectacole şi 
uneori şi scena din diverse secţiuni de amplasare a 
scaunelor. Cumpărătorii selectează o secţiune preferată 
sau o categorie de preţ şi după aceea li se oferă cele mai 
bune locuri disponibile sau o selecţie de locuri 
disponibile. Cumpărătorilor li se mai oferă şi opţiunea de 
a reselecta dacă locurile acceptabile nu sunt disponibile 
pentru data aleasă.” [4] 

EDIFICAREA LOIALITĂȚII 
ELECTRONICE  
Website-urile sunt de departe mai mult decât doar unelte 
de publicare. Sunt unelte de comunicare, oferind 
oportunităţi pentru dialog în două moduri cu spectatorii şi 
cu relaţiile personale automatizate. 
Oamenii se aşteaptă la navigare uşoară, informaţii la zi, 
opţiuni uşor de efectuat, serviciu rapid şi răspunsuri 
rapide. Totuşi, multe Website-uri dezamăgesc frecvent, 
creează frustrări şi clienţi supăraţi că se procesează cu 
viteze prea mici, navigarea este grea sau Website-ul nu 
reacţionează.  
În calitatea de „comerciant de artă” am conceput 
Website-ul pentru a atrage oamenii la fiecare nivel de pe 
scara loialităţii, atât pentru a ne adresa intereselor şi 
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Arts managers can stimulate people’s interest and greatly 
enhance their experience with the performances and 
understanding of the art form by writing regular blogs 
(web logs) and posting them on their website. 

The institution’s website and e-mail messages should 
provide contact information for each relevant department 
in the institution. Someone in each department should 
respond to these contacts with a personal message in a 
timely manner, and all customer comments and 
complaints should be carefully considered. 

Ideally, the institution will offer real-time ticket sales 
online. With real-time sales, patrons can select their seats 
and get immediate feedback on the sale. If it is not 
feasible to offer real-time sales online, arts groups can 
provide an order form to be printed out and submitted by 
fax, e-mail or mail; however, credit card information 
should not be accepted by e-mail because this method is 
not secure. Spectators ordering tickets via e-mail are later 
phoned by box office personnel for their payment 
information. Although it is not as simple and smooth a 
process as ordering online, a downloadable form allows 
spectators to act on their ticket purchase decision 
immediately and at any time of day. If they must wait to 
phone during box office hours, this inconvenience may 
serve as a deterrent.  

Every arts organization’s website should have one-click 
access to ticket purchasing information highly visible on 
the home page and easily accessible from every other 
page. The ticket information should also be one click 
away from information about each production, schedules, 
layout of the venue, reviews, and other performance-
related news. 

 “With most ticketing systems, patrons can view a 
diagram of the hall and sometimes view the stage from 
various seating sections. Purchasers select a preferred 
section or price category and are then offered the best 
available seats or a selection of available seats. They are 
also given the option to reselect if acceptable seats are 
not available on the chosen date.” 4 

BUILDING E-LOYALTY 
Websites are far more than just publishing tools; they are 
communication tools, offering opportunities for two-way 
dialogues with spectators and automated personal 
relationships. 

People expect easy navigation, up-to-date information, 
easy purchasing options, fast service, and fast responses. 
However, many websites frequently disappoint, frustrate, 
and anger customers as a result of being too slow, 
difficult to navigate, or unresponsive.  

As an “art trader” I have designed the website in order to 
attract people at each level on the loyalty ladder, both to 
speak to their current interests and needs and to 
encourage them to continue their relationship with our 
institution of culture.  

