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OBIECTIVUL GENERAL 

Proiectul își propune investigarea relației dintre imaginilor sociale ale alimente hipercalorice 

dulci sau sprate (AHDS) promovate în media televizată și digitalizată (social media) asupra 

comportamentelor de consum și a rolului factorilor emoționali individuali (tipuri de emoții și 

autoreglare emoțională) care intervin în această relație. Astfel, coroborând datele de 

cercetare existente, susținem necesitatea depășirii abordărillor focalizate pe promovarea 

AHDS în canalele media clasice (TV) și investigarea sistematică a: 1) frecvenței imaginilor 

sociale pozitive asociate AHDS în publicitatea țintită tinerilor atât în canalele de media clasice 

cât și în cele digitalizate (de tip social media); 2) a efectelor acestora asupra 

comportamentelor de consum (opțiuni alimentare și cantități consumate); 3) a potențialilor 

mediatori/moderatori individuali (emoții și strategii de autoreglare) cu rol în această relație. 

2 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

Pentru 2015, obiectivele, activitățile și rezultatele asumate pentru anul 2015 sunt prezentate 

în Tabelul 1. 

Tabel 1. Obiectivele asumate pentru 2015 

 

2.1 ANALIZA CALITATIVĂ A RECLAMELOR TV 

Această analiză este necesară din trei considerente teoretice majore. În primul rând, în majoritarea 

țărilor europene, publicitatea la produse alimentare reprezintă cea mai mare categorie de produse 

promovate în timpul programelor pentru copii. Dintre acestea, o bună parte sunt pentru ADHS, cu 

unele diferențe între țări, (Giese, Tăut, Ollila, Băban, Absetz, Shupp & Renner, 2015) susținând ideea 

că mai mult timp petrecut în fața televizorului se asociază cu un consum mai mare de alimente cu 

valori nutriționale scăzute  (Keller et al., 2012; Kelly, Hattersley, King, & Flood, 2008; Hastings et al., 

2009). Apoi, expunerea la acest tip de promovare influențează preferințele copiilor și încurajează 

solicitările copiilor pentru alimentele promovate, efectele fiind evidente atât la nivel de brand cât și 
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de categorie de produse (Hastings et al., 2009; Story & French, 2004). În cele din urmă, marketing-ul 

produselor AHDS se realizează prin intermediul mai multor canale pentru a ajunge la tineri și pentru a 

influența comportamentele de consum: de la reclamele televizate, la promoții direcționate către 

tineri și reclame pe canalele media (Weber, Story, & Harnach, 2009). 

2.1.1 Metodologie 

Pentru a avea o imagine asupra frecvenței strategiilor de marketing utilizate pentru promovarea 

ADHS în rândul tinerilor, am derulat o analiză sistematică a literaturii de specialitate, având în vedere 

trei finalități: 

- Elaborarea unei grile de codare a strategiilor de marketing pe canale TV și pe internet, care va 

fi utilizată în propriile studii de analiză de frecvență (PL1- Studiile 1.1.și 1.2); 

- Elaborarea unei strategii de înregistrare, codare și analiză a datelor obținute (PL1-Studiile 

1.1.și 1.2); 

- Analiza frecvențelor relative a strategiilor de marketing pe canale TV raportate în literatura 

existentă. 

2.1.1.1 Selecția studiilor 

Pentru crearea bazei de date cu studiile existente, am căutat, în limba engleză, combinații de termeni 

precum: ”children” AND ”food marketing”; ”adolescents”  AND  food marketing”; ”food promotion” 

AND children; ”food” AND ”television marketing”; ”internet” AND ” food promotion”; ”persuasive 

marketing” OR ”advertising” OR ”persuasive communication” AND ”food” OR ”drink” OR ”„snack” OR 

”beverage”. Bazele de date luate în considerare au fost: PubMed, CINAHL, ISI WOS, GoogleScholar, 

Medline, Embase, Scopus.  

 

Studiile selectate au fost fe review-uri teoretice ale literaturii existente, analize calitative/cantitative 

ale strategiilor de marketing utilizate în promovarea AHDS. Printre criteriile de excludere s-au 

numărat: studiile nu se refereau la marketing pentru alimente, cercetarea nu făcea referire la 

marketing pe canale TV sau de internet, studiile erau abordări experimentale a impactului 

marketingului asupra diferitelor comportamente de consum etc. 

Căutarea inițială a returnat 683 de rezultate. După eliminarea duplicatelor și review-ul abstractelor 

au rezultat 79 de studii, din care 32 au fost reținute pentru analiză. Restul studiilor fie nu 

corespundeau criteriilor de includere ori textul integral nu a putut fi accesat (n = 7). 
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2.1.1.2 Procedură 

Fiecare articol a fost citit de 2 persoane independent (asistenți de cercetare). Categoriile 

reprezentând strategiile de marketing au fost înregistrate conform prezentării din articolele 

respective și centralizate. Lista cu strategiile centralizate a fost revizuită de un doi cercetători 

postdoctorali, care au agregat strategii identice și au creat categorii de strategii pe baza similarității 

lor.  

Strategiile de promovare ale almentelor au fost organizate în 4 mari categorii: 

1) Strategii legate de scenariu/caracteristici generale ale reclamei 

2) Existența și tipul de caractere promoționale (engl. endorsers) 

3) Existența unor recompense și vânzări la ofertă 

4) Referire la informații despre produs (gust, informații nutriționale, avertismente nutriționale 

etc.) 

Grila completă de codare rezultată poate fi consultată în Anexa 1 iar descrierea articolelor se 

regăsește în Anexa 2. 

Pe baza articolelor selectate, am derulat o analiză de frecvență simplă a strategiilor de promovare, în 

funcție de prezența acestora în studiile respective.  Strategiile descrise ca fiind mai puțin 

frecvente/rare nu au fost luate în considerare în codare. 

2.1.2 Rezultate 

a) Scenariu/caracteristici generale 

Pentru prima categorie, aceea a strategiilor referitoare la scenariu/caracteristici generale, cea mai 

frecventă temă raportată în studii a fost cea a distracției/emoțiilor pozitive (31%), cu scenarii care 

sugerează consumul ca metodă plăcută de petrecere a timpului, asociată cu stări de bună dispoziție. 

