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Rezumat: Motivul pentru care am ales această temă este acela că am dorit să observ și 
remarc dacă producerea jucăriilor de tip pinata poate reprezenta o idee de afacere viabilă. Am 
rezumat originile acesteia, parcursul ei, evoluția în toate țările și modernizarea acesteia. Am 
remarcat chiar și scopurile diferite pentru care s-a folosit inițial față de scopul prezent. Pe 
parcursul lucrării am urmărit analizarea principalilor producători de pinata. Întreg conținutul se 
bazează pe cercetarea de birou, referitoare la concurenții propriei firme. Am analizat factorii 
necesari pentru confecționarea acestor produse și modalitățile prin care acestea se promovează  
pe rețelele de socializare. Ce aplicații folosesc, prin ce tehnică realizează pinata, dimensiunea, 
complexitatea, tipul de distrugere și orașul în care își are sediul firma. Am remarcat principalele 
aspecte legate de comercializarea acestor produse și le-am comparat cu propriile pinate pentru 
a observa cum mă situez față de aceștia. În urma cercetării am obținut diferite rezultate pe care 
le-am notat și comprimat în cadrul lucrării. În final am ajuns la concluzii clare legate de 
modalitatea cea mai rapidă și puțin costisitoare despre modul acesteia de confecționare, anume 
acela din carton prin decorarea cu hârtie creponată, că aplicațiile prin care se vând aceste 
produse sunt: Facebook, Instagram, OLX, LaJumate.ro sau de pe propriul site, la faptul că 
majoritatea producătorilor confecționează pinate cu grad de complexitate mediu, dimensiunile 
preferate fiind între 30-40 cm, că cei mai mulți furnizori sunt din București, iar modalitatea cea 
mai întâlnită de distrugere este cea prin spargere.  

 

Cuvinte-cheie: pinata, cercetare de piață, concurență, analiza concurenței  
 

Abstract: The reason I chose this theme is that I wanted to notice and notice if the 
production of these toys can represent a viable business idea. We summarized its origins, its 
course, its evolution in all countries and its modernization. I even noticed the different purposes 
for which it was originally used compared to the current purpose. During the paper we aimed 
to analyze the main pinata producers. The entire content is based on office research, related to 
our company's competitors. We analyzed the factors necessary for making these products and 
the ways in which they are promoted on social networks. What applications do they use, by 
what technique do they make the pinata, the size, the complexity, the type of destruction and 
the city where the company has its headquarters. I noticed the main aspects related to the 
marketing of these products and I compared them with my own pinatas to see how I position 
myself in relation to them. Following the research, we obtained different results that we noted 
and compressed in the paper. In the end we came to clear conclusions about the fastest and least 
expensive way to make it, namely cardboard by decorating with crepe paper, that the 
applications that sell these products are: Facebook, Instagram, Olx.ro, LaJumate.ro or from their 
own website, to the fact that most producers make pines with medium complexity, the preferred 
dimensions being between 30-40 cm, that most suppliers are from Bucharest, and the most 
common way of destruction is by breaking. 
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1. Introducere 

 

Pinata este o jucărie confecționată în diferite forme și mărimi, folosită de cele mai multe 
ori la petrecerile pentru copii. Jucăria se umple cu bomboane sau mici cadouri și se agață într -

un punct mai înalt al camerei pentru ca ulterior să fie spartă de unul sau mai mulți copii. Când 

conținutul acesteia a căzut, toți invitații pornesc în competiția strângerii celor mai multe 

bomboane în cel mai scurt timp. 

Majoritatea persoanelor cred că pinata este un joc mexican, însă spre surprinderea tuturor, 
chinezii sunt cei care au jucat acest joc primii. Chinezii obişnuiau să creeze diferite figurine, 

precum o vacă, un bou sau bizon pe care le decorau, în apropierea Anului Nou, însă nu le 

umpleau cu bomboane, ci cu cinci tipuri de seminţe. Ulterior era spartă cu beţe la fe l de frumos 

aranjate. Decorul de pe pinata urma să fie ars şi folosit drept „aducător de noroc” (Resurse 

Petreceri, 2020). 
Odată cu trecerea timpului, un vizitator a adus obiceiul pinatei şi în Italia, unde şi -a primit 

şi numele actual. Italienii au modificat puţin obiceiul, au început să spargă pinata şi în alte 

perioade, nu numai de Anul Nou, ci în prima duminică din Postul Mare, punând în interiorul 

acesteia bomboane şi bijuterii.  