Suspects, new visitors to our site, are on the lowest rung 
of the loyalty ladder. Research shows that once a new 
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nevoilor lor curente, cât şi de a-i încuraja să continue 
relaţia lor cu instituţia noastră de cultură. 
Presupuşii, noi vizitatori ai site-ului nostru, sunt pe cea 
mai de jos treaptă a scării loialităţii. Studiile arată că 
odată ce un vizitator nou a apăsat pe butonul site-ului 
nostru, are la dispoziţie trei secunde să se convingă să 
rămână. Pentru a capta atenţia noului vizitator, ne 
asigurăm că Valoarea ofertei de Internet a instituţiei 
reiese imediat cu claritate. Cu alte cuvinte, avem un scop 
primordial clar şi îl comunicăm pe aceeaşi pagină de 
găzduire. Pot vizitatorii să înţeleagă repede ce este 
instituţia, ce reprezintă, şi ce le va oferi Web site-ul? 
Reflectă felul în care a fost proiectat Website-ul, valorile 
esenţiale de marcă ale instituţiei? Acestea sunt întrebările 
vitale la care dorim să răspundem de fiecare dată când 
actualizăm website-ul sau rețelele de socializare. 
Clienţii probabili sunt oameni care ne-au contactat pentru 
informaţii, demonstrând un interes faţă de instituţie dar 
care încă nu au întreprins nimic. Aceşti oameni au nevoie 
să fie convinşi să facă o cumpărare. Caracteristicile care 
pot să fie eficiente, sunt imagini puternice, premii, 
recomandări şi recenzii.  
Participanţii sunt oameni care au contactat cel puţin o 
dată la ofertele instituţiei. Astfel, am creat pagini Web 
dinamice, website și pagini oficiale ale rețelelor de 
socializare, arătând diverse conţinuturi diverşilor oameni, 
potrivit intereselor lor declarate (şi cumpărate), astfel că 
mesajul va transmite beneficiile şi interesul. De 
asemenea, de fiecare dată când cineva ne oferă 
informaţii, îl răsplătim cu un răspuns personal relevant. 
Clienţii propriu-zişi sunt participanţi frecvenţi. Pentru a 
edifica profile ale celor mai buni clienţi-spectatori, 
solicităm mai multe informaţii de profunzime. Spectatorii 
vor continua să ne ofere informaţii dacă folosim 
răspunsurile lor pentru a îmbunătăţi comunicarea pe care 
ei o primesc de la noi şi respectăm şi apărăm intimitatea 
lor. Actualizări personale, relevante şi la momentul 
corespunzător pot să fie preluate prin e-mail şi conexiuni 
la Website. Spectatorii propriu-ziși pot să primească în 
avans înştiinţări legate de reprezentaţii, legate de 
oportunitatea de a rezerva bilete înainte ca acestea să fie 
puse în vânzare la casa de bilete, apoi scrisori informative 
periodice şi oferte speciale. 
Susţinătorii sunt oamenii cei mai loiali instituţiei. 
Susţinătorilor trebuie să li se ofere o mulţime de 
oportunităţi de a răspândi cuvântul (în viitorul apropiat, 
vom adăuga un buton: „Transmiteţi pagina aceasta unui 
prieten”) şi să fie încurajaţi să facă donaţii online. 
Marketingul de loialitate, care se focalizează pe 
edificarea relaţiilor bazate pe încredere şi comunicare 
personală, urmează aceleaşi principii atât online, cât şi 
offline. Cu presupuşii, cheia pentru Website și rețele de 
socializare este de a primi permisiunea pentru contact 
viitor. Cu clienţii probabili, cei care au vizitat Website-ul 
nostru, dar care nu au cumpărat încă bilete, facem să le 
fie uşor să participe la prima lor reprezentaţie la locul 
nostru de spectacol şi nu cerem prea mult prea curând. Cu 
participanţii, cei care au cumpărat bilete cel puţin o dată, 
începem să le cunoaştem anticipaţiile, nevoile, să îi 
înţelegem şi să le depăşim aşteptările. Cu clienţii propriu-
zişi, participanţii periodici, ne focalizăm pe rezervări şi 
mărirea frecvenţei, utilizând dialogul dinamic pentru a 
face recomandări relevante şi în timp util. Cu susţinătorii, 
clienţii loiali, facem să le fie uşor să promoveze instituţia 
noastră şi ofertele cu opţiuni reale de marketing viral. 
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visitor has clicked on our site, has about three seconds to 
convince himself to stay. To capture the new visitor’s 
attention, we make sure that our institution’s Internet 
value proposition is immediately clear. In other words, 
we have a clear primary purpose and communicate it on 
our home page. Can visitors quickly understand what the 
institution is, what it represents, and what the website 
will offer them? Does the design reflect the institution’s 
core branding values? These are the vital questions that 
we want to answer every time we update our website or 
social network links. 

Prospects are people who have contacted us for 
information, demonstrating an interest in the institution 
but have not yet acted on it. These people need to be 
persuaded to make a purchase. Features that may be 
effective are strong images, awards, customer 
recommendations, and reviews.  

Participants are people who have attended the 
institution’s offerings at least once. Thus, we have 
created dynamic web pages, website and official pages 
for the social network, showing different content to 
different people, according to their stated (and purchased) 
interests, so the message will deliver the benefits of 
interest. Also, each time someone offers us information, 
we reward them with a relevant personal reply. 

Clients are frequent attenders. To build profiles of the 
best customers, we request more in-depth information. 
Spectators will continue to give us information if we use 
their responses to improve the communication they 
receive from us and if we respect and guard their privacy. 
Relevant, timely, and personal updates can be managed 
by e-mail and with links to the website. Spectators can 
receive advance notice of performances, the opportunity 
to book tickets before they go on sale in the box office, 
regular newsletters and special offers. 

Advocates are the people most loyal to the institution. 
Advocates should be given plenty of opportunities to 
spread the word (in the near future, we will add a button: 
“forward this page to a friend”) and should be 
encouraged to donate online.  