Și umorul a fost una dintre strategiile cele mai des raportate în studii (21%), adeseori reclamele 

conținând un mix de strategii din prima (distracție) și ce-a de-a doua categorie (umor) (Fig 1). 
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Figură 1 Strategii de promovare în funcție de caracteristicile generale ale reclamelor 

b) Caractere promoționale (eng. endorsers) 

Rezultatele acestui studiu arată că, per total, ele sunt cele mai frecvente strategii în reclamele pentru 

AHDS pentru copii fiind prezente în 24 din cele 32 de studii incluse în review (75% din totalul 

studiilor).  Dintre acestea, cea mai mare proporție a reclamelor utilizează personaje de desene 

animate celebre  sau asociate cu brandul (42%). Și imaginile de persoane celebre sau sportivi sunt 

prezente într-un sfert din studiile review și cele calitative pe temă. Per total, aceste strategii ce 

vizează existența caracterelor promoționale (personaje de desene + personaje celebre) par a fi cele 

mai folosite în reclamele de profil (Fig. 2)  

 

Figură 2. Strategii de promovare ale AHDS din categoria caracterelor promoționale 
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c) Recompense și oferte 

 

Subsumat acestei categorii, am analizat frecvența strategiilor care popularizează existența unor 

beneficii materiale, în produse și obiecte de colecție sau alte recompense asociate cu achiziționarea 

produselor AHDS. Rezultatele analizei literaturii arată că 29% dintre studii raportează ca frecventă 

strategia de a oferi itemi promoționali (1+1 gratis). Organizarea de concursuri cu premii o altă 

strategie, la fel de prezentă, cele două strategii fiind urmate de oferirea de obiecte de colecție 

(18%). 

 

Figură 3. Strategii de promovare ale AHDS din categoria recompenselor și ofertelor promoționale 

d) Informații despre produs 

Din această categorie, majoritatea strategiilor raportate de review-uri și studii calitative 

accentuează gustul produsului (55%) sau oferă informații nutriționale (36%). De partea cealaltă, 

doar 9% dintre reclame oferă avertismente nutriționale. 
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Figură 4 Strategii de promovare a AHDS din categoria celor care oferă informații despre produse 

2.1.3 Concluzii și direcții viitoare în proiect 

Obiectivul principal al acestei etape a vizat investigarea sistematică a frecvenței imaginilor sociale 

pozitive asociate AHDS în canalele media clasice (TV) și adresate tinerilor, având ca output analiza 

frecvențelor acestor strategii  (împreună cu alte strategii de marketing). Pentru atingerea acstui 

obiectiv am realizat un review sistematic al literaturii cu următoarele rezultate: 

- Cele mai prezente strategii sunt cele asociate prezenței unor caractere promoționale (75%) 

din totalul studiilor pe temă. Din acestea, cea mai frecventă strategie este aceea a prezentării 

de personaje de desene, urmate de asocierea produsului cu persoane publice/sportivi 

celebri.  

- Mai mult de jumătate din studii (53%) iau în discuție existența ofertelor promoționale și a 

recompenselor ca și strategii de marketing ale AHDS pentru copii. Majoritatea strategiilor 

subsumate acestei categorii se referă la oferirea de itemi promoționali și oferirea de premii, 

ambele tipuri de metode având aceeași pondere în studii. 

- În ceea ce privește caracteristicile generale ale reclamei, o treime din studii raportează tema 

distracției și emoțiilor pozitive ca fiind prevalentă în clipurile publicitare, urmate de prezența 

umorului. 

Pornind de la această analiză și de la grila de observație, am stabilit următorii pași pentru studiile 

proprii, având ca termen de finalizare Martie 2016 (3 luni de la prezenta raportare): 

- Selectarea programelor TV pentru analiza frecvenței strategiilor de marketing pentru AHDS, 

în funcție de metodologia utilizată în literatură. Astfel, am decis desfășurarea analizei pe 3 
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programe TV de audiență generală: 2 prin cablu, pe baza rating-ului: ProTV, Antena 1) și 

progamul de televiziune național TVR1. De asemenea, vor fi luate în calcul 3 programe 

specifice, destinate tinerilor (desene animate și muzică), pe baza rating-urilor. Pentru acestea 

din urmă, așteptăm răspunsurile la solicitările adresate difuzorilor de televiziune prin cablu 

(Studiul 1.1) 

- Training pentru operatorii care codează reclamele TV (Studiul 1.1) 

- Analiza și codarea reclamelor (Studiul 1.1) 

- Analiza de frecvența a strategiilor de marketing online, așa cum sunt prezente în literatură 

(subsumate PL1, Studiul 1.2) 

- Selectarea celor mai populare rețele/website-uri online destinate tinerilor pentru 

desfășurarea studiului 1.2) 

- Training pentru operatorii care codează programele/realizează analiza calitativă manuală pe 

site-uri (Studiile 1.1 și 1.2) 

- Diseminarea rezultatelor pe website-ul proiectului (PL0). 
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3 ANEXE 

3.1 ANEXA 1. GRILA DE CODARE A PROGRAMELOR TV 
Atribute ale produsului      

Poza  

Imagini cu produsul  

Logo/simbol prezent  

Trimiteri la info despre produs  

  

Recompense 

Itemi promotionali  

Concursuri cu premii  

Recompense pt cumparare  
(altele decat produse comestibile) 

 

Recompense (produse din aceeasi gama)  

Obiecte de colectie 

Pret promotional  

  

Caractere promotionale (endorsers) 

Imaginea brandului  

Personaje de desene  

Imagini de celebritati/sportivi  

Copii singuri care consuma produsul  

Grupuri de copii care consuma 
/consum in activit de grup 

 

Aprobarea parintilor  

Prezenta adultului  

Informatie furnizata de autoritate  

Tie-ins  

  

Informații  nutriționale 

Atribute de sanatatate  
folosite "sanatos", "bun", "recomandat", "asigura crestere si dezvoltare" etc. 

 

Informatii nutritionale prezente  

Avertismente nutritionale prezente  
(necesita supravegherea parintelui, nu inlocuieste o dieta adecvata, consumul 
in exces etc.) 

