Planificare electorala
Eforturi direc onate pentru beneficii maxime

Context
Ac vita le de pul marke ng‐ului direct stau la baza
organizarii campaniilor electorale ale par delor. In
multe tari vest europene aceste ac vita au un rol
central in planificarea electorala si in managementul
opera onal al campaniilor poli ce.
Campaniile electorale includ trei ac vita esen ale :
 Informarea si managementul comunicarii cu agen‐
ile de media na onale si locale
 Formularea mesajelor poli ce prin mass‐media,
outdoor, TV si similar.
 Abordarea alegatorilor acolo unde aces a locuiesc.
Pentru a comunica cu segmentul‐ nta din alegatori
este important sa intelege purile de persoane care
vor vota pentru dumneavoastra si, in aceeasi masura,
trebuie sa intelege purile care vor vota pentru opo‐
nen .
Aici intervine rolul profilarii demografice.

Profilare
Mosaic Romania® este sistemul de segmentare a con‐
sumatorului (cetateanului) roman; sistemul asista
organiza i si specialis in marke ng sa decida ce con‐
sumatori sa nteasca pentru produsele si serviciile lor
si unde sa deschida noi loca i. Sistemul este u lizat si
pentru evaluarea bazei de clien : care sunt mai buni,
profitabili si vice‐versa, si ce predilec i diferite au.
Sistemul este folosit cu success in Romania pentru
iden ficarea celor mai adecvate loca i pentru noi
centre comerciale si pentru selec a purilor de
comert potrivite profilului demografic si de s l de
viata al celor care traiesc in zona.
Prin analogie, acest beneficiu este in egala masura
relevant sa sfacerii obiec velor in campanile elec‐
torale. Cine sunt “clien i” (poten ali) care vor vota
cu dumneavoastra – si unde locuiesc aces a?
Odata iden ficate purile de persoane care traiesc in
anumite vecinata , este posibila n rea acestora, si
evitarea altora – urmand principiul recunoscut in mar‐
ke ng‐ul comercial de abordare direc onata a celui
mai bun (poten al) client si evitarea celui de la polul
opus.

Unde va concentra eforturile?
Principiul fundamental al campaniei electorale
este direc onarea resurselor la dispozi e
pentru ob nerea de beneficii maxime.
Tabelul prezinta electoratul in 9 grupuri‐cheie.
Grupul 9 este loial par dului dumneavoastra
si, foarte probabil, vor vota: nu este nevoie sa
direc ona prea multe resurse aici…ci sufi‐
ciente ca sa le pastra loialitatea.
Grupul 3 este foarte important. Daca vor vota,
for vota pentru par dul dumneavoastra, dar,
datorita varstei si distantei de parcurs pana la
sec a de votare, sau alte aspecte, este posibil
ca aces a sa nu se prezinte la vot. Acest grup
necesita aten e si efort maxim.
Grupurile 1 & 4 sunt cele periculoase. Daca
vor vota, vor vota impotriva dumneavoastra.
Este recomandata ne‐apropierea de aces a
intrucat exista riscul sa ii irita intr‐o masura
suficienta pentru a‐i determina sa voteze: dar
este mai bine daca stau acasa!
Grupurile 2, 5 & 8 sunt poten al de conver t si
trebuie sa primeasca toata aten a posibila. De
asemenea, Grupul 6 trebuie incurajat sa
voteze.

Mai mult, pute sa va schimba modul de
abordare si mesajul pentru segmentele specifice
de alegatori. Acest demers este cel prac cat deja
de acei candida care sunt mai aproape de in‐
telegerea intereselor alegatorilor locali. Cu Mosa‐
ic insa, ii pute ajuta si pe acei candida care nu
sunt la fel de cons en de importanta intereselor
locale si formularea mesajelor cu direc e potrivi‐
ta.

Tinta na onala sau locala?
Mobilizarea propriilor suporteri la vot a fost
dintotdeauna esenta campaniilor locale. Prin
contrast, cas garea inimilor si a min lor alegato‐
rilor “oscilan ” este mult mai eficient realizata
prin campanii publicitare si managementul con‐
nutului media.
Mosaic Romania ajuta cu input atat pentru n ‐
rea la nivel na onal cat si la nivel local.

Cine sunt u lizatorii Mosaic?
Mosaic este u lizat de catre toate principalele
par de poli ce in Marea Britanie si Statele Unite
pentru planificarea si derularea campaniilor elec‐
torale.
In Marea Britanie, atat Par dul Conservator cat si
cel Laburist confirma ca suportul electoral de care
se bucura este aliniat intocmai diferitelor seg‐
mente din Mosaic.

In ce vecinata traiesc?
S care sunt alegatorii care apar n fiecarui
Grup si unde locuiesc?

Noi s m!
Mosaic Romania® clasifica intreaga popula e a
Romaniei in aproxima v 40,000 sub‐diviziuni si
include informa e ampla despre demografie,
aspecte socio‐culturale, s l de viata, economie
si preferinte pentru fiecare grup in parte.
Aceasta inseamna ca, u lizand Mosaic, este
posibila localizarea si n rea alegatorilor cu
mare precizie.

Contactati-ne
T: +44 (0)1223 205080
R: +40 (0) 269 210832
M: +40 (0) 722 244 940
E: mosaic@geo-strategies.com
W: www.geo-strategies.com

As el, s ind unde locuiesc diferitele Grupuri Mo‐
saic sau unde diferite Tipuri sunt localizate la nivel
de cod postal (60 gospodarii in Bucures si ~ 300
in zonele rurale) cei care organizeaza si conduc
programele electorale isi pot direc ona eforturile
la nta precisa.

Succesul dumneavoastra la Alegeri nu se
va intampla oricum. Dar acesta poate fi
planificat.
Punct ochit, punct lovit!

