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BROȘURĂ

VACA MOV
Transformă-ți afacerea prin idei remarcabile

de Seth Godin

Punctul 1

 

Curba de difuzare a ideii a lui Moore arată cum se mișcă o inovație de succes – de la stânga la 
dreapta – și influențează din ce în ce mai mulți consumatori, până ajunge în cele din urmă la 
toată lumea. Axa x de la bază arată diferitele grupuri pe care o idee le întâlnește în timp, iar axa 
y arată câți oameni sunt în fiecare grup.

Punctul 2

Jocul constrângerii. Specialiștii în marketing nu pot să informeze publicul deoarece consuma-
torii blazați refuză să le dea atenție. Clienții se bazează pe produsele testate și de încredere sau 
pe rețeaua lor de prieteni, în loc să studieze reclamele de la televizor.



4

Punctul 3

Lumea s-a schimbat. Există mult mai multe opțiuni, dar din ce în ce mai puțin timp pentru a le 
analiza.

Punctul 4 

Nu, nu e mare filosofie, dar în parte acesta este motivul pentru care a funcționat atât de bine. 
Marii comercianți îndrăzneți (ca Procter & Gamble) au putut să domine categorii întregi, folo-
sind această idee simplă.

Punctul 5

Omul de marketing de ieri prețuia masa de oameni la care putea să ajungă. Obiectivul era re-
prezentat de centrul curbei negre de mai sus. Marketingul de masă vizează în mod tradițional 
majoritatea timpurie și târzie deoarece este cel mai mare grup. Dar pe multe piețe, valoarea unui 
grup nu are legătură cu mărimea lui – ci cu influența pe care o are. Pe această piață, de exemplu, 
primii utilizatori influențează într-o bună măsură restul curbei, așa că merită mult mai mult să îi 
convingi pe ei decât să risipești banii pe reclame, încercând să îi convingi pe toți ceilalți.
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Punctul 6

Reclama prin care Beetle a fost lansat în lume.

Punctul 7

În acest caz, forma a fost cea care a funcționat, nu reclamele.

Punctul 8

Numai oamenii din partea stângă a curbei care își asumă riscuri și răspândesc ideile sunt dis-
puși să-ți acorde atenție.



6

Punctul 9

Punctul 10

O reclamă micuță în New Yorker a lansat această haină și vocea cu totul deosebită din spatele 
catalogului J. Peterman. A fost atât de remarcabilă, încât s-a răspândit și, pe măsură ce s-a răs-
pândit, a devenit bună de parodiat.

Punctul 11

Câteva schimbări evidente ale cutiei au însemnat o creștere bruscă imensă pentru Dutch Boy. 
Întrebarea evidentă: De ce le-a luat atâta timp?
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Punctul 12

Din ziua în care și-a făcut intrarea la bursă, Krispy Kreme a demolat complet toate așteptările, 
depășind în performanță aproape toate celelalte acțiuni. De ce? Cei de la Krispy Kreme au în-
țeles cum să gestioneze vaca mov.

Punctul 13

Aceasta este Dineh Mohajer, fondatoarea Hard Candy, o companie de cosmetice cu vânzări de 
mai mult de 10 milioane de $ pe an. Știe ce vor tinerele cărora le place oja, pentru că ea însăși 
este o tânără căreia îi place oja.