 

Accent pe gustul produsului  

  

Scenariu/caracteristici generale 

Utilizarea umorului  

Accent pe actiune/aventura (descoperire)   

Setting fantastic  
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Distractie  

Noutate  

Animatie  

Dobandirea unor atribute 
( cool, degajat, puternic) 

 

Pacalirea adultului  

  

Altele 

Categoria/tipul programului in care e difuzat  

momentul aparitiei in program: inceput/mijloc/sfarsit  

Intrerupe programul (inceput/mijloc/sfarsit)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

Brady, J., Farrell, 
A.,   Wong, S. & 
Mendelson, R. 
(2008) 

Beyond Television: 
Children’s Engagement 
with Online Food 
and Beverage Marketing 

descriptiv 
(studiu derulat 
cu un 
chestionar 
semi-
structurat) 

Explorează 
implicarea 
copiilor în 
marketingul 
online si 
investighează 
potentialul 
impact asupra 
comportamentu
lui alimentar.T 

83 de copii 
intre 7 și 13 
ani  (56% 
băieți) 

mâncare, 
băuturi, 
bomboane 

 advergames, postare de 
scoruri, share-urie site via 
social media, permitere mai 
mulți jucători, includere teme 
sportive/ curse, puzzle, 
jocuri/ site-uri cu caracter de 
interacțiune socială, creație  
(menționate la partea de 
discuții doar) 

 

Cairns, G.,  
Angus, K., 
Hastings, G.  
Caraher, M. 
(2012) 

Systematic reviews of 
the evidence on the 
nature, extent and 
effects of food 
marketing to children. A 
retrospective summary 

review 
sistematic 

sa revizuiască 
literatura 
privind natura și 
măsura în care 
se promovează 
alimentele și 
băuturile non-
alcoolice la copii 
si să revizuiască 
efectele 
promovării 
centrate pe 
copil a 
alimentelor si 
băuturilor 
asupra dietei, 

in total 99 de 
studii și 16 
review-uri 

Cea mai 
comună 
categorie: 
cereale, 
băuturi soft, 
snacksuri 
sărate/picant
e, produse de 
patiserie și 
fast-food. A 
doua: sucul și 
băuturi non-
carbogazoase
, snack, 
bomboane și 

Utilizate frecvent: 
animație, 
caractere fictive, 
accent pe gust, 
utilizare umor, 
acțiune/ aventură, 
fantezie, 
distracție. Mai rar: 
informații legate 
de sănătate și 
nutriție, 
avertismente/ 
recomandări 
nutriționale 
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

dterminanți ai 
dietei și 
sănătate. 

deserturi 
înghețate. 

A Common Sense 
Media Research 
Brief, (2014) 

Advertising to Children 
and Teens: Current 
Practices 

review sa ofere un 
inventar al 
noilor tehnici si 
metode utilizate 
în marketingul 
adresat copiilor 
și 
adolescenților, 
sa revizuiască 
informațiile 
cunoscute 
despre 
expunerea 
copiilor la 
mesajele/ 
reclamele din 
media 

  reclama 
incorporata- 
plasarea de logo, 
produse în 
emisiuni/ 
încorporarea lor în 
cadrul dialogului , 
în poveste- tie-ins 

advergame; personalizarea în 
funcție de locație, 
caracteristici demografice etc; 
interactivitate, imersie, site-
uri branduite construite astfel 
incat sa atraga grupul tintă 
(copii, adolescenti): jocuri, 
concursuri, posibilitate de a 
descărca de pe site, de a 
deveni membru; marketing 
viral (trimitere postcard, 
provocari prietenilor, 
marketing pe social media - 
plasare de banner, logo, 
creare grupuri de discuții 
susținute de un brand) 
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

Alvy, L. M., 
Calvert, S. L. 
(2008) 

Food Marketing on 
Popular Children's Web 
Sites: A content analysis 

studiu 
transversal 

de a examina 
marketingul la 
alimente pe 
site-uile 
populare pentru 
copii 

copii intre 8-
11 ani, s-au 
examinat site-
uri favorite la 
acesat varsta 
(in jur de 10) 

bomboane, 
cereale, fast-
food 
(McDonald's), 
chips, 
produse 
zilnice (trix, 
yoplait 
yogurt), 
altele, snaks 
dulci 

 1. strategii pentru a atrage 
atentia: animatii, texte 
colorate sau boldate, imagini 
dinamice; advertgames. 2. 
Utilizarea de caractere de 
brand:  personaje celebre 
care reprezinta brand-ul sau 
foarte rar personaje care nu 
sunt cunoscute. 3. Repetitia: 
reclama apare de mai multe 
ori pe site 

 

Bailey, R., Wise, 
K., Bolls,  P. 
(2009) 

How Avatar 
Customizability Affects 
Children’sArousal and 
Subjective Presence 
During JunkFood–
Sponsored Online Video 
Games 

studiu 
experimental, 
Design mixt 
3X3 

Să determine 
felul în care 
copiii 
procesează din 
punct de vedere  
cognitiv și 
emoțional 
marketing-ul 
produselor 
alimentare de 
tip snack-food 
în advergames. 

30 de copii 
între 10 și 12 
ani (platiti cu 
10 $ să 
participe la 
studiu) 

junk-food  Advergaming (avatare setate/ 
alese sau crearea lui de către 
jucător ) 

Customizarea 
avatarului 
importantă! 