Loyalty marketing, which focuses on building 
relationships through trust and personal communication, 
follows the same principles online as well as offline. 
With suspects, the key aim for the website is to gain 
permission for future contact. With prospects, those who 
have visited our website but have not as yet purchased 
tickets, we try to make it easy for them to attend their 
first performance at our venue and do not ask for too 
much too soon. With customers, those who have 
purchased tickets at least once, we start to get to know 
them, anticipate their needs, and understand and exceed 
their expectations. With clients, regular attenders, we 
focus on retention and increasing frequency; we use 
dynamic dialogue to make relevant and timely 
recommendations. With advocates, loyal customers, we 
make it easy for them to promote our institution and its 
offerings with viral marketing options.   
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EDUCAȚIE ONLINE 
În viitorul apropiat, dorim ca Filarmonica de Stat Arad să 
ofere spre vânzare un vast aranjament înregistrat de 
tonuri de apel pentru ca oamenii să poată să le descarce 
de pe Website pentru telefoanele lor. Socializarea în 
localuri publice a stimulat descărcarea unui imens număr 
de tonuri de apel. Când oamenii aud tonurile de apel ale 
prietenilor lor, atunci şi ei doresc tonuri de apel de primă 
clasă. 
 Website-urile oferă instituţiilor de artă nenumărate 
oportunităţi pentru educarea publicului lor, fie că sunt 
începători sau având cunoştinţe, fie că sunt tineri sau în 
vârstă. Instituţia poate să ofere informaţii profunde 
despre fiecare producţie, biografii ale interpreţilor, note 
program, şi chiar şi un curs de bază în forma de artă 
particulară, cum ar fi descrierea instrumentelor dintr-o 
orchestră sau stiluri de operă de-a lungul secolelor 
recente și cursuri de tip masterclass (un succes real au 
fost cursurile masterclass de chitară în 2013, în cadrul 
Filarmonicii de Stat Arad). O instituţie poate să 
recomande o discografie şi o listă de lecturi pentru 
clienţii ei permanenţi interesaţi de propria lor educare şi 
mai mult despre ofertele instituţiei. Cu timpul, fiecare 
organizaţie poate să adauge continuu mai multă valoare şi 
mai multe informaţii pentru vizitatorii Website-ului ei. 
Singurul cost pentru îmbogăţirea unui Website este 
timpul, creativitatea şi cunoştinţele personalului. 
Multe instituţii de artă deplâng lipsa de educaţie artistică 
în şcoli şi sunt profund îngrijorate dacă generaţiile tinere 
de azi şi cei care vin după ei vor avea suficient interes 
pentru artă pentru a susţine orchestre simfonice, teatre, 
companii de operă şi companii de dans în viitor. Din 
fericire, unele instituţii de artă au luat educaţia artistică în 
propriile lor mâini. Ei capitalizează pe baza puterii 
Internetului de a prezenta artele interpretative într-o 
manieră distractivă, minunat de captivantă şi educaţională 
de înalt nivel. 
Un viitor proiect este crearea unui website ce prezintă un 
centru extraordinar de creație, de joacă, dar totodată cu 
un înalt nivel de învățare educațională pentru copii. Aici 
vor exista jocuri și materiale suficient de colorate și 
grafică deosebit de captivantă pentru a-l angrena chiar și 
pe un adult ore în șir. Vor exista întrebări din cultura 
muzicală după fiecare meci de fotbal câștigat sau după 
fiecare raliu cu mașinuțe. Aceste jocuri vor avea ca și 
scop familiarizarea cu compozitorii naționali și 
internaționali, împărtășind anecdote de bun gust și 
interesante despre viețile lor. O altă opţiune pe site va 
furniza informaţii despre orice instrument muzical din 
orchestră şi va fi auzit interpretând.  

MARKETING PRIN E-MAIL 
„E-mailul a devenit o unealtă efectivă şi eficientă de 
comunicare pentru instituţiile de artă. Este folosită pentru 
a stimula vânzările de bilete în rândul unei largi varietăţi 
a segmentelor de piaţă, pentru îmbogăţirea experienţei 
oamenilor care deja au bilete şi pentru împărtăşirea 
tuturor tipurilor de informaţii într-o manieră de timp utilă 
şi aproape necostisitoare.” [5] 
Când spectatorii permanenţi semnează pentru a fi parte 
din lista de e-mail a unei instituţii, ei se angajează într-o 
tranzacţie deşi nici un ban nu trece prin mâini. Se 
comercializează ceva ce se preţuieşte – intimitatea şi 
informaţia personală – în schimbul promisiunii 
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ONLINE EDUCATION 
In the near future, we desire that the State Philharmonic 
of Arad offer to sale a vast recorded arrangement of 
ringtones so that people may download them from the 
website to their phones. Socializing in public locals has 
stimulated the downloading of a tremendous number of 
ringtones. When people hear their friend’s ringtones, then 
they too want high-class ringtones. 

Websites offer arts organizations many opportunities for 
educating their publics, whether novice or 
knowledgeable, young or old. The institution can offer 
in-depth information about each production, biographies 
of performers, program notes, and even a basic course in 
the particular art form, such as describing the instruments 
in an orchestra or opera styles through recent centuries 
and master classes (a tremendous success were the guitar 
master classes in 2013 at the State Philharmonic of 
Arad).  An institution can recommend a discography and 
a reading list for patrons interested in educating 
themselves further about the institution’s offerings. Over 
time, each institution can continually add more value and 
more information for its website visitors. The only cost 
for enriching a website is the time, creativity, and 
knowledge of the staff. 

Many arts institutions bemoan the lack of arts education 
in schools and are deeply concerned whether today’s 
young generations and their progeny will have enough 
interest in the arts to sustain symphonies, theaters, opera 
companies, and dance companies for the future. 
Fortunately, some arts organizations are taking arts 
education into their own hands. They are capitalizing on 
the power of the internet to present the performing arts in 
an entertaining and wonderfully absorbing yet highly 
educational way. 

A future project is creating a website that presents an 
extraordinary center of creation, play, but at the same 
time a high educational teaching level for children. Here 
we will have games and enough colorful material, enough 
special eye-capturing graphics to engage even an adult 
for hours on the site. There will be music-culture 
questions after every football game or after every car 
race. These games will have as purpose the fact of being 
familiar with the national composers and the international 
ones, sharing good-type and interesting anecdotes about 
their life. Another option on the website will offer 
information about any musical instrument from the 
orchestra and it will be heard performing.    

