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Abstract

Acest studiu are caracter exploratoriu și explicativ, propunându-și să realizeze o analiză
a relației dintre producătorii de vin si distribuitorii de băuturi alcoolice . Concret, se identifică
factorii ce contribuie la crearea unei relații de success între producătorii de vin si distribuitori .
Vom analiza sistemul de vanzare ‘’3 –tier’’. Potrivit acestui sistem producatorul de vin sau
furnizorul reprezinta primul nivel , distribuitorul al doilea, iar retailerul joaca rolul din al
treilea nivel . Din această configurație este esențială stabilirea unei relații eficiente cu
distribuitorul .
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Menținerea de bune relații de lucru
între furnizori și distribuitori este esențială
pentru succesul în aproape orice industrie. In
distribuția de vin este deosebit de dificilă din
cauza normelor complexe și restricții care
guvernează acest sector . Aceste cerințe
legale au fost puse în aplicare a putea
controla mai bine vânzarea și distribuția de
alcool . S-a impus folosirea canalului de
distribuție de vin de tipul casistemul " 3 -
tier".

Aceste schimbări din industrie au
făcut mai dificilă asigurarea de plasamente
în distribuția pe canalul 3 –tier (Camp ,
2004). Rezultatul este că multe vinuri care
au atras aprecieri naționale nu sunt
disponibile pentru mulți consumatori care si-
ar dori sa achizitioneze aceste vinuri.. Având
în vedere compeția extrem de ridicată în
domeniul marketingului din industria
vinului, atât la nivel național cât și la nivel
mondial, este critic pentru vinării să se
concentreze pe strategii eficiente de
marketing (Felzensztein et al , 2004. ;
Beverland , 2001) . Acum, mai mult decât
oricând, fabricile de vin trebuie să identifice
și să pună în aplicare componentele cheie
ale construirii de relații eficiente cu
distribuitorii lor pentru a avea acces la canal
și pentru a  beneficia în continuare de
suportul distribuitoriilor pentru a muta
produsul la nivelul comerțului cu amănuntul,
caz în care acestea devin disponibile pentru
consumatori ( Prichard , 2004) . Informații
folositoare fabricilor de vin în problemele
legate de distribuție și despre evoluția
consumului de vin au fost foarte puțin
cercetare, mai ales din punctul de vedere al
distribuitorilor înșiși. Prin urmare, acest
studiu urmărește să identifice ceea ce
distribuitorii cred ca pot contribui la crearea
unor relații de success între acestia si
producatori. Trei mari întrabari se pun în
acest studiu:

1.Care sunt factorii -cheie utilizați pentru a
determina dacă se impune sa se distribui un
vin particular?
2. Care sunt modurile în care producatorii

pot ajuta distribuitorii să vândă clienților
vinurile lor?
3. Care sunt cele mai mari provocări cu care

se confruntă distribuitorii de vinuri in ziua
de azi?

Analiza literaturii

Conform lui Herman și Haciaturian
(2004) , în Statele Unite un distribuir de
băuturi alcoolice achiziționează vin de la
fabrici și il vinde la comercianții cu
amănuntul, cum ar fi magazinele
specializate de vinuri, magazinele
alimentare și restaurantele. Comercianții cu
amănuntul, la rândul lor, il vând la
consumatorii finali . Acest aranjament se
găsește în toate Statele din SUA și este
prezent și in mai toate țările lumii, exceptie
fac statele unde este impus un embargo.
Potrivit sistemul 3 -tier , fabrica de vin sau
furnizorul este primul nivel , distribuitorul
este al doilea nivel, iar retailerul reprezintă
al treilea nivel. Din această configurație
obligatoriu, este esențial ca producătorul să
stabilească o relație eficientă cu
distribuitorul . Din păcate, construirea unor
relații de lucru pozitive cu distribuitorii
devine tot mai dificilă, deoarece numărul de
distribuitori de vin a scăzut cu aproape 60 %
în ultimii ani, în primul rând ca urmare a
consolidării din punct de vedere financiar
(Camp , 2004 , Sarkar , 2002; Perdue , 1999)
. Vestea bună este că noi distribuitori de vin,
mai mici, au apărut (Camp , 2004), și în
prezent există 1800 firme licențiate in
domeniul vinului si al băuturiloe spirtoase.
(WSWA , 2004) . Cu toate acestea, pe de
alta parte, numărul de noi întreprinderi
vinicole din SUA a crescut cu 105 %, de la
1,817 până la 3726 din 1995 (Penn , 2004).
Este dificil pentru un nou, mic  producator
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de vin, să câștige atenția marilor
distribuitori de vin care controlează mai
mult de 80 % din piață (WSWA , 2004).
Prin urmare, mulți sunt nevoiți să caute noi
distribuitori, mici și să încerce să
construiască relații cu ei. Situația nu este
numai dificil pentru întreprinderi vinicole
din punct de vedere al marketing si
vanzarilor produselor lor, dar limitează, de
asemenea, alegerile consumatorilor.