Batada, A., Seiz, 
M. D.,  Wootan, 
M. G., Story, M. 
(2008) 

Nine out of 10 Food 
Advertisments shown 
during saturday morning 
children's television 
programming are for 
foods high in fat, sodium 
or added sugars, or low 
in nutrients 

transversal Explorarea 
tipului de 
alimente, 
calitatea 
nutritionala si 
tehnicile de 
marketing 
folosite in 
reclame pentru 
alimente 

prescolari si 
copii din 
scoala 
generala 
deoarece s-au 
urmarit 
reclamele 
difuzate in 
timpul 
emisiunilor 

Au fost 
impartite in 
categorii in 
functie de 
continutul 
nutritional: cu 
grasime, 
saturate, cu 
mult zahar, 
sodiu, 

1. Caractere din 
filme, desene 
animate; animatii 
sau personaje 
costumate; 
oferirea de 
produse gratis; 
utilizarea de site-
uri, adrese de e-
mail si animatii. 
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

difuzate 
sambata 
dimineata, la 
programele 
destinate 
copiilor 

vizionate de 
acestia 

continutul 
nutritiv. De 
exemplu: 
cereale, 
batoane de 
cereale, snack 
food 

Intr-o reclama se 
foloseau de la 1 
pana la 4 tehnici. 
2. Folosirea de 
mesaje explicite si 
implicite despre 
santate/nutritie 
sau activitate 
fizica. Cel mai 
folosit mesaj 
"parte dintr-un 
mic dejun 
complet/balansat/
nutritiv". 3. 
Mesaje 
emotionale: 
distractie, a fi hip 
sau cool. 
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

Bell, R. A., 
Cassady, D., Culp, 
J., Alcalay, R. 

Frequency and types of 
foods advertised on 
Saturday morning and 
weekday afternoon 
english and spanish 
language american 
televison programs 

cantitativ+calit
ativ 

de a descrie 
reclamle la 
mancare de pe 
retelele 
destinate 
copiilor si 
tinerilor, si de a 
compara 
mesajele care 
sunt in limba 
engleza+spaniol
a; in timpul 
sapamanii 
(orele 3-6 pm) si 
sambata 
dimineata 
(orele 7-10 am) 

12 programe 
selectate in 
functie de 
rating, care 
erau cele mai 
vizionate de 
copii si 
adolescenti 

Fast-food, 
cereale, 
dulciuri, 
sucuri, chips, 
suplimente 
nutritive, 
fructe, 
legume etc. 
(toate 
reclamele 
care faceau 
referire la 
mancare) 

1. Noutate. 2. 
Oferte speciale 
(cupoane, produse 
gratis, produse la 
marimi extra, 
discount). 3. 
Distractie mai ales 
pentru chips si 
dulciuri. 4. 
Propozitii de genul 
"mancare buna". 
5. Referire la gust, 
in special prin 
imagini vizuale 
care s 
ademonstreze ca 
produsul este 
delicios. 

  

Borzekowski, D. 
& Robinson, T 
(2001) 

The 30 second effect: An 
experiment revealing 
the impact of television 
commercials on food 
preferences of 
preschoolers 

Studiu 
controlat 
randomizat 

Să examineze 
măsura în care 
reclamele 
televizate la 
produsele 
alimentare 
influențează 
preferințele 
preșcolarilor cu 
privire la 
mâncare 

46 de copii cu 
vârsta între 2 
și 6 ani 

Au fost 
prezentate 
grupului 
experimental 
reclame la: 
suc, gogoși, 
pâine pt 
sandwich, 
cereale, 
gustare dulce, 
pui de tip 

nespecificate 
(expunere reclame 
scurte) 

 chiar și expunerea 
scurtă la reclame 
poate influența 
preferințele 
alimentare ale 
copiilor. 
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Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
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studiata 
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(denumirea 
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categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

fast-food și 
bomboane. 

Boyland, E & 
Halford, J. (2012) 

Television advertising 
and branding: Effects on 
eating behaviour and 
foodpreferences in 
children 

review 
teoretic 

Să analizeze 
influența 
televiziunii, 
reclamelor TV și 
a brandurilor 
asupra 
preferințelor și 
comportamente
lor alimentare 
ale copiilor. 

nespecificat in special 
produse 
bogate în 
grăsimi, 
zaharuri, sare 

1. caractere 
promoționale și 2. 
Tema distracției 

  

Calvert, S. L. 
(2008) 

Children as 
consumers:advertising 
and marketing 

 Exploararea 
tehnicilor de 
marketing 
folosite in 
reclame la tv si 
pe internet 

  1. Repetitia unul 
mesaj. 2. Folosirea 
unor caractere 
care promoveaza 
un produs. 3. 
Folosirea de 
imagini vizuale cu 
produsul. 4. 
Animatii. 5. 
Folosirea 
celebritatilor. 6. 
Folosirea premiilor 
si a ofertelor. 7. 
Locul unde este 
plasat produsul. 8. 
Atragerea atentie 
spre faptul ca este 
ceva nou. 

Toate cele de la strategii tv + 
advertgames, viral marketing, 
online interactive agents 
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Obiectiv (unde 
e cazul) 
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(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
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Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

Castonguay, J., 
Kunkel, D., 
Wright, P., Duff, 
C. (2013) 

Healthy Characters? An 
Investigation of 
Marketing Practices in 
Children's Food 
Advertising 

Analiza 
cantitativa 
(frecvente, chi 
patrat)+calitat
iva 

De a determina 
calitatea 
nutritionala a 
alimentelor la 
care se face 
reclama si a 
mesajelor 
relationate cu 
sanatatea 

 bauturi dulci, 
snaks, 
restaurante/f
ast food, 
cereale. 

1. Caractere 
familiare 
(cunoscute din 
desene animate 
sau care au fost 
realizate special 
pentru un anumit 
produs): mai ales 
in reclame pentru 
cereale si apoi 
restaurante de tip 
fast-food. 2. 
Mesaje de 
sanatate 

  

Cheyne, A. D., 
Dorfman, L., 
Bukofzer, E. 
(2013) 

Marketing sugary cereals 
to children in the digital 
age: a content analysis 
of 17 child-targeted 
websites 

Analiza 
calitativa 

De a explora 
sistematic 
continutul site-
urilor care fac 
reclama la 
cereale. 

2-11, 11-17 
ani in functie 
de cui erau 
destinate 
reclamele 

Cereale  1. Jocuri si advertgames 
(trasaturi care ii fac pe  
copii sa petreaca mai mult 
timp pe site, invitatii sa joace 
din nou, scorare la jocuri, 
recomadari pentru a juca alte 
jocuri). 2. Filmulete 
(webisodes=care spun o 
poveste despre cereale si 
caractere): personaje care 
promoveaza un anumit 
aliment, itemi care tin de 
brand, ambalajele de la 
produse si logo. 3. Promotii: 
promotii amestecate, 
caractere licentiate si 
concursuri din care pot 
castiga premii, cod de la 
produs pentru anumite 
premii. 4. Informatii pentru 
tehnici de individualizare a 
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e cazul) 
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Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

reclamelor: pools si quiz 
pentru a strange pareri, 
optiunea de a da share la 
mesaje. 