E-MAIL MARKETING 
“E-mail has become a highly effective and efficient 
communications tool for arts institutions. It is used for 
motivating ticket sales among a wide variety of market 
segments, for enriching the experience of people who 
already have tickets, and for sharing all kinds of 
information in a timely and nearly cost-free manner.” [5] 

When patrons sign up to be part of an institution’s e-mail 
list, they are engaging in a transaction even though no 
money is changing hands. They are trading something 
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comerciantului, înainte de toate, de a proteja aceste 
informaţii fără a le vinde altora, iar după aceea de a le 
trimite mesaje preţioase, relevante şi în timp util. Ca 
rezultat, când consumatorii primesc e-mail cu opţiuni 
alternative, mesaje pentru care au dat comerciantului 
permisiunea de expediere, reacţia lor la aceste mesaje 
diferă dramatic faţă de răspunsul lor la mesajele 
electronice de tip junk-mail. Este important a se cunoaşte 
că oamenii tind să afişeze o relaţie personală cu instituţii 
individuale de artă. 
„Marketingul prin permisiune poate să funcționeze într-
un număr al mijloacelor de comunicare, dar este croit 
pentru Internet şi marketingul prin e-mail, unde o 
interactivitate promite să faciliteze dialogurile de 
marketing. Mesaje care nu iniţiază sau care nu susţin 
dialogul pot să fie repede identificate şi schimbate sau 
întrerupte, minimalizând irosirea reclamelor. Marketingul 
tradiţional se bazează pe mijloace disparate pentru 
reclame, prospectări, activităţi promoţionale, distribuire 
de cupoane şi susţinerea clientului. Prin contrast, 
Internetul permite instituțiilor să pună aceste canale 
separate ale comunicării cu spectatorii într-un singur 
mecanism, concentrat şi cu răspuns coerent.” [6] 
Comercianţii pot să creeze o stare de cunoaştere, pot să 
educe, să genereze încercări de probă, să răsplătească 
loialitatea, să furnizeze sprijin spectatorului şi în general 
să simplifice viaţa acestuia. Marketingul prin e-mail nu 
poate să înlocuiască alt mijloc de comunicare de 
marketing, dar elimină nevoia pentru anumite eforturi 
costisitoare de marketing şi sporeşte enorm planul total 
de comunicare al departamentului de marketing. 

BENEFICII E-MAIL  
E-mailul furnizează câteva beneficii importante faţă de 
alte forme ale marketingului direct. 
E-mailul este aproape gratis. Dacă mesajul e-mail este 
creat în instituţie, costă doar timpul personalului pentru 
scrierea copiilor, încărcarea imaginilor şi paginarea. Dacă 
o instituţie contractează un serviciu profesionist de e-
mail, costă doar câţiva bănuţi per client permanent. 
Materialele de marketing tipărite şi expediate, prin 
contrast, pot uşor să coste mii de lei. 
E-mailul este un vehicul important pentru stimularea 
vizitelor pe Website-ul instituţiei. 
E-mailul îi permite instituţiei să creeze o personalizare de 
masă – pentru a comunica cu mulţi oameni în acelaşi 
timp dar printr-o modalitate personalizată. Generând 
comunicare periodică, directă, în două sensuri cu 
consumatorii-cheie, instituţia poate să dezvolte o 
înţelegere a nevoilor spectatorului – şi să le răspundă 
acestora. Astfel de răspuns dezvoltă un sens de implicare 
şi încredere în instituţie de partea spectatorilor. 
Mesajele e-mail pot să fie şi sunt frecvent transmise mai 
departe altor potenţiali spectatori. Şi transmiterea mai 
departe nu se opreşte neapărat acolo: adeseori se întâmplă 
că prietenii transmit mai departe altor prieteni. Aceasta 
este ceea ce se cunoaşte ca fiind marketing viral – care în 
mod obişnuit este un cuvânt având conotaţii negative şi 
care devine o consecinţă fericită pentru comerciaţii de 
artă care ştiu că cea mai bună sursă a lor de răspândire a 
ştirilor o constituie clienţii lor permanenţi, interesaţi şi 
loiali şi că e-mailul este mediul ideal pentru realizarea 
acestui fapt. 
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they value – their privacy and personal information – in 
return for the marketer’s promises, first and foremost, to 
protect this information by not selling it to others, and 
then to send them valuable, relevant, and timely 
messages. As a result, when customers receive opt-in e-
mail, messages they have given the marketer permission 
to send, their reaction to these messages differs 
dramatically from their response to junk mail. It is 
important to know that people tend to exhibit a personal 
relationship with individual arts institutions. 

 “Permission marketing can work in a number of media, 
but it is tailor-made for the Internet and e-mail marketing, 
where easy interactivity promises to facilitate marketing 
dialogues. Messages that do not initiate or sustain 
dialogue can be quickly identified and changed or 
dropped, minimizing wasted ads. Traditional marketing 
relies on disparate media for advertising, research, sales, 
promotional activities, coupon distribution, and customer 
support. The Internet, in contrast, permits institutions to 
put these separate channels of customer communication 
into a single, focused, coherent response mechanism. 
Marketers can create awareness, educate, generate trials, 
reward loyalty, provide customer support, and generally 
simplify the customer's life.” [6] E-mail marketing cannot 
replace other marketing media, but it does eliminate the 
need for certain costly marketing efforts and greatly en-
hances the marketing department's total communication 
plan. 

