








Desigur c�  lucrurile nu sunt chiar atât de simple pentru c�  trebuie s�  alegem 
mesajul potrivit pentru clien� ii potrivi� i � i s�  îl expediem la momentul potrivit.

� i, de asemenea, trebuie s�  alegem tipul de con� inut � i canalele de comunicare 
potrivite dar cu un telefon mobil putem genera SMS-uri texte, fotograf ii, video, 
audio sau orice combina� ie dintre ele.





Comunicarea pe Social Media trebuie s�  f ie orientat�  c� tre engagement, 
dialog � i comunitate � i mai pu� in c� tre a folosi acest tip de media pentru a 
bombarda cu mesaje despre noi pe oricine nimerim.

Metoda “Pull” este mai performant�  decat metoda “Push” pentru c�  
segmentul clien� ilor care au fost atra� i de mesajele noastre pentru c�  le-au 
considerat potrivite pentru ceea ce îi intereseaz�  � i le place este � i cel care ne 
ajut�  la cre� terea business-ului prin recomand� ri, generare de clien� i noi � i, 
uneori, chiar � i ca avoca� i pentru brand-ul nostru.







Cei ca noi doi, prezen� i aici in fa� a Dumneavoastr� , cei ca � iîcolegii din echipa 
noastr�  � i to� i cei care au ales s�  participe azi la singurul eveniment anual 
despre Marketing în Gambling organizat în România, au în comun o serie de 
caracteristici personale � i profesionale.







Printre tr� s� turile care def inesc un bun marketer se num� r�  desigur � i 
creativitatea, pentru c�  în marketing totul începe cu o idee � i cu cineva care are 
curajul s�  o testeze � i s�  o pun�  în practic� .

Cum ne vin nou�  ideile? 
Iat�  doar 2 exemple practice despre cum preg� tim petrecerile marca Game World.



METODA  „� i în plus....”

TEMA: Aniversare, Oscar Night, Las Vegas, Anii 90, Fashion Show etc.
... � i în plus...
ENTERTAINMENT: Doina Sp� taru, Fly Project, Pepe, Elena Gheorghe, Connect-R, Def ilare de 
moda, etc.
... � i în plus...
MENIU: Românesc, Mediteranean, Interna� ional, Italian, etc.
... � i în plus...
BAR / B� UTURI: Open bar, Degustare de vin, Must, Vin vechi 20 de ani, � ampanie, Cocktails, etc.
... � i în plus...
DECORURI: Baloane, Perete de poze, Piramid�  de pahare de � ampanie, Lumini ambientale, 
Butaforie, etc.
... � i în plus...
COSTUME: Uniforme, � inut�  de cocktail, Costume tradi� ionale românesti, � inut�  elegant�  de sear� ,  
� inut�  de club, etc.



METODA  „� i în plus....”

TEMA: ANIVERSARE, Oscar Night, Las Vegas, Anii 90, Fashion Show etc.
... � i în plus...
ENTERTAINMENT: Doina Sp� taru, Fly Project, Pepe, ELENA GHEORGHE, Connect-R, Def ilare de 
mod� , etc.
... � i în plus...
MENIU: Românesc, Mediteranean, INTERNATIONAL, Italian, etc.
... � i în plus...
BAR / B� UTURI: OPEN BAR, Degustare de vin, Must, Vin vechi 20 de ani, � AMPANIE, 
COCKTAILS, etc.
... � i în plus...
DECORURI: BALOANE, PERETE DE 3.000 de POZE, Piramid�  de pahare de � ampanie, Lumini 
ambientale, Butaforie, etc.
... � i în plus...
COSTUME: Uniforme, � inut�  de cocktail, Costume tradi� ionale românesti, � INUT�  ELEGANT�  DE 
SEAR� ,  � inut�  de club, etc.



METODA MATRIX

TEMA ENTERTAINMENT MENIU BAR / BAUTURI DECORURI COSTUME 
STAFF

Oscar Night Doina Sp� taru Românesc Open bar Baloane Uniforme
Las Vegas Fly Project Mediteranea

n
Degustare de 
vin

Perete de poze � inut�  de 
cocktail

Aniversare Pepe
 

Interna� ional Must Piramid�  de 
pahare de 
� ampanie

Costume 
tradi� ionale 
române� ti

Anii 90 Elena Gheorghe Italian Vin vechi 20 de 
ani

Lumini 
ambientale

Tinut�  elegant�  
de sear�

Româneasc
�

Connect-R   � ampanie Butaforie � inut�  de club

Fashion 
Show

Def ilare de moda   Cocktails    



METODA MATRIX

TEMA ENTERTAINMEN
T MENIU BAR / B� UTURI DECORURI COSTUME 

STAFF
Oscar Night Doina Sp� taru Românesc OPEN BAR BALOANE Uniforme
Las Vegas Fly Project Mediteranean Degustare de vin PERETE DE 