Cowburn, G., 
Boxer, A. (2007) 

Magazines for children 
and young people and 
the links to internet food 
marketing: a review of 
the extent and type of 
food advertising 

review si 
analiza 
descriptiva a 
reclamelor la 
alimente 
gasite in 5 
reviste de top. 

De a examina 
natura legaturii 
dintre 
reclamele de la 
alimente din 
reviste pentru 
copii si oameni 
tineri si internet 
food marketing, 
pentru a vedea 
daca ar trebui 
luate anumite 
masuri in ceea 
ce priveste 
realizarea 
numitor 
reclame. 

   1. Oferirea de jocuri, quiz si 
teste. 2. Link-uri care alte site-
uri cu jocuri. 3. Folosirea de 
persoanje din desene animate 
sau caractere care fac 
reclama la un produs. 4. 
Reclama la produs era plasata 
intr-un loc specific, unde era 
mai mare posibilitatea de a da 
clik. 5. Oferirea de competitii. 
6. Reclamele tv erau 
prezente. 6. Un personaj din 
reclama era prezent pe unele 
site-uri cu care persoana 
putea interactiona. 7. 
Informatii despre nutritie. 8. 
Inregistrearea pe site era 
obligatorie doar la unele site-
uri. 8. Doua treimi din site-uri 
cereau acordul parintilor. 

 

Culp, J., Bell, A. 
R., Cassady, D. 
(2010) 

Characteristics of Food 
Industry Web Sites and 
"Advertgames" 
Targeting Children 

Calitativ - 
analiza de 
continut 

sa exploreze 
continutul site-
urilor destinate 
reclamelor 
pentru mancare 
prin descrierea 
strategiilor 
utilizate in 
cresterea 

fara (analiza 
pe 290 pagini 
web si 247 de 
jocuri) - 
cartoon 
network si 
Nickelodeon 

99 de 
alimente 

 1. Strategii pentru a petrece 
timp pe site: advertgaming 
(jocuri on-line-sweeptakes 
(47%) - free downland pe 
36%; posibilitatea de a juca 
din nou; posibilitatea de a 
face scorul public; 
posibilitatea de a castiga 
premii; la un singur produs 
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(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

numarului de 
vizite pe site si a 
loialitatii; de a 
documenta 
mesajele care 
tin de 
promovarea 
sanatatii de pe 
site. 

era posibilitatea de a castiga 
un alt produs); vizionarea 
reclamei tv on-line; magazin 
on-line de unde puteau lua 
produsele.                                                    
2. Strategii de branding: 
prezenta logo( produs+ 
coporatie, firma); imaginea 
limentului; imaginea 
amabalajului; text cu numele 
brand-ului sau al companiei.                                                                                     
3. Mesaje de sanatate: 
mesaje pronutritie; link-uri 
spre site despre nutritie si 
activitate fizica; 

Folta, S.C, 
Goldberg, J. P., 
Economos, C., 
Bell, R., Meltzer, 
R. (2006) 

Food Advertsing 
targeted at school-age 
children: a content 
analysis 

Calitativ-
analiza de 
continut 

De a determina 
daca continutul 
reclamelor 
pentru alimente 
sunt asociate cu 
activitate fizca 
mai mult decat 
continutul celor 
pentru jucarii si 
jocuri, de a 
descrie care 
sunt tehnicile 
folosite in 
reclame. 

Scool-aged 
children, 
dupa tipul de 
program ales 

37 de 
mancaruri: 
cereale, 
fastfood, 
deserturi si 
dulciuri, alte 
produse 
pentru mic 
dejun, bauturi 
dulci etc. 

1. Emotii pozitive 
si comportamente: 
distractie, timp de 
calitate, gust 
placut, a fi hip sau 
cool si sentimente 
de fericire. 2. 
Jucarii care sunt 
date impreuna cu 
alimentul, abilitati 
atletice, inovatie si 
noutate, prietenie 
si succes social, 
abilitati magice 
sau 
supraomenesti, a 
pacali sau induce 
in eroare adultul. 
3. Cel mai rar: 
produsele 
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Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

alimentare erau 
asociate cu 
conveninta, a 
induce in eroare 
sau pacali copii sau 
fratii, a transforma 
o situatie rea in 
una buna, ambalaj 
amuzant sau 
intersant, nutritie 
si sanatate. 4. 
Atractivitate fizica, 
confort fizic, a 
supara un frate 
mai mic, abilitatea 
de a te juca in 
echipamente 
amuzante, a avea 
abilitatea de a se 
juca cu alimentele, 
dragostea asociata 
cu un singur 
produs. Nici o 
reclama nu era 
asociata cu succes 
sau a face pe plac 
unui parinte. 
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 online/internet 
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Hasting et al 
2009 

The extent, nature and 
effects of food 
promotion to children: a 
review of the evidence 
to december 2008 

    1. Utilizarea 
personajelor si a 
animatiilor. 2. 
Utlizarea umorului 
sau a altor teme 
(gust, nutritie si 
proprietati de 
sanatate, modul 
de prezentare al 
produsului si 
textura, fantezie si 
aventura, 
amuzamanet si 
umor, pret 
noutate). 3. 
Oferirea de 
recompense sub 
forma de jucarii. 4. 
Concursuri si 
competitii cu 
premii. 5. 