E-MAIL BENEFITS 
E-mail provides several important benefits over other 
forms of direct marketing. 

E-mail is nearly cost free. If the e-mail message is created 
in-house, it costs only staff time for writing copies, 
uploading images, and formatting. If an organization 
contracts with a professional e-mail service, it costs only 
little money per patron. Printed and mailed marketing 
materials, in contrast, can easily cost thousands of lei 
(Romanian currency). 

E-mail is an important vehicle for stimulating visits to the 
organization's Web site. 

E-mail allows the organization to create mass 
customization—to communicate with many people at the 
same time but in a personalized way. By generating 
regular, direct, two-way communication with key 
customers, the organization can develop an understanding 
of customer needs—and respond to them. Such response 
develops a sense of involvement and trust in the 
institution on the part of the customers. 

E-mail messages can be and frequently are forwarded to 
other spectators. And the forwarding does not necessarily 
stop there: friends often forward to other friends. This is 
what is known as viral marketing—what is commonly a 
word with negative connotations becomes a happy 
consequence for arts marketers who know that their best 
resource for spreading news is their interested and loyal 
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E-mailul este un vehicul imediat. Ca şi în cazul tuturor 
mijloacelor de comunicare, mesajele trebuie să fie 
strategice şi meşteşugite, dar difuzarea e-mailului este 
instantanee, pe când mostrele de marketing expediate 
prin poşta obişnuită necesită timp pentru tipărire, 
etichetare, sortare şi expediere efectivă prin poştă. 
Clienţii permanenţi răspund mai des şi mult mai repede la 
mesaje e-mail decât la materiale expediate prin poştă. În 
medie, oamenii răspund la mostrele expediate prin poşta 
obişnuită în decurs de trei săptămâni; ei răspund la 
mesaje e-mail în decurs de patruzeci şi opt de ore. 
Aceasta înseamnă că managerii pot să evalueze mai 
repede eficienţa mesajelor lor şi să conceapă noi mesaje 
şi oferte pentru diverse segmente, prin aceasta investind 
mai multe oportunităţi pentru a răspândi ştiri şi pentru a 
vinde bilete. 
E-mailul tinde să genereze o rată de răspuns mult mai 
ridicată decât marketingul prin poşta obişnuită. 
Este de asemenea uşor pentru manager să urmărească 
cine şi cât de mulţi recipienţi au deschis mesajul e-mail şi 
cât de mulţi au apăsat pe butoane până la capăt pe 
Website-ul instituţiei pentru a acumula alte informaţii 
preţioase. 
Când cineva ia în considerare rata mai înaltă de răspuns, 
tendinţa oamenilor de a transmite mai departe mesaje 
altora, precum şi preţul extrem de mic pentru a crea şi 
expedia mesaje, e clar că marketingul prin e-mail este 
eficient în măsură ridicată şi este un vehicul eficient de 
marketing. 

STRATEGIA PRIN E-MAIL  
E-mail-ul, asemenea tuturor celorlalte unelte de 
markeing, necesită o planificare strategică şi creatoare. A 
expedia ocazional un mesaj e-mail sau a bombarda 
spectatorii permanenţi cu o serie frecventă de promoţii 
prin intermediul e-mail-ului când, de exemplu, instituţia 
vrea să anunţe un program special sau să vândă un mare 
număr de bilete pentru o producţie care nu s-a vândut 
bine în prezent nu va susţine interesul şi loialitatea pentru 
mult timp. Fiecare instituţie trebuie să dezvolte un plan 
general pentru marketingul prin e-mail, întocmai cum 
face pentru reclame, pentru expedierile prin poştă, în 
relaţia cu publicul şi cu alte eforturi de marketing. 
Instituția trebuie întotdeauna să aibă în vedere 
perspectiva recipientului. De ce ar dori oamenii să 
primească aceste informaţii? Cum vor beneficia de 
acestea? Mai mult, filarmonica are nevoie să ia în 
considerare cum se potrivesc beneficiile cu alte oferte de 
marketing, cum ar fi acelea conţinute în broşurile pentru 
abonamente şi reclame. 
 „Comunicaţiile prin e-mail pot să ofere valoare 
furnizând mai multe informaţii detaliate decât sunt 
disponibile pentru publicul general, înştiinţări din timp 
despre evenimente sau oferte, aduceri-aminte în timp util 
despre programe speciale, precum şi oferte în particular 
sau reduceri. Recipienţii e-mail-urilor doresc să aibă un 
sentiment special. Depinde de comerciant dacă furnizează 
ceva de valoare specială spectatorului în fiecare mesaj e-
mail.” [7] 
Nu doar că spectatorii selectaţi oferă furnizorilor 
permisiunea de a trimite informaţii adiţionale, ci ei vor 
solicita în mod activ informaţii. Se vor angaja în dialog 
cu instituția, vor prelua conducerea în satisfacerea 
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patrons and that e-mail is the ideal medium for 
accomplishing this. 

E-mail is an immediate vehicle. As with all media the 
messages need to be strategized and crafted, but e-mail 
delivery is instantaneous, whereas marketing pieces sent 
by regular mail require time for printing, labeling, 
stamping, sorting, and mail delivery. 

Patrons respond more often and much more quickly to e-
mail messages than to mailed material. On average, 
people respond to regular mail marketing pieces in three 
weeks; they respond to e-mail messages within forty-
eight hours. This means that marketing managers can 
more rapidly evaluate the effectiveness of their messages 
and design new messages and offers for the various 
marketing segments, thereby leveraging more 
opportunities to spread news and sell tickets. 