POZE
� inut�  de 
cocktail

ANIVERSAR
E

Pepe
 

INTERNA� ION
AL

Must Piramid�  de 
pahare de 
� ampanie

Costume 
tradi� ionale 
române� ti

Anii 90 ELENA 
GHEORGHE

Italian Vin vechi 
de 20 de ani

Lumini ambientale � INUT�  
ELEGANT�  DE 
SEAR�

Româneasc� Connect-R   � AMPANIE Butaforie � inut�  de club
Fashion 
Show

Def ilare de mod�   COCKTAILS    



O alt�  recomandare, dup�  aproape 20 de ani de casino marketing, este s�  f i� i 
curajo� i atunci când inova� i � i propune� i schimb� ri. 
În acest sens o s�  m�  ajut de titlul uneia dintre c� r� ile scrise de Paul Arden: 
„Gândeste Fix pe Dos”.





FOSBURY FLOP

Pân�  la Olimpiada din Mexic din 1968 to� i concuren� ii la proba de s� ritur�  în 
în� l� ime foloseau tehnica „rostogolirii occidentale”. Un atlet pu� in cunoscut a 
câ� tigat medalia de aur cu o s� ritur�  complet diferit� , pe spate � i a revolu� ionat 
aceast�  disciplin�  sportiv� . Dick Fosbury a s� rit mai sus decât to� i  ceilal� i 
concuren� i pentru c�  nu a încercat s�  fac�  pu� in mai bine ceea ce f� ceau � i 
ceilal� i, ci a ales o metod�  complet diferit� .





NU trebuie s�  încerci s�  f ii perfect 
� i s�  oferi totul pentru to� i clien� ii 

DAR 
po� i avea ceva (Something) potrivit � i special 

pentru f iecare tip de client în parte!



Pentru juc� torii de tip …………………… Ar trebui s�  
avem ..................................................

Time on Device Anjaja� i sociabili � i prieteno� i, promo� ii, servicii, etc.
Real Gamblers Mix de jocuri � i jackpoturi, premii, � anse bune de câ� tig, 
etc.
Fun Players Petreceri, entertainment, jocuri interesante, etc.
New Players Comunicare clar� , angaja� i proactivi � i ospitalieri, etc.
No players Teras�  pentru fum� tori, zone de socializare, WiFi, TV, Bar, 
etc.

Credit: Lucien Wijsman / Slot Academy







P� LNIA CLIEN� ILOR � I FACTORUL K.L.T.

KNOW Cine nu a auzit despre noi nu are cum s�  ne cunoasc�  ...

LIKE Cine nu ne cunoa� te nu putem spera s�  aprecieze ceea ce oferim 
clien� ilor ...

… � i, cu siguran� � ,...

TRUST Doar cei care ne cunosc � i ne apreciaz�  ajung s�  � i aib�  încredere în 
noi 

� i s�  ne recomande







EXERCI� IUL CELOR 9 PUNCTE
Une� te toate cele 9 puncte, cu doar 4 linii drepte � i, foarte important, 

f� r�  s�  ridici pixul de pe foaia de hârtie! 



EXERCI� IUL CELOR 9 PUNCTE
Fi� i creativi, ie� i� i din zona de confort � i 

inova� i în zone pe care nu le-a� i considerat pân�  acum! 



EXERCI� IUL CELOR 9 PUNCTE





THINK OUTSIDE OF THE … CASHBOX!



THINK OUTSIDE OF THE … CASHBOX!
Misiunea noastr�  este s�  nu privim juc� torii exclusiv sub aspect f inanciar 
ci s�  dezvolt� m o rela� ie cu clien� ii no� tri, s�  af l� m ce î� i doresc, ce 
apreciaz� , ce a� tept� ri au de la noi � i s�  ne str� duim s�  le oferim cât 
mai bine aceste lucruri!





GAME WORLD = DESTINA� IE DE 
DISTRAC� IE





















Concuren� a pentru a f i cel mai bun se bazeaz�  pe imita� ie � i se 
concentreaz�  pe cota de pia� � ; este un joc cu suma nul�  în care 
cineva câ� tig�  doar dac�  altcineva pierde.

Concuren� a strategic�  pentru a f i diferit se bazeaz�  pe inova� ie � i 
determin�  cre� terea pie� ei pentru c�  atrage alte categorii de clien� i; 
este un joc cu sum�  pozitiv�  în care împ� r� im cu to� ii o „placint� ” mai 
mare!



Nu cred c�  în istoria jocurilor de noroc a existat vreodat�  vreun 
juc� tor care s�  declare: 

“Prefer s�  joc în sala asta pentru c�  este exact la fel ca toate s� lile 
de jocuri de la concuren� �!”
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