Privire de ansamblu asupra relațiilor
producător - distribuitor

În timp ce cercetarea axată pe
distribuitorii de vin este relativ rară, există o
bază extinsă în istoria literaturii de
specialitate despre relatiile ce se pot stabili
pe canalele de distribuție . De fapt, una din
zonele cele mai fertile pentru cercetarea în
disciplina de marketing este de a întelege
mai bine modul în care cumpărătorii și
vânzătorii pot stabili și menține relații care
sunt benefice pentru ambele părți ( Berry ,
1995; Grönroos , 1994) . Construirea
încrederii între furnizori și distribuitori este
cheia pentru dezvoltarea relatiilor de success
pe termen lung ( Anderson și Narus , 1990)
Încrederea între furnizori și distribuitori a
fost dovedita a fi esențială pentru formarea
unor relații puternice pe canalul de
distribuție. Fără încredere între cei doi,
fiecare parte va urmări să lucreze pentru
propriul interes, chiar dacă va afecta
performanța pe canalul de distribuție.
Încrederea permite ambelor părți să
colaboreze, să împartă informații vitale și să
stabilească obiective agreabile. Partenerii
care sunt de încredere în exercitarea
funcțiilor lor crează mai multă stabilitate și
consecvență în natura relației . Angajamentul
față de aceste relații ajută ca ambele părți să
realizeze beneficii împreună. Aceste
beneficii pot include preturi mai bune, mai
putine lipsuri, livrări mai bune cu scopul de
a crește  satisfacția clienților și în cele din

urmă de a crește recompensele financiare.
(Davis și Speckman , 2004). Numeroase
studii au arătat că relațiile de afaceri strânse
dintre furnizori și distribuitori pot
îmbunătăți performanțele canalului de
distribuție (Zaheer colab , 1998 ; . . Dion et
al , 1995). Este nevoie atât de încredere cât
și recompense financiare pentru a construi o
relație de succes pe termen lung în canale de
marketing (Geyskens et al ., 1998).
Cercetarea s-a concentrat pe modul în care
încrederea în partenerii de distribuție poate
fi susținută. Atunci când ambii, furnizorii și
distribuitorii, adoptă comportamente
orientate spre piață, concentrate pe nevoile
clientului final, încrederea între părți ar
putea fi îmbunătățită( Siguaw et al . , 1997).
Ar putea fi mai multe motive pentru care
furnizorii fac sacrificii să mențină relații de
afaceri cu distribuitorii pe care nu i-ar prefer
de fiecare dată. Furnizorii se pot găsi in
situația în care nu au alte opțiuni din cauza
resurselor limitate sau din frica de a nu putea
atrage alte firme de partea lor. Oricare ar fi
motivele, rezultatul este că distribuitorii de
multe ori se află într-o poziție de putere în
interiorul canalului. Poziția de puterea a
distribuitorului poate afecta negativ
performanțele. Adesea utilizările coercitive
de putere pot crea conflicte între furnizor și
distribuitor ce afectează performanța canalul
în îndeplinirea obiectivelor. În cadrul
canalului de distribuție pentru vin, cerințele
legale care există în SUA au creat o situație
în care distribuitorii mențin o poziție de
forță față cei mai mulți producători .
Obiectivul acestei studiu este de a identifica
modalități prin care producătorii să poată
lucra cu distribuitorii într-un mod pozitiv
printr-o relație de susținere reciprocă.

Prima secțiune a studiului a
identificat principalii factori folosiți de
distribuitori atunci când se decid dacă să
includă un vin în portofoliul lor.