Următoarea ţară în care pinata a început să se confecţioneze a fost Spania, locuitorii 
acesteia ducând-o în Mexic, unde deja există un obicei asemănător. Mexicanii realizau oale din 

lut pe care le decorau cu hârtie colorată şi le puneau într-un loc la înălţime, pe care legaţi la 

ochii încercau să le spargă, acestea fiind dedicate divinităţii soarelui şi al războiului, iar dacă 

reuşeau să atingă oala, simboliza că răul era învins, iar când reuşeau să o spargă, micile cadouri 

din interior erau dedicate zeilor (Andrei, 2015). 

Spaniolii mai spuneau că pinata este un simbol dintre lupta creştinilor cu păcatul. La aceştia 
pinata era reprezentată de o oală cu lut, având forma unei stele cu 7 capete, care simbolizau cele 

7 mari păcate. Când o persoană reuşea să lovească pinata însemna că binele învinge răul, iar 

cadourile din interior reprezentau răsplata acestuia (Barbezat, 2021). 

Am ales ca tema pentru această lucrare să aibă în centrul ideilor jocurile preferate ale 

copiilor, pinata, obiectivul central fiind testarea gradului de fezabilitate a unei idei de afaceri 
bazată pe producerea şi comercializare pinatelor prin studierea principalilor concurenți. 

Lucrarea are un puternic impact practic, observându-se pe baza acesteia numeroase 

informaţii utile pentru o viitoare afacere, putând fi asemănată cu o cercetare de piaţă.  

Cercetarea de piață cuprinde diverse abordări, metode și tehnici pentru înțelegerea și 

documentarea temeinică a atitudinilor și comportamentului. Această cercetare traversează o 
varietate de discipline și perspective în științele sociale, inclusiv antropologie, semiotică,  

lingvistică, sociologie și psihologie. Este aplicat ca o abordare de cercetare într -o gamă largă 

de domenii de practică, inclusiv politici, științe ale sănătății, educație și marketing 

(Mariampolski, 2001). 

Există o literatură științifică vastă având ca temă centrală „cercetarea de piață” compusă 
din numeroase studii care abordează diverse teme precum: perspective asupra cercetărilor 

recente ale pieței de capital (Beaver, 2002), factorii care afectează încrederea în relațiile de 

cercetare de piață (Palmatier, 1993), regândirea cercetării pieței: cum să reintroduci populația  

(Holbrook, 2003), importanța emergentă a social media în cercetarea pieței (Patino, Pitta, și 

Quinones, 2012), abordarea teoriei alegerii pentru cercetarea pieței (McFadden, 1986), 
utilizarea anchetei în cercetarea pieței industriale, practica cercetării pieței (McGivern, 2003).  

Cercetarea de piață pe care o am în derulare vizează analizarea principalillor producători 

hand-made de pinata, care pot reprezenta potențiali concurenți pentru afacarea mea, precum și 

investigarea preferințelor cumpărătorilor pe care i-am avut pentru pinatele pe care le 

comercializez. Cercetarea în rândul producătorilor, potențialii mei concurenți, este una de birou, 
derulată în perioada 1 februarie 2021-15 martie 2021, iar cercetarea în rândul cumpărătorilor  

este una de teren, de natură calitativă bazată pe realizarea de interviuri semi-structurate în rândul 
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cumpărătorilor. Întrucât aceasta este momentan în derulare, până în acest moment fiind realizate 

puține interviuri, am ales ca temă centrală pentru această lucrare doar cercetarea ce vizează 

producătorii de pinate, potențialii mei concurenți. 
Astfel, lucrarea prezintă în continuare metodologia pe baza căreia am dezvoltat întreaga 

cercetare asupra producătorilor de pinata. Aceasta este urmată de secțiunea în care sunt 

prezentate rezultatele cercetării, iar în finalul lucrării sunt evidențiate concluziile acesteia. 

 

2. Metodologia cercetării 
 

Cercetarea a fost una de birou, desfăşurându-se în perioada 1 februarie 2021-15 martie 

2021, având scopul de a studia principalii producători hand-made de pinata, drept potenţiali 

concurenţi pentru afacerea pe care o conduc. În baza scopului au fost fixate următoarele 

obiective:  

• analizarea producătorilor în funcție de criterii de identificare; 

• analizarea producătorilor, considerând criterii specifice procesului de confecționare a 

pinatelor; 

• analizarea producătorilor, considerând criterii specifice modului de comercializare al 

pinatelor. 

