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Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectiv specific 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, 
practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica 
sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului:  TISA – Training-Inovare-Specializare-Adaptabilitate pentru întreprinderile din regiunile Vest și Nord Vest - 
POCU/227/3/8/118031 
 

 

 

A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare 

Tema de publicat: Comerț electronic în comerțul de carte 
 
 

Abstract 

 

Exploatarea World Wide Web (WWW) este o redactare pentru multe companii, deoarece 

acestea nu pot sau nu își pot analiza motivele pentru a avea un site web. Mulți nu înțeleg că 

există mai mult decat un site web de succes decât să aibă un logo corporativ pe o pagină de 

pornire. Aceștia nu prevăd efortul depus pentru menținerea unui site web, concurența 

sporită de la expunerea la o „piață globală” prin intermediul internetului și impactul pe care 

un site web îl va avea asupra activității existente. Acest studiu de caz permite analiza 

oportunităților și a riscurilor lansării serviciilor de comerț electronic (CE) în cazul Coop op 

Bookshop, cel mai mare librar academic australian. Cazul descrie progresul dificil al 

companiei Co-op către o prezență WWW profitabilă și investighează evoluțiile potențiale 

datorate concurenței crescânde din partea „jucătorilor globali” și creșterii amalgamării 

dintre vânzările de cărți pe WWW și publicarea electronică. Cazul prezintă cele patru 

posibilități prin care o firmă poate profita din activitățile sale de internet și transferă aceste 

beneficii generale către furnizarea de servicii Internet de către librării. În special, 

direcționează atenția asupra gândirii obiectivelor de bază ale afacerii, a modului în care 

prezența WWW ajută la îndeplinirea acestor obiective și dacă introducerea unui site web 

schimbă direcția afacerii. Acest lucru duce la o considerare a naturii site-ului web. Studiul de 

caz permite explorarea clienților și a piețelor actuale și de ce firma se concentrează pe 

acestea.  
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