  

Hastings et al. 
(2006) 

The Extent, Nature 
and Effects of Food 
Promotion to Children: 
A Review of the 
Evidence 
Technical Paper 
prepared for the World 
Health Organization 

review descrie masura 
si natura 
promovării 
mâncării in 
reclame la copii 
și efectele 
asupra 
cunoștințelor, 
preferințelor și 
comportamente
lor lor 

63 de studii 
pe natura si 
măsura 
promovării și 
70 de studii 
asupra 
efectelor 

Majoritatea 
produselor 
promovate se 
incadrează în 
Big-Five: 
cereale pre-
indulcite pt 
micul dejun; 
băuturi soft; 
produse de 
patiserie/ 
cofetărie și 
snacksuri 

distracție, 
fantezie, gust, 
umor, 
acțiune/aventură 
(Cele mai 
frecvente), premii, 
concursuri, 
posibilitate de a 
colectiona, 
utilizare personaje 
celebre, tie-ins, 
noutate, preț, felul 
în care arată 
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e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
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Alte strategii 
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sărate; fast-
food. 

produsul, textura 
sa, celebrități si 
sportivi, asocierea 
produsului cu 
evenimente 
sportive . Mai rar 
utilizate: informații 
despre sănătate și 
nutriție 

Hebden, L., King, 
L., Kelly, B. 
(2010) 

Art of persuasion: an 
analysis of techniques 
used to market foods to 
children 

 De a descrie 
care sunt 
tehnicile 
folosite in 
reclamele 
pentru 
alimentele 
nesantoase 
pentru copii de 
pe Sydney free-
to-air 
televiziune 

 65% non-
core, 19% 
core si 16% 
miscellaneous 

1. Indici 
emotionali: 
fantezie/imaginati
e, 
amuzament/fericir
e, sanatate 
generala si 
afirmatii despre 
nutritie. 2. Food 
products appeals: 
imagini ale 
produsului 
(convenienta de 
utilizare), gust 
bun, afirmatii 
despre calitatea 
produsului, 
calitatea de a fi 
sanataos si 
nutritiv. 3. 
Elemente vizuale: 
actori reprezentati 
de copii (acestia 
pot fi activi sau 
sedentari); 
caracteristiciprom
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otionale 
(personaje din 
desene sau 
licentiate pentru 
un anumit produs, 
celebritati sau 
sponsori, 
profesionisti si 
specialisti in 
sanatatea). 4. 
Elemente audio 
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Henry, A. & 
Story, M. (2009) 

Food and Beverage 
Brands That Market to 
Children andAdolescents 
on the Internet: A 
Content Analysis 
ofBranded Web Sites 

analiză de 
conținut 
sistematică a 
site-urilor, 
analiză 
nutrițională 

Sa identifice 
site-urile Web 
ale brandurilor 
de mâncare si 
băutură care se 
adresează 
copiilor, să 
evalueze 
tehnicile de 
marketing 
prezente pe site 
si să determine 
calitatea 
nutrițională a 
produselor 
promovate 
copiilor. 

130 de site-
uri ale 
brandurilor 
de mâncare și 
băutură 

Categoriile de 
mâncare 
alese au fost 
cele care sunt 
cele mai 
promovate în 
rândul 
copiilor. 
Majoritatea 
produselor 
alimentare 
din eșantion 
au avut o 
calitatate 
nutrițională 
scăzută, cu 
grăsimi, nivel 
ridicat de 
zahăr. 

 1. Caracteristici ale site-ului 
(grafică, mișcare, animație, 
muzică, sunete, componente 
de interactivitate).                                                                                  
2. Caracteristici ale produsului 
(logo, poza a produsului, link 
pentru informații despre 
produs);   3. Recompense 
(concursuri, premii, colecții, 
itemi promoționali);                                                                                  
4. Tie-ins (aosicieri cu 
evenimente sportive, asocieri 
cu televiziunea);                                                                      
5.   Caracter promoțional 
(personaje aniomate, 
personaje celebre, copii care 
consumă produsul, imagini cu 
atleți/ personaje celebre);                                     
6. Joc și distracție 
(advergaming, posibilitate de 
descărcare de pe site, 
secțiunea Fun, posibilitatea 
de a face parte din Clubul 
copiilor)                                   7. 
Creare cont și e-mail 
(înregistrare, membru, 
newsletter, trimitere e-cards 
și sms-uri)                          8. 
Magazin on-line;                                                                     
9. Sănătate și nutriție (mesaje 
despre sănătate, nutriție, 
informații);                                                              
10.  Asigurarea siguranței 
(cerere permisiune părinți) 
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Henry, A. E., 
Story, M. (2009) 

Food and Beverage 
Brands that market to 
children and adolescents 
on the internet: a 
content analysis of 
branded web sites 

Calitatitv-
analiza 
sistematica de 
continut 

De a identifica 
site-urile care 
fac reclama la 
alimente, de a 
analiza tehnicile 
de marketing 
folosite si de 
determina care 
este continutul 
nutritiv la 
alimentele de 
brand 

 alimente 
nesanatoase 

 1. Componente interactive: 
sunete, muzica. 2.  Imagini cu 
produsul, logo, simbolul 
produsului. 3. Itemi 
promotionali: oferte sau 
recompense in produse de 
colectie. 4. Tie-ins: reclame 
tv, evenimente de sport, 
celebritati sau atleti, 
caractere din desene 
animate. 5. Advertgames si 
jocuri online de aventura in 
care imaginea brand logo  sau 
mesaje sunt puse sub forme 
colorate si atragatoare. 6. 
Site-urile ofera posibilitatea 
de a te inregistra si de a-ti 
crea un cont, cluburi pentru 
copii, magazin online. 7. 
Prezentarea de informatii de 
sanatate, mesaje care 
spuneau ca este nevoie de 
acordul parintilor. 

 

Jenkin, G. & 
Bowers, S. (2014) 

A systematic review of 
persuasive marketing 
techniques to promote 
food to children on 
television 

review 
sistematic 
calitativ 

să 
documenteze/ 
identifice cele 
mai utilizate 
tehnici de 
persuadare prin 
intermediul 
televiziunii 
pentru a 
promova 

38 de studii mâncarea si 
băutură (în 
general 
produse 
nesănătoase) 

Cele mai 
frecvente: Oferire 
de premii (n=21) (- 
concursuri, obiecte 
de colecție, 
cadouri), utilizare 
caracter 
promoțional 
(n=21)(-imagine 
brand, utilizare 
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mâncarea la 
copii 

persoane celebre, 
utilizare persoane 
cu autoritate, 
utilizare personaje 
desene ), aspecte 
nutriționale și de 
sănătate (n=20), 
tema gustului 
(n=17), distracția 
(n=17 studii). 
Altele: noutate, 
animație, tema 
acțiunii/ aventurii , 
fantezie, prețul 