Am început cercetarea referitoare la concurenţii care confecţioneză şi vând produse de tip 

„pinata” prin accesarea celor mai des folosite şi întâlnite reţele de socializare şi aplicaţii 
destinate vânzării. Prin intermediul lor, producătorii acestor jucării îşi promovează marfa, 

reuşesc să comunice cu posibilii clienţi, să creeze oferte speciale şi chiar să îşi achiziţioneze 

materii necesare procesului de fabricare.  

Prima platformă analizată a fost reţeaua de socializare Facebook, o aplicaţie gratuită 

utilizată de aproximativ 9,8 milioane de români (Profi, 2019) creată de Mark Zuckerberg în 
2004 (Digi24, 2015). 

Această aplicaţie permite celor care o accesează să creeze atât pagini de utilizator cât şi 

pagini pentru afaceri mici, mijlocii şi mari, dar şi posibilitatea de a se relaxa şi distra prin 

accesarea de jocuri şi mici competiţii online. Iniţial, contul se poate realiza pentru o persoană 

fizică (fiind nevoie doar de nume, prenume şi o adresă de email), ulterior având posibilitatea de 
a crea pagina afacerii. Facebook-ul este o aplicaţie uşor de învăţat, fiind creată într-un mod 

simplu şi clar pentru toată lumea, instrucţiunile sugerate reprezintă un aspect esenţial pentru cei 

care doresc să îşi promoveze diferitele lor afaceri. Se utilizează de cele mai multe ori pentru a 

comunica de la distanţă cu alte persoane, atât prin scris cât şi prin apeluri telefonice şi video 

sau pentru a împărtăşi activităţile preferate cu „prietenii” virtuali prin încărcarea unei fotografii, 

pe care apoi o pot vedea mai multe persoane. Există şi posibilitatea de a te înscrie în diferite 
categorii de grupuri pentru a cere păreri, sfaturi, ajutor sau chiar pentru a încerca să îţi vinzi un 

produs sau serviciu.  

Această aplicaţie este din ce în ce mai des utilizată de cei mici şi mari, deoarece aduce 

numeroase avantaje, precum repiditatea şi uşurinţa prin care pot fi transmise informaţiile, 

posibilitatea de a vedea o persoană aflată la kilometri distanţă dar şi posibilitatea de a cumpăra 
sau vinde un anumit produs sau serviciu. Analizând aplicaţia am căutat în rublica destinată, 

firme sau persoane care pot confecţiona pinate. Am accesat fiecare pagină de facebook 

urmărind să completez tabelul cu informaţiile înţelese şi menţionate în descrierea paginii sau 

pozelor. Am completat rubrica destinată numelui, reţelelor de socializare folosite, complexităţii 

şi materialelor folosite doar prin analizarea paginii. Numele era scris evident la fiecare pagină, 
reţelele de socializare le-am observat prin căutarea aceluiaşi nume folosit şi pe alte platfome, 

iar gradul de complexitate l-am identificat bazându-mă pe o scală realizată de mine, oferind 

intervale de numere în ordine crescătoare în funcţie de materiile prime, tehnicile şi modelele 

alese, iar materialele folosite le-am descoperit uitându-mă atent la pozele postate. Ulterior am 
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trimis un mesaj fiecărei pagini de pe această platformă pentru a cere informaţii referitoare la 

dimensiune, posibilitatea de livrare, timpul de confecţionare dar şi livrare, preţul, tipul de 

spargere şi oraşul în care își are firma sediul, răspunsul fiind primit relativ rapid. La această 
aplicaţie nu am avut posibilitatea de a afla din ce categorie este persoana din spatele contului. 

Următoarea aplicaţie folosită a fost OLX, o platformă destinată vânzării. Posibilitatea de a 

intra în posesia aplicaţiei este uşoară şi gratuită indiferent de sistemul de operare, fie el IOS sau 

Android, putând fi accesată chiar şi de pe Google. Producătorii de diferite bunuri şi servicii 

postează informaţii referitoare la ceea ce doresc să vândă, precum numele produsului, starea lui 
(dacă este nou sau folosit), preţul, oraşul de provenienţă, iar ulterior clasează produsul într -o 

categorie, fiind mai uşor pentru cumpărători să acceseze direct ceea ce îi intereseză şi nu să 

vadă o mulţime de alte anunţuri. La toate aceste detalii se ataşează de la una la opt poze pentru 

a vedea fiecare client cum arată produsele în realitate.  