E-mail tends to generate a much higher response rate than 
regular mail marketing.  

It is also easy for the marketing manager to track which 
and how many recipients opened the e-mail message and 
how many clicked through to the institution's Web site 
and to garner other valuable information. 

When one considers the higher response rate, the 
tendency of people to forward messages to others, and 
the dramatically lower price to create and send messages, 
it is clear that e-mail marketing is a highly effective and 
efficient marketing vehicle. 

E-MAIL STRATEGY  
E-mail, like all other marketing tools, requires strategic 
and creative planning. Sending out an occasional e-mail 
message or blasting patrons with a series of frequent e-
mail promotions when, for example, the institution wants 
to announce a special program or sell a large number of 
tickets to a production that has not sold well to date will 
not sustain interest and loyalty for very long. Each 
institution should develop an overall plan for e-mail 
marketing, just as it does for advertising, regular 
mailings, public relations, and other marketing efforts. 

The institution should always keep in mind the recipient's 
perspective. Why would people want to receive this 
information? How will they benefit? Furthermore, the 
institution needs to consider how the benefits provided 
dovetail with other marketing offers, such as those 
contained in subscription brochures and advertisements. 

„E-mail communications can offer value by providing 
more detailed information than is available to the general 
public, early notice of events or offers, timely reminders 
of special programs, and private offers or discounts. E-
mail recipients want to feel special. It is up to the 
institution to deliver something of special value to the 
spectator in each e-mail message.” [7] 

Not only will opt-in spectators grant providers permission 
to send additional information, they'll actively solicit 
information. They'll engage in dialogue with the 
institution, will take the lead in satisfying their own 
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propriilor lor nevoi, vor fi dornici să cumpere când au 
găsit exact ce li se potriveşte şi vor transmite mai departe 
e-mail-ul altora despre care ei cred că vor fi interesaţi. 

EDIFICAREA LISTELOR DE E-MAIL  
Un program e-mail de succes depinde de edificarea şi 
menţinerea unei liste de înaltă calitate. Calitatea, desigur, 
înseamnă a avea o listă cât mai vastă posibil de adrese 
curente ale acelor care au optat să primească mesaje de la 
instituţie. Instituţia are nevoie să planifice timpul 
personalului pentru a actualiza cu regularitate lista de e-
mail pe măsură ce sunt adăugate nume noi, adrese 
schimbate ale oamenilor sau oameni care aleg să nu mai 
fie pe listă. Recrutarea oamenilor pentru abonament prin 
serviciile online de e-mail nu este ca şi vânzarea unei 
reprezentaţii. Filarmonica trebuie să promoveze serviciul 
de e-mail şi să comunice beneficiile acestui serviciu cu 
fiecare prilej favorabil pe care instituţia îl are – şi creează 
– în scopul acesta, atât cu spectatorii curenţi cât şi cu cei 
potenţiali. 
Adresele de e-mail pot de asemenea să fie colectate prin 
intermediul formularelor de comandă pentru toate biletele 
în vederea reînnoirii, prin noi abonamente sau bilete 
individuale. Când se preia o comandă pentru bilete, 
personalul casei de bilete trebuie să solicite această 
informaţie. Dacă personalul casei de bilete este foarte 
aglomerat, precum cu o oră sau două ore înaintea unei 
reprezentaţii, ei îi pot ruga pe clienţi să completeze un 
formular simplu şi să îl dea unui uşier când îşi arată 
biletul de intrare. O broşură program poate avea inclus un 
antet cu o solicitare ca patronii să îşi transmită numele şi 
adresele de e-mail urmând să introducă formularul într-o 
urnă special prevăzută pentru acest scop în foaier. De 
asemenea, formularele pot să fie distribuite şi în foaier 
pentru cei care nu au caiete de program sau care le-au 
lăsat pe locurile lor. Pentru a încuraja oamenii să 
completeze formularele, instituţia poate să ofere o 
extragere pentru un bilet gratuit, un compact disc 
înregistrat, o masă pentru două persoane la un restaurant 
local sau alt dar de valoare pentru spectatori. 
Adrese de e-mail ar trebui colectate la toate evenimentele 
speciale la care instituţia participă, precum festivaluri, 
conferinţe, seminarii, precum şi la evenimente ale 
librăriilor şi bibliotecilor locale, înmânând de obicei câte 
un bilet promoţional pentru care oamenii vor trebui să 
completeze un formular la intrare. 
Toate corespondenţele şi reclamele trebuie să îi 
încurajeze pe oameni să viziteze Website-ul instituţiei, 
unde o versiune a „Treceţi-vă numele pe lista noastră de 
e-mail“ ar trebui să fie vizibilă în mod îndrăzneţ pe 
pagina de găzduire şi să fie accesibilă printr-o simplă 
apăsare de buton pe alte pagini ale Website-ului. O 
abordare eficientă este de a avea o primă apariţie pe ecran 
care să sară în ochii clienţilor care vizitează site-ul. 
Oricine este în contact cu vreo instituţie şi personalul 
acesteia prin poşta periodică obişnuită, prin telefon sau e-
mail trebuie să fie întrebat dacă el sau ea ar dori să fie 
incluşi pe lista de e-mail. 
„La scurt timp după ce oamenii aderă la lista noastră de 
e-mail, trebuie să li se trimită un mesaj de bine aţi venit. 
Dacă ei au aderat prin intermediul Website-ului, mesajul 
de bine aţi venit trebuie trimis automat, dacă e posibil în 
câteva secunde. Pe pagina de adeziune a Web site-ului, 
spectatorii trebuie să fie întrebaţi ce îi interesează; mai 
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needs, will be eager to buy when they've found the right 
match, and will forward the e-mail to others they think 
will be interested. 