Keller, S. K., 
Schulz, P. J. 
(2010) 

Distorted food pyramid 
in kids programmes: a 
content analysis of 
television advertising 
watched in Switzerland 

calitativ-
analiza de 
continut 

Descrierea 
categoriilor de 
produse 
promovate 
copiilor în 
timpul 
programelor TV 
destinate 
acestora  

  1. Personaje din 
desene animate. 2. 
Copii care 
consumau acele 
alimente. 3. Teme 
precum distractie, 
amuzament, sport, 
actiune, aventura 
si gust. 4. Oferirea 
de recomenpse 
precum jucarii, 
stikere si jocuri 
mici. 
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Kelly et al., 
(2008) 

Persuasive food 
marketing to children: 
use of cartoons and 
competitions in 
australian commercial 
television advertisments 

   core, non-
core, 
miscelanous 

1. Caractere 
promotionale. 2. 
Oferte premium. 

  

Kelly, B. P., 
Bochynska, K., 
Kornman, K., 
Chapman, K. 
(2008) 

Internet food marketing 
on popular children's 
websites and food 
product websites in 
Australia 

Calitativ De a descrie 
natura si 
marimea in care 
pe site-uri 
pentru copii din 
Australia sunt 
prezentate 
reclame la 
mancare (food 
marketing) 

 produse 
sanataoase 
versus 
produse 
nesanatoase 

 Trasaturi de marketing: 1. 
Brand: logo, amabalajul 
produsului si disponibilitatea 
la mai multe sortimente. 2. 
Advertgames: variaza de la 0 
la 6 per site. 3. Posibilitatea 
de a deveni membru. 4. 
Caractere care reprezinta 
brandul si celebritati. 5. Link-
uri catre ale site-uri cu 
produse din aceasi gama. 6. 
Reclamele date la televizor. 7. 
Cel putin un item care poate 
fi descarcat: screen 
wallpaper, screen-savers, 
imagini de fundal etc. 8. 
Evidentierea beneficiilor 
relationate cu gustul, textura, 
aroma si modul de 
prezentare. Starnirea de 
emotii: fun, popularitate. 9. 
Informatii nutritive de baza: 
constistenta nutritiva si 
informatii despre alergeni, 
info despre alimentatia 
sanatoasa. 10. Trasaturi care 
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

permit utilizatorului sa 
manipuleze cum apare pe 
site: sa isi creeze un cont, sa 
participe intr-o comunitate a 
celor care sunt pe site, online 
shopping. 11. Advertcation: 
produsul la care se face 
reclama este integrat intr-un 
program educativ, de 
exemplu se prezinta istoria 
produsului. 12. Trasaturi care 
sa protejeze copilul de la 
continut nedorit, 
consimtamantul parintilor. 
Branded food references: 
utilizarea de elemente 
grafice, logo la produs si la 
companie, link catre site-uri 
de la alte produse si 
includerea ambalajului. 
Sunete, animatii si muzica. 
Reclamele care se dau si la tv. 
Oferte premium (competitii si 
oferirea de premii, la cele mai 
multe nu se cerea sa introduci 
un cod de bare de la produs 
pentru a juca). Nu erau 
incluse itemi care sa ceara 
acordul parintilor. 
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

Kelly, B., Smith, 
B., King, L., 
Flood, V., 
Bauman, A. 
(2007) 

Television food 
advertising to children: 
the extent and nature of 
exposure 

studiu 
descriptiv 

sa descrie 
paternurile si 
prevalenta 
reclamelor la 
mâncare și 
băuturi 
adresate 
copiilor 
prezentate în 
cadrul 
televiziunilor 
comerciale din 
Sydney și sa 
compare aceste 
reclame cu 
standardele 
televiziunii cu 
privire la copii și 
cu un studiu 
similar din 2002 

reclamele 
date de trei 
canale 
comerciale 
intre 14 mai 
2006 și 20 
mai 2006 
între orele 6 
și 23 (357 
ore) 

18 categorii 
de mâncare 
împărțite în 3 
categorii 
supraordonat
e (alimente 
de bază, 
alimente 
bogate în 
grăsimi și 
zaharuri și 
diverse) 

  Reclamele la 
produse alimentare 
au fost difuzante in 
proporție similară în 
timpul orelor de 
vârf pentru copii cu 
orele de vârf pentru 
adulți, dar la orele 
de vârf pentru copii 
se difuzează mai 
multe reclame cu 
produse bogate in 
zahăr și grăsimi. 

Kent, M. P., 
Dubois, L., Kent, 
E. Ai, Wanless, A. 
J. (2013) 

Internet marketing 
directed at children on 
food and restaurant 
websites in two policy 
environments 

Calitativ-
analiza de 
continut 

De a explora 
care este 
influenta la 
Quebec's 
Consumer 
Proctection Act 
si Canadian 
Children's Food 
and Beverage 
Advertising 
Initiative (CAI) 
asupra fabricilor 

 alimente 
nesanatoase 

 1. Logo produs, ambalajul 
produsului si produsul atunci 
cand este mancat. 2. 
Caractere care fac reclama la 
produs si advertgames. 3. 
Oportunitatea de a deveni 
membru, posibilitatea de a da 
share. 4. Concursuri, oferte 
premium si oferirea de 
obiecte de colectie. 5. Link-uri 
catre alte site-uri. 5. 
Promovarea pe acelasi site a 
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

de mancare si 
site-urilor 
restaurantelor 
din Canada. 
Comparatie 
intre CAI si n-
CAI 

altor produse. 6. Itemi care 
cereau acordul parintilor 

Kristen Harrison, 
K. &  Marske, A. 
(2005) 

Nutritional Content of 
Foods Advertised 
During the Television 
Programs Children 
Watch Most 

analiza de 
continut 

Sa codeze 
mâncarea 
(conținutul 
nutrițional, tipul 
de mâncare și 
când se 
mănâncă) și 
atributele 
reclamei 
(actiune 
animată sau 
acțiune live) din 
timpul 
programului 
televizat la oră 
de vârf pt copii. 
Să reprezinte si 
sa evalueze 
continutul 
nutrițional al 
mâncărilor din 
reclame în 
termeni de 
etichete 
nutriționale. 

