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IDENTITATE LOCALĂ 
TÂRGUMUREȘEANĂ

CELE MAI APRECIATE
BRANDURI MUREȘENEwww.madeinmmures.ro este un manual virtual de identitate 

locală. Acesta lipsește din programa școlară. De acum însă, pro-
fesorii vor putea, printr-un singur click, să îl propună elevilor, în-
tr-un curs opţional de istorie locală a Târgu Mureșului.

Ecosistemul digital, realizat pentalingvistic (în limbile română, 
maghiară, engleză, germană, franceză) cuprinde filmele de pre-
zentare a primelor obiective de patrimoniu material și imaterial, 
dar și a unor elemente de brand, care diferenţiază municipiul 
Târgu Mureș și îi dau valoare de unicitate, la nivel naţional și uni-
versal. De aceea l-am numit - Târgu Mureș/Marosvásárhely – THE 
TREASURE CITY.

Pentru iubitorii de turism, istorie, cultură și patrimoniu care 
doresc o altfel de experienţă, învăluită în frumuseţea și bogăţia 
spirituală târgumureșeană, acest ecosistem digital este susţinut 
și de identificarea unui traseu turistic de vizitare a câtorva dintre 
obiectivele de patrimoniu existente pe teritoriul municipiului 
Târgu Mureș.

Pe www.madeinmures.ro vedeţi și cum am măsurat “puterea” 
mărcilor mureșene, din perspectiva investiţiei de încredere şi 
afectivitate care le este acordată de către consumatori. Nu am 
luat în calcul indici financiari și comerciali. Studiul este reprezen-
tativ la nivelul municipiului Târgu Mureș, în rândul populaţiei pe 
peste 18 ani și are o eroare de eșantionare de maxim 4%, fiind 
realizat de compania Unlock Research.

MărcileMărcile evaluate în studiu sunt specifice și diferenţiatoare 
pentru municipiul Târgu Mureș. Performanţa mărcilor  este mă-
surată  în baza a trei indicatori: importanţa mărcii, gradul de uti-
lizare și notorietatea ei. 

Importanţa unei mărci pentru consumator a fost măsurată cu 
ajutorul metodologiei MaxDiff și toate analizele au fost realizate 
la nivel de categorie de produse.

Respondenţii au făcut alegeri între calupuri de mărci, respectiv 
au ales care este cea mai importantă și cea mai puţîn importantă 
marcă pentru ei. Aceștia au făcut alegeri multiple între combi-
naţii unice de mărci. 

În urma acestor alegeri, a fost calculat un indice de preferinţă 
pentru fiecare brand, care ulterior a fost analizat împreună cu in-
dicele de importantă al fiecărei categorii în parte, obţinându-se 
astfel topul final.