BUILDING E-MAIL LISTS 
A successful e-mail program depends on building and 
maintaining a high-quality list. Quality, of course, means 
having as extensive as possible a list of current addresses 
of those who opt-in to receive messages from our 
institution. The institution needs to plan the staff time to 
regularly update the e-mail list as new names are added, 
people's addresses change, or people choose to opt out. 
Recruiting people to subscribe to online e-mail services is 
not unlike selling a performance. The Philharmonic must 
promote the e-mail service and communicate its benefits 
at every possible opportunity the institution has—and 
creates— for this purpose with current and potential 
spectators. 
E-mail addresses can also be collected through all ticket 
order forms for renewals, new subscriptions, or single 
tickets. When taking a ticket order, box office staff 
should request this information. If the box office 
personnel are very busy, such as during the hour or two 
before a performance, they can ask spectators to fill out a 
simple form and give it to an usher when showing their 
ticket for entry. A program booklet insert can be 
headlined with a request that spectators provide their 
name and e-mail addresses and drop the form in a box 
specially provided for this purpose in the lobby. Forms 
may also be distributed in the lobby for those who do not 
have program books or who have left them at their seats. 
To encourage people to fill in the forms, the institution 
may offer a drawing for a ticket giveaway, a compact 
disc: recording, dinner for two at a local restaurant, or 
other gift of value for the spectators. 
E-mail addresses should be collected at all special events 
in which the institution participates, such as festivals, 
readings, or lectures, and at local bookstores and 
libraries, usually accompanied by a ticket giveaway 
promotion for which people must fill out an entry form. 
All mailings and advertisements should encourage people 
to visit the institution's Website, where a version of "Join 
our e-mail list" should be boldly visible on the home page 
and accessible with one click from other Web site pages. 
An effective approach is to have a sign-up pop-up screen 
appear the first time a patron visits the site. Anyone in 
contact with an institution and its staff via regular mail, 
phone, or e-mail should be asked if he or she would like 
to be included in the e-mail list. 
“Shortly after people sign up for our e-mail list, they are 
sent a message welcoming them. If they have signed up 
via the Web site, the welcome message goes out 
automatically, within seconds if possible. On the Web 
site sign-up page, patrons should be asked about what 
interests them. The more data the institution has about the 
spectators and their interests, the more the institution can 
segment mailings. In this way spectators will be sure to 
receive the information of interest to them and will not be 
bothered with what does not apply to them, such as 
renewal reminder notices for people who have already 
subscribed or information about popular music concerts 
for those who like only classical.” [8] 
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mult, instituţia poate să segmenteze corespondenţele. În 
felul acesta, oamenii vor fi siguri că primesc informaţiile 
care sunt de interes pentru ei şi nu vor fi deranjaţi cu ceea 
ce nu li se potriveşte lor, precum înştiinţări de reînnoire 
pentru oameni care deja s-au abonat de curând sau 
informaţii referitoare la concerte de muzică populară 
pentru cei cărora le plac numai muzică clasică.” [8] 

URMĂRIREA ȘI EVALUAREA  
Printre beneficiile remarcabile atât ale Internetului, cât şi 
ale marketingului prin e-mail este abilitatea de a urmări 
prompt o amplă gamă de informaţii despre 
comportamentul clientului permanent. „Multe gazde de 
Web îi furnizează instituţiei găzduite un site unde 
managerii pot să verifice când doresc informaţii precum 
câţi oameni au vizitat Website-ul zi de zi sau din oră în 
oră, adresele de server ale clienţilor, câte pagini de pe 
Website a vizitat fiecare client şi cât timp a petrecut 
fiecare client acolo. Managerii pot de asemenea să 
vizualizeze pagina unde a intrat fiecare client pe Web 
site-ul instituţiei şi de pe care pagină el sau ea au ieşit, 
care este de folos mai ales în evaluarea eficienţei 
tacticilor speciale de marketing, precum un mesaj e-mail 
care îi încurajează pe oameni să se conecteze la o 
anumită pagină de pe site sau la o promoţie e-mail sau 
radio care oferă un preţ special pentru cumpărătorii de 
bilete online. Managerii pot să urmărească numărul de 
oameni care au deschis mesajul, numărul de apăsări de 
buton până la final pe Website, numărul noilor abonaţi la 
e-mail şi numărul celor care optează să nu mai fie abonaţi 
la e-mail, şi chiar numărul destinaţiilor la care un e-mail 
este transmis mai departe.” [9] 
Ca manager pot să măsor cu uşurinţă succesul mesajelor 
e-mail determinând creşterea vânzărilor sau creşterea 
solicitărilor de informaţii în jurul unui moment în care un 
anume e-mail a fost trimis; prin rugămintea adresată celor 
care telefonează de a spune cum au auzit despre ofertă 
sau despre eveniment. 
Instituţia poate să decidă promovarea unei oferte prin 
două modalităţi diferite grupurilor mici de recipienţi de 
pe lista ei de e-mail, apoi poate să testeze pentru a vedea 
care promoţie a primit cea mai bună rată de răspuns. Cea 
mai bună ofertă de reprezentaţie poate să fie atunci 
trimisă restului listei de e-mail. 
 „Instituţiile pot de asemenea să trimită scurte studii prin 
e-mail clienţilor permanenţi pentru a monitoriza dacă e-
mailurile sunt citite şi apreciate. Studiul i-ar putea întreba 
pe clienţii permanenţi cât de frecvent citesc ei mesajele, 
cât de frecvent îşi verifică nivelul lor de satisfacţie 
privind conţinutul şi să solicite sau să testeze idei de a 
îmbunătăţi comunicaţiile prin e-mail.” [10] 
Pentru a aduna informaţii care nu sunt gata disponibile 
directorului, instituţiile pot să angajeze specialişti care 
adună şi analizează informaţii despre e-mail şi vizitele pe 
Website. Unii analişti Web sunt dornici să muncească 
pentru instituţii de artă pentru a dezvolta contacte cu 
susţinătorii instituţiei. 

