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ALGORITMELE CAB ŞI BAC FOLOSITE ÎN PROCESUL DE COMUNICARE CU CLIENTUL 

 

Modul în care percepem un produs diferă în funcţie de rolul pe care îl avem în raport cu acesta. Ca şi 
consumator, îi ataşăm semnificaţia BENEFICIILOR relevante pentru noi. Practic, cumpărăm beneficiile din 
spatele unui produs mai mult decât produsul în sine. Ca specialist în marketing, îl definim prin 
AVANTAJELE oferite clienţilor. Iar ca tehnician, îl percepem prin prisma CARACTERSITICILOR TEHNICE 
specifice. 

 

Prin urmare, în procesul de comunicare furnizor – client apar următoarele situaţii: 

- Interpretarea nevoilor clientului (exprimate în general în BENEFICII sau AVANTAJE) de către vânzător 
şi transformarea lor în caracteristici tehnice pentru a putea identifica produsul/soluţia optimă ce 
răspunde aşteptărilor clientului – ceea ce se traduce prin algoritmul de decodificare BAC (Beneficii 
 Avantaje  Caracteristici); 

- Transformarea caracteristicilor tehnice ale produsului gestionat de către specialiştii în marketing în 
avantaje, respectiv beneficii pentru a putea concepe mesajele de promovare către fiecare segment 
specific de clienţi ţintă – ceea ce reprezintă aplicarea algoritmului de codificare CAB (Caracteristici 
 Avantaje  Beneficii); 

 

În continuare, puteţi găsi definiţii şi exemplificări ale principalelor concepte menţionate (Caracteristici, 
Avantaje, Beneficii) care au rolul de a vă facilita înţelegerea şi însuşirea acestor tehnici specifice 
comunicării de marketing şi vânzări. 

 

Ce înseamnă CARACTERISTICĂ? O trăsătură a unui produs. 

Reţinem:  Caracteristica ESTE. 

Exemplu:  un recipient (un pet 0,5l) de plastic. 

 

Ce înseamnă AVANTAJ GENERAL? La ce ar putea folosi acea caracteristică, în aprecierea marii majorităţi 
a utilizatorilor. 

Reţinem:  Avantajul general arată un FOLOS general acceptat. 

Exemplu:  

a) recipientul nu se sparge ; 

b) recipientul este uşor în comparaţie cu unul de sticlă. 
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Ce înseamnă BENEFICIU? Valoarea caracteristicii pentru un client anume. 

Reţinem:  Beneficiul FACE pentru acel client. 

Exemple:  

a) pot să-i dau ceai în el copilului la grădiniţă – un client; 

b) pot să-mi iau apă la drum şi să beau la volan, fără să mai opresc  maşina, chiar 
atunci cînd conduc singur – alt client ; 

c) pot să-l înghesui în rucsac când urc pe munte – alt client. 

 

Identificarea corectă şi completă a NEVOILOR consumatorilor este esenţială pentru o bună poziţionare şi 
promovare a produsului. Astfel, este necesar să aflăm dacă clientul îşi dă seama la ce-i foloseşte produsul 
(dincolo de avantaje) şi de ce îl cumpără.  

Exemple:  

a) “vreau să ştiu că puştiul îşi bea ceaiul la grădiniţă uşor şi fără peripeţii”; 

b) “vreau să pot consuma lichide la volan în siguranţă fără să opesc şi fără să depind de 
nimeni”; 

c) “vreau să ţin apa în rucsac (nu în bidon separat) fără riscuri”. 

 

IMPORTANT:  Exemplul declinat mai sus indică faptul că o caracteristică generând două avantaje 
general acceptate duce la trei beneficii diferite, de fapt trei motive diferite de cumpărare pentru trei 
profile diferite de client. Vorbim astfel de segmente diferite de clienţi către care este de dorit să 
comunicăm mesaje diferite, personalizate conform nevoilor şi aşteptărilor specifice. 

Tot din exemplul prezentat derivă următoarele concluzii ce devin premise ale procesului de comunicare 
cu clientul : 

- Un client nu cumpără niciodată caracteristici ; 

- Un client ar putea cumpăra avantaje general acceptate ; 

- Un client sigur cumpără BENEFICII. 

 

 

 

 


