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A Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat címû könyv 2011-
ben jelent meg a bukaresti Uranus kiadónál, dr. dr. h.c. Nicolae Al. Pop
egyetemi tanár koordinálásában. A könyv egy hosszú, következetes és
átfogó egységes kutatómunka eredménye a nemzetközi marketing terü-
letén. A vállalati és a fogyasztói szemszögbõl megvilágított példák ol-
vasmányossá és könnyen feldolgozhatóvá teszik az elméleti fogalmakat.

A szakkönyv szerzõi a közgazdaságtan doktorai a marketing szakte-
rületén, és jelentõs oktatói tapasztalattal rendelkeznek: dr. dr. h.c. Nico-
lae Al. Pop egyetemi tanár, dr. Ionel Dumitru egyetemi docens, dr. Eva-
Cristina Petrescu egyetemi docens a Bukaresti Közgazdasági Akadémia
Marketing Karán, dr. Corina Monica Pelãu egyetemi adjunktus a Buka-
resti Közgazdasági Akadémia Gazdálkodástudományi Karán és dr. Dan-
Cristian Dabija egyetemi adjunktus a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Karán.

A könyv kidolgozásánál a szerzõk kellõ alapossággal áttekintették a
nemzetközi marketingre vonatkozó irodalmat a hazai, angolszász, fran-
cia és a német irodalomból. A hivatkozott 459 forrás több mint fele az
utóbbi öt évben jelent meg.

A Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat címû könyv újszerû-
nek bizonyul a modern nemzetközi marketingfolyamatok szemléltetésé-
ben. A szerzõk álláspontja  végigkövethetõ a könyv mind a 16 fejezeté-
ben, amely szerint a marketingtevékenységek nem egyszerû költségek-
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nek tekinthetõk, hanem hosszú távú befektetések a vállalat stratégiai
céljainak a megvalósításához.

A könyv elsõ két fejezetében a szerzõk a nemzetközi marketing
alapfogalmait tisztázzák, és bemutatják a vállalat nemzetköziesedésé-
nek folyamatát a nemzetköziesedés elméletek tükrében. A következõ fe-
jezetben a nemzetközi marketinget önálló területként mutatják be, sajá-
tos jellemzõivel és céljaival. Ugyanakkor a szerzõk a nemzetközi marke-
ting, a nemzetközi ügyletek és a nemzetközi kereskedelem közti kapcso-
latot is szemléltetik.

A negyedik és az ötödik fejezet a piaci környezet elemzésével foglal-
kozik a nemzetek feletti, a nemzetközi mikro- és a makrokörnyezet pers-
pektívájából. Bemutatásra kerülnek mindazon piaci környezetet alkotó
elemek, amelyeket figyelembe kell venni a nemzetközi piacra lépésre
vonatkozó döntés elõtt.

A versenytársak elemzése, a vállalat termékeinek a pozicionálása,
illetve a nemzetközi piacokban rejlõ lehetõségek és a kockázatok külön
fejezetben (a hatodikban) kerülnek bemutatásra, mint a nemzetközi ver-
senyelõny tényezõi. A hetedik fejezet a nemzetközi piacelemzéshez
szükséges információk megszerzésével és a nemzetközi marketingkuta-
tás sajátosságaival folytatódik. A marketingtervezés következõ lépése-
ként a nyolcadik fejezet a piacszegmentálást és a célpiac kiválasztását
tárgyalja.

A kilencedik fejezetben sor kerül a nemzetközi marketing stratégiái-
nak a bemutatására, a stratégia kidolgozásainak lépeseire, a döntési fo-
lyamatokra és a fontosabb stratégiatípusok bemutatására. A fejezet gya-
korlati útmutatást nyújt a megfelelõ üzletforma kiválasztásához egy kül-
földi piaci behatolás, terjeszkedés és kivonulás esetében.

A következõ fejezetek a marketingmix elemek kidolgozását tárgyal-
ják a nemzetközi piacok kontextusában. A termékpolitikát érintõ kérdé-
seket két fejezetben mutatják be a szerzõk. A tizedik fejezetben a ter-
mék, a szerviz, a garancia és a márkázás kérdésérõl van szó. A tizene-
gyedik fejezetben a nemzetközi piacra szánt termékkínálat globalizációs
versus specializációs változatai szerepelnek. A nemzetközi piacoknak
sajátos szerzõdéses feltételeik vannak, amelyeknek céljai és a fõbb ele-
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mei a tizenkettedik fejezetben kerülnek bemutatásra: a nemzetközi ár-
politika, a transzferár, a szállítási és kifizetési feltételek, a hitelfeltéte-
lek, az engedmények és a jutalékok. Az értékesítési politikára vonatkozó
fejezet megvilágítja a nemzetközi értékesítési folyamat lépéseit: a meg-
fogalmazott célokat, az értékesítési csatornákat és rendszereket, a nem-
zetközi logisztikát és a nemzetközi értékesítési stratégiákat. Végezetül, a
nemzetközi marketing kommunikációs politikájának szánt fejezetben, a
szerzõk kitérnek a kommunikációs folyamatra, a szakemberek rendelke-
zésére álló technikákra és eszközökre és a nemzetközi kommunikációs
stratégiákra. A könyv utolsó két fejezete a marketing szervezeti struktú-
ráját és a kontrolling sajátosságait elemzi a nemzetközi környezetben.

A Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat címû könyv tartal-
mát és a témák megközelítését tekintve kitûnõ olvasmány az egyetemis-
ták, a gyakorlati szakemberek és mindazok számára, akik érdeklõdnek a
nemzetközi marketing területe iránt.

A könyv értéke az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásában jelent-
kezik. Az elméleti fogalmak igényes bemutatásán túl a szerzõk gyakorla-
ti példákkal segítik a tanulási folyamatot.

Nemzetközi marketing – Elmélet és gyakorlat