INTEGRAREA MARKETINGULUI  
ONLINE CU MARKETINGUL OFFLINE 
Oricât de puternice sunt Internetul şi marketingul prin e-
mail, ele nu pot să înlocuiască metodele tradiţionale de 
marketing. Întocmai după cum este important a integra 
poşta directă cu telemarketing-ul, relaţiile cu publicul şi 
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TRACKING AND EVALUATION  
Among the outstanding benefits of both Internet and e-
mail marketing is the ability to readily track a wide range 
of information about patron behavior. “Many Web hosts 
provide the hosted institution with a site where managers 
can check at will such information as how many people 
visited the Web site by day or by the hour, the patrons' 
host server addresses, how many pages on the Web site 
each patron visited, and how long the patron spent there. 
Managers can also view the page at which each patron 
entered the organization's Website and at what page he or 
she exited, which is especially helpful in evaluating the 
effectiveness of special marketing tactics, such as an e-
mail message that encourages people to link to a 
particular page on the site or a mail or radio promotion 
that offers a special price for online ticket purchasers. 
Managers can track the number of people who opened the 
message, the number of click-throughs to the Web site, 
the numbers of new e-mail subscribers and of people who 
are opting out of their e-mail subscriptions, and even the 
number of destinations to which an e-mail is forwarded.” 
[9] 

As an art manager, I can easily measure the success of e-
mail messages by determining increased sales or inquiries 
around the time a particular e-mail was sent; by counting 
the number of sales at a unique price or the sales or 
inquiries going through a unique telephone number or e-
mail address, one available only to e-mail subscribers; 
and by asking callers how they heard about an offering or 
event.  

The institution may decide to promote an offer in two 
different ways to small groups of recipients on its e-mail 
list, then test to see which promotion received the best 
response rate. The best performing offer can then be sent 
to the rest of the e-mail list. 

“Institutions may also e-mail short surveys to their 
spectators to monitor whether e-mails are read and 
valued. The survey might ask them how frequently they 
read the messages, check their level of satisfaction with 
the content, and request or test ideas to improve the 
communication through e-mail.” [10] 

To gather information that is not readily available to the 
director, institutions can hire specialists who collect and 
analyze data about e-mail and Website visits. Some Web 
analysts are willing to work for arts institutions to 
develop contacts with the institution's supporters. 

INTEGRATING ONLINE MARKETING  
WITH OFFLINE MARKETING 
As powerful as Internet and e-mail marketing are, they 
cannot replace traditional marketing methods. Just as it is 
important to integrate direct mail with telemarketing, 
public relations, and advertisements, it is essential to 
integrate online marketing with all other marketing meth-
ods as well. Timing of e-mail messages should be 
appropriate for the target audience and should 
complement ads, direct mail, and public relations efforts. 
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reclamele, este esenţial a integra şi marketing-ul online 
cu toate celelalte metode de marketing. Sincronizarea 
mesajelor e-mail trebuie să fie corespunzătoare audienţei-
ţintă şi trebuie să completeze reclamele, poşta directă şi 
eforturile relaţiilor cu publicul. Ofertele de preţ speciale 
pentru Web şi e-mail trebuie să fie strategic integrate cu 
planul general de stabilire a preţurilor. 
 „O regulă empirică în marketing este aceea că oamenii 
au nevoie de trei expuneri înainte ca să acţioneze în baza 
ofertei. Reclamele online de marketing adaugă varietate 
acelor expuneri şi ajung la mulţi oameni prin modalităţi 
care par a fi mult mai convingătoare decât doar vederea 
unei reclame de ziar sau o broşură expediată direct în 
mod repetat.” [11] 
Acest mediu este un dar pentru artă. Cum îl utilizează 
comercianţii de artă şi la ce folosesc acest mediu va 
determina succesul lor. 
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Special Web and e-mail pricing offers should be 
strategically integrated with the overall pricing plan. 

“A rule of thumb in marketing is that people need three 
exposures before they act on an offer. Online marketing 
adds variety to those exposures and touches many people 
in ways that are likely to be far more compelling than just 
seeing a newspaper ad or direct-mail brochure 
repeatedly.” [11] 

This medium is a gift for the arts. How arts marketers use 
it and what they use it for will determine their success. 

   