Cel mai important factor ales de
distribuitori pentru a stabili dacă să vândă un
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vin a fost gustul acestuia. Există mulți
factori care influențează gustul unui vin
special. Desigur vinul ar trebui să nu aibă
defecte tehnice care ar putea ruina gustul,
dar atunci când vine vorba de stilul vinului,
de exemplu, dacă este dulce sau sec, de
cantitatea de stejar folosită la baricare, de
aromele unice si aromele care apar
ulterior(postgust), există o gamă largă de
diferențe în modul în care vinurile sunt
percepute la nivel papilelor gustative. De
cele mai multe ori specificul vinului este
mult mai important în luarea unei astfel de
decizie, de exemplu: vârsta viței de vie, tipul
de butoi folosit, tipul de îmbătrânire(în sticlă
sau baril), modul în care a fost vinificaț,
metoda de tăiere și recoltare, compoziția
solului, clima, precipitațiile, soarele și
randamentul culturilor. Nu numai ca nu mai
este suficientă o degustare de vinuri bune în
luare unei decizii de cumpărare, aceștia sunt
interesați în găsirea de vinuri care ies în
evidență și nu se găsesc deja în portofoliul
lor. Datorită globalizarii din sectorul viticol
a devenit pentru distribuitor o provocare să
găsească vinuri al aceluiași soi care să nu
aibă toate același gust.

După criteriul prețului, un altul
folosit de distribuitori a fost cel al potrivirii
produslui în portofoliul său. Distribuitorii
iau în calcul următoarele aspecte ale
portofoliului atunci când se găndesc daca un
vin se potrivești sau nu:
• Dacă portofoliul are deja o linie de brand,
care va fi diferențierea pe baza prețurilor;
• Concurența în propriul portofoliu;
• Dacă vinurile pe care urmează să le
comercializeze se încadrează într-o anumită
nișă;
• Dacă produsele sunt competitive pe piață,
mai ales cu cele ale marilor furnizori;
•Dacă produsele s-ar potrivi specificului
distribuitorului, sa nu se repete în funcție de
preț și stil cu altele;

Al doilea element pe care
distribuitorii il simt ca fiind foarte important

a fost fiabilitate furnizorului.
Distribuitorii suțin că fiabilitatea include atât
consistența produsului cât disponibilitatea
acestuia. Distribuitori sunt în căutarea
vinului care umple un loc special în
portofoliu, astfel încât modificările
ulterioare ale stilului produsului nu sunt
binevenite . Atunci când există schimbări în
vin, de exemplu, diferențele care apar de la o
recoltă la alta, este important pentru
producătorii să comunice clar acest lucru,
pentru ca distribuitorii să poată reacționa la
eventualele probleme aparute în rândul
consumatorilor.
Un alt factor care a fost utilizat în selectarea
vinurilor menționate de către distribuitori a
fost cantitatea de vin disponibil. Fabricile cu
producție limitată nu pot oferi constant
numărul de unități de care este nevoie în
cazul în care vânzările iau amploare.

Al treilea element considerat
important de către distribuitorii a fost prețul
vinului. Distribuitorii sunt in căutarea
vinurilor ale căror prețuri sunt stabilite în
așa fel încât aceștia să poată câștiga o marjă
rezonabilă. Producătorii ar trebui să acorde o
importanță sporită politicilor comerciale
utilizate, fără fluctuații in ceea ce privește
prețurile produselor.

Un alt factor important a fost relația
de muncă între angajații ambelor tabere.
Distributorii iși doresc de la producători să
susțină efortul de vânzare al echipei de
vânzări printr-o atitudine pozitivă, dar și
printr-o politică corectă și coerentă de
bonusare. Distribuitorii au deasemena
așteptări mari in partea serviciului
vânzărilor. Acesta se traduce in acest
domeniu prin asistența vânzărilor, prin
oferirea de informanții în mod constant și
printr-o politică de promovare a produsului.
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Concluzii

Constatările acestui studiu arată că
distribuitorii de vinuri sunt foarte interesați
în vânzarea mai multe vinuri, dar au nevoie
de asistență și înțelegere a problemelor lor
din parte producătorilor. În trecut, atunci
când au existat mai putine fabrici de vin și
mai mulți distribuitori, nu a fost dificil de a
plasa un vin într-o nouă piață. Cu toate
acestea, astăzi, cu peisajul extrem de
competitiv și cu o concurență din ce în ce
mai străină, există o nevoie puternică de a
construi cu success relații cu distribuitorii cu
scopul a ajunge la situații de win-win pentru
ambele părți. Implicațiile cercetării
sugerează următoarele patru potențiale
strategii pe care cramele le pot folosi cu
scopul de a crea relații pe termen lung de
încredere și susținere cu distribuitorii:

1. Să producă vinuri cu gusturi
consistente și de calitate;

2. Să stabilească reciproc un preț
competitiv și stabil;

3. Să ajute distribuitorul printr-un
proces de educare și implicare a
consumatorului;

4. Să dezvolte recipric ambalajele,
strategiile de marketing și politicile
comerciale.
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