426 de 
reclame la 
mâncare 

fast-food/ 
mâncare de 
conveniență 
și dulciurile 
au 
reprezentat 
83% din 
reclamele la 
mâncare 

in reclame 
apăreau mai mult 
băieți mâncand 
decât fete (de 2 ori 
mai mult), 
sugerând că e mai 
acceptat consumul 
alimentar in cazul 
lor; nu exista o 
asociere intre BMI 
și comportamentul 
alimentar, 
sugerându-se 
ideea ca oricine 
poate consuma 
produse bogate in 
zahar si grasimi, 
ramanand 
normoponderali. 
Tema gustului, 
fara a evidenția 
aspecte de 
sănătate/ nutriție 
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

Kunkel, D., 
McKinley, C. & 
Wright, P (2009) 

The Impact of Industry 
Self-Regulation on the 
Nutritional Quality of 
Foods Advertised on 
Television to Children 

raport evalueaza 
impactul 
marketingului 
produselor 
alimentare din 
televiziune 
asupra copiilor 

canalele 
adresate 
copiilor (intre 
7 și 22 
inregistrate- o 
zi din 
saptamana +1 
zi weekend) 

cereale cu 
zahăr, fast-
food si 
restaurante, 
snacks-uri cu 
zahar - 70% 

Cele mai utilizate: 
tema distracției/ 
fericirii, accent pe 
gust/ aromă, 
miros, premiu 
adițional 
produsului 
cumpărat, utilizare 
personaje animate 
licențiate, vizitare 
site. Mai puțin 
întâlnite: 
informații despre 
produs(preț, 
cantitate/ 
mărime), 
informații despre 
sănătate (f rar) 

  

Matthews, A. 
(2007) 

‘Children and obesity: a 
pan-European project 
examining the role of 
food marketing’ 

studiu 
transversal + 
analiza 
tematica 

Sa examineze 
efectele 
marketingului 
produselor 
alimentare in 20 
de tari din 
Europa. 

nespecificat mancare 
sanatoasa/ 
mancare 
nesanatoasa 

In mai multe 
culturi se 
utilizeaza: referire 
la filme si 
personaje (din 
cultura copiilor), 
tema distractiei, 
aventurii/ actiunii, 
apel la joc, umor, 
magie/ fantezie, 
utilizare personaje 
desene sau 
persoane celebre. 

2  
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

Stead et al. 
(2003) 

Review of research on 
the effects of food 
promotion to children 

    1. Utilizarea 
animatiilor. 2. 
Theme appeals: 
gust, 
nutritie/sanatate, 
aparita fizica a 
alimentului/textur
a, tema 
fanteziei/aventura, 
amuzament/umor, 
consumul duce la 
dobandirea de 
capacitati, pretul, 
noutate/modernit
ate si aspecte 
sociale ale 
produsului. 3. 
Oferirea de premii 
si competitii 

  

Utter, J., Scragg, 
R. & Schaaf, D. 
(2005) 

Associations between 
television viewing and 
consumption 
of commonly advertised 
foods among New 
Zealand children 
and young adolescents 

analiza 
secundara a 
unui survey 
national 

Sa exploreze 
cum timpul 
petrecut la TV e 
asociat cu 
comportamentu
l alimentar al 
copiilor si 
adolescentilor 
din Noua 
Zeelanda 

3275 copii 
intre 5 -14 ani 

sucuri 
carbogazoase
, sucuri din 
fructe, 
dulciuri si 
snakcks-uri, 
fast-foods 

  Rezultatele au 
aratat o relatie 
pozitiva intre  
durata vizionarii TV 
(expunerea la 
reclame)  si 
frecventa 
consumului de 
sucuri 
carbogazoase, 
dulciuri, snacks-uri, 
fast-food la copii si 
adolescenti. 
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Autori studiu 
(an) 
 
 
 

Titlu studiu 
 
 
 
 

Tip studiu 
 
 
 
 

Obiectiv (unde 
e cazul) 
 
 
 

Esantion 
(unde e 
cazul)/  
Populatie 
studiata 
 

Tip produs  
(denumirea 
exacta, 
categorie) 
 

Strategii TV 
 
 
 
 

Strategii 
 online/internet 
 
 
 

Alte strategii 
(sampling etc.) 
 
 
 

Weber, K., Story, 
M., Harnack, L. 
(2006) 

Internet Food Marketing 
Strategies Aimed at 
Children and 
Adolescents: A Content 
Analysis of 
Food and Beverage 
Brand Web Sites 

analiză de 
continut 

Realizare 
analiza de 
continut asupra 
site-urilor web 
ale brandurilor 
de mâncare și 
băutură si 
asupra 
tehnicilor de 
marketing si 
strategiilor de 
publicitate 
prezente pe 
site. 

40 de 
branduri 

Băuturi 
ușoare (sucuri 
carbogazoase
), alte băuturi 
(ceaiuri reci, 
energizante 
etc), fast-
food, cereale 
de tip ready 
to eat, 
prăjituri, 
snacks-uri 
sărate, 
biscuiți, 
bomboane. 

 1. caracteristici ale site-ului 
(grafică, mișcare, 
componente de 
interactivitatet, sunete, 
animatie, muzică). 2. atribute 
ale produsului (imagini ale 
produsului si pachetului, logo, 
simbol produs, link spre 
brand / informatii despre 
produs). 3. Gaming si 
distractie (advergaming, 
sectiune distractie in familie, 
jocuri, sectiune destinata 
copiilor ); caractere 
promotionale (imagini cu 
figuri sportive, poze cu 
celebritati, personaje desene 
animate, copii consumând 
produsul); Recompense 
(concursuri, recompense 
cumpărare, obiecte/ puncte 
de colectat),4. downloads 
(downloades, posibilitate de a 
vedea ultimele produse, e-
cards, salvare imagini de 
ecran, wallpapers ); 5. tie-ins 
(asocieri cu programe 
televizate, cu jucării, cu 
desene animate), 6. magazin 
online, 7.nutritie si sănătate 
(informații si recomandari), 8. 
e-mail si cont (inregistrare, 
posibilitate de a trimite e-mail 
prietenilor), 9.  elemente de 
siguranță (avertizări) 
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