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REZUMAT 

 

Subiectul acestei teze este influența designului interfeței și exăerienței (UI/UX design) în 

strategiile de marketing digital. Accentul acestui studiu se pune pe investigarea rolului utilizabilității 

și experienței utilizatorului în contextul mediului online: modul în care designul UI/UX contribuie 

la o experiență bună a utilizatorului și cum poate fi utilizată pentru a crea călătorii satisfăcătoare ale 

clienților online. Scopul este de a examina modul în care designul web afectează gradul de utilizare 

perceput. Pentru a atinge aceste obiective, acest studiu își propune să răspundă la următoarele 

întrebări de cercetare: 

1. Ce reprezintă designul UI/UX? 

2. Care sunt principiile unui design de succes? 

3. Care sunt mecanismele ce direct influențează utilizatorii? 

4. Noul design facilitează o experiență bună pentru utilizator pe site-ul web? 

Experiența utilizatorului constă în interacțiunea utilizatorului cu un sistem într-un context 

specific. Utilizabilitatea se adresează eficienței, eficacității și satisfacției (adică capacitatea 

utilizatorului de a utiliza o interfață UI), în timp ce UX descrie întreaga interacțiune, inclusiv 

gândurile și sentimentele utilizatorului despre interacțiune. În practica de proiectare centrată pe 

utilizator, scopul este de a ajuta utilizatorii să lucreze mai eficient și fără efort. Nevoile utilizatorilor 

sunt duble: interacțiunea trebuie să îndeplinească atât nevoile pragmatice, cât și cele hedonice ale 

utilizatorilor. Designul UI/UX bun este un factor important al călătoriei online eficiente și 

satisfăcătoare a clienților. Planificarea cu atenție a călătoriei clienților îi va ajuta pe utilizatori să 

îndeplinească sarcini în mod eficient și să-și atingă obiectivele și să le ușureze procesul de luare a 

deciziilor. Ca rezultat se ating obiectivele strategiiei de marketing și se mărește rata de conversie a 

companiei. 

Pe lângă cercetările academice pe aceste subiecte, s-a elaborat un studiu de caz a unei companii 

locale cu mediul afacerii online. Compania de caz și-a reînnoit site-ul web pentru a oferi UX bun, 

care îi poate ajuta să-și atingă obiectivele de afaceri. Scopul cercetării va fi următoarele cuvinte 

cheie: experiența utilizatorului, gradul de utilizare, design web, influența designului asupra 

utilizatori, călătoria online a clienților și luarea deciziilor consumatorilor. 

 



 

SUMMARY 

 

The subject of this thesis is the influence of UI / UX design in digital marketing strategies. The 

focus of this study is on investigating the role of usability and user experience in the context of the online 

environment: how UI / UX design contributes to a good user experience and how it can be used to create 

satisfying online customer journeys. The purpose is to examine how web design affects perceived usage. 

To achieve these goals, this study aims to answer the following research questions: 

1. What is UI / UX design? 

2. What are the principles of successful design? 

3. What are the mechanisms that directly influence users? 

4. Does the new design facilitate a good user experience on the website? 

The user experience is the interaction of the user with a system in a specific context. Usability 

addresses efficiency, effectiveness, and satisfaction (that is, the user's ability to use a UI), while UX 

describes the entire interaction, including the user's thoughts and feelings about the interaction. In user-

centered design practice, the goal is to help users work more efficiently and effortlessly. The needs of 

the users are twofold: the interaction must meet both the pragmatic and the hedonic needs of the users. 

Good UI / UX design is an important factor in efficient and satisfying customer online travel. Careful 

travel planning will help users to perform tasks effectively and achieve their goals and make their 

decision-making process easier. As a result, the objectives of the marketing strategy are achieved and 

the conversion rate of the company is increased. 

In addition to academic research on these topics, a case study of a local company with an online 

business environment was developed. The case company has renewed its website to provide good UX, 

which can help it achieve its business goals. The aim of the research will be the following keywords: 

user experience, degree of use, web design, influence of design on users, online customer journey and 

consumer decision making. 
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INTRODUCERE 

Progresul tehnologic creează oportunități pentru toată lumea, indiferent de locația lor, dispozitiv 

sau ora din zi. Pe măsură ce tehnologiile mobile și rețelele de socializare au schimbat călătoriile 

clienților într-o direcție în care clienții pot alege cursul pe care doresc să-l urmeze în călătorie, 

navigarea călătoriei clienților a devenit un instrument important. Comportamentul multicanal al 

consumatorilor, cum ar fi showrooming-ul și webrooming-ul sunt rezultate ale integrării diferitelor 

canale în procesul de luare a deciziilor consumatorului, dar ele nu vor fi în centrul acestei teze, așa 

cum vor fi diferite metode de abordare a analizei călătoriei în ansamblu. Îmbunătățirea UI/UX este 

o temă relevantă în cercetarea strategiilor de marketing digital. Designul web este considerat un 

facilitator important al unei bune experiențe de utilizător, precum și a atitudinilor și 

comportamentului de cumpărături online. Acesta include aflarea cu ce se luptă utilizatorii, analiticii 

sugerează că posibilele provocări ale cumpărăturilor online includ de ex. angajamentul cognitiv și 

atașamentul emoțional. 

Teza de master este formată din trei capitole, după cum urmează: Capitolul I - Istoria și evoluția 

a designului interfeței și experienței utilizatorului (UI/UX); Capitolul II - Analiza situației la 

moment; Capitolul III - Studiul de caz. 

Conținutul tezei de masterat începe cu capitolul I, în care se definește designul interfeței și 

experienței utilizatorului, care este diferența dintre aceste doua domenii și cum interacționează 

comulative pentru un rezultat incredibil. Se studiază originile designului UI/UX și evoluția acestuia 

pe parcursul deceniilor. Se finalizează capitolul I cu princiipiile în designul UI/UX. Principiile de 

design UI/UX se întâlnesc ori de câte ori folosim o aplicație produsă de o companie valuroasă sau 

folosim unul dintre produsele acesteia. UI/UX este, de asemenea, ceea ce face un site web ușor și 

plăcut de utilizat. Designul interfeței și experienței se bazează pe așa principii ca uzabilitate, 

accesibilitate, consecvență, ierarhie, flexibilitate, familiaritate și multe altele. Însă concentrarea pe 

utilizator este cel mai important principiu în designul UI/UX și stă la baza tuturor celorlalte principii. 

Capitolul II este axat pe analiza situației la moment. Aceasta presupune studiul tendințelor în 

web design, care sunt modele de design avansat, cum funcționează designul automatizat. De 

asemenea se analizează paginile de start pentru reșelele de socializare, navigarea mobilă și 

interacțiunea în UX, cum ar fi: crearea fluxurilor înainte de pagini, proiectarea convesației continuă, 

atenția la detalii și aplicarea designului persuasiv. Acest compartiment al tezei se finalizează cu 

designul emoțional care direct influențează asupra emoțiile utilizatorilor. Designul emoțional poate 

evoca în mod intenționat emoții pozitive, cum ar fi fericirea și bucuria. 

Capitolil III denotă studiul de caz în cadrul companiei locale. Acesta presupune identificarea 

punctelor forte și slabe a site-ului travod.com și aplicarea mecanismelor designului UI/UX la 

identificarea soluțiilor pentru o experiența de utilizator mai ieficientă.  
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