Am început prin a căuta în rubrica special destinată anunţuri care cuprind cuvântul „pinata” 
astfel mi-au fost generate peste 150 de anunţuri. Acest număr mare, nu este şi numărul real de 

persoane care se ocupă de comercializarea pinatelor. Din cauza faptului că aplicaţia permite 

postarea de mai multe anunţuri, furnizorii au pus un număr însemnat de postări pentru a încerca 

să apară mult mai des pe „noutăţile” clientului. Am completat tabelul folosindu-mă de 

informaţiile generate de furnizori în anunţ, în unele cazuri am reuşit să completez fiecare rubrică 
fără a fi nevoie să trimit un mesaj celui care a postat anunţul de vânzare. Acest lucru a fost 

posibil datorită completării corecte a informaţiilor cerute şi detaliilor specificate de acesta în 

descrierea pe care oricine o are la dispoziţie. Numele şi reţelele de socializare folosite le-am 

aflat doar din accesarea paginii şi din căutarea pe alte platforme a numelui firmei, astfel am 

observat dacă acelaşi furnizor foloseşte si alte reţele de socializare pentru a se promova.  

Materialele folosite şi complexitatea prin care se realizează pinatele le-am descoperit analizând 
pozele încărcate pe aplicaţie, iar restul informaţiilor referitoare la dimensiune, posibilitatea de 

livrare, timpul de execuţie şi livrare, tipul de spargere şi oraşul în care îşi are sediul le-am aflat 

din descrierea clară şi succintă a vânzătorului, care, fără ocolişuri, a prezentat exact ceea ce 

poate să ofere. 

În schimb, pentru cele mai multe anunţuri am trimis un mesaj furnizorului prin care îi 
solicitam să răspundă la cateva întrebări referitoare la dimensiune, posibilitatea de livrare, 

timpul de execuţie şi transport, dacă este cazul, preţul, tipul de spargere şi oraşul unde se află 

sediul firmei. Întrebările erau trimise secvenţial, imediat după ce primeam răspunsul întrebării 

anterioare, durata medie a unei conversaţii nu dura mai mult de 5 minute şi se întreţinea doar 

din cererile mele. Odată trimis mesajul, furnizorul putea răspunde imediat sau chiar după câteva 
zile, important era să fie online atunci când primea solicitarea, în felul acesta putea să vorbească 

mai rapid.  

Disponibilitatea lor era de cele ma multe ori mare, păreau interesaţi şi dornici de a -mi 

furniza aceste informaţii, cuvintele folosite de ei erau bine alese astfel încât să fie clari, limbajul 

folosit era unul politicos și care îţi genera încredere. Mai mult de jumătate din cei cu care am 
întreţinut discuţii erau persoane de sex feminin, aflate la vârste diverse, între 20 şi 40 ani. Am 

întâlnit şi situaţii în care, văzând că pe profilul meu se află anunţuri cu acelaşi  produs, să 

primesc şi eu întrebări referitoare în mare parte la posibilitatea de livrare, fiind factorul care dă 

bătăi de cap celor mai mulţi furnizori. Aplicaţia OLX a fost cea principală pentru acest studiu 

deoarece aici am întâlnit cele mai multe posibilităţi de vânzare dar și cereri pentru aceste 
produse. 

Cea de-a treia aplicaţie utilizată pentru a găsi furnizori de produse tip pinata a fost aplicaţia 

Lajumate.ro, construită pe acelaşi format ca aplicaţia despre care am vorbi t anterior. În schimb 

cererea şi oferta de pe această aplicaţie nu sunt chiar atât de mari. Există totuşi câteva anunţuri 

bine construite prin care am putut să completez mai mult de jumătate de tabel, numele, reţelele 
de socializare folosite, materialele utilizate, complexitatea acestora, posibilitatea de livrare, 

preţul şi oraşul în care are sediul firma. Celelalte informaţii le-am completat în urma mesajului 
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trimis către prestatori, dimensiunea, timpii de livrare şi execuţie şi tipul de spargere mi -au fost 

comunicate de aceştia. Timpul de lucru pe această aplicaţie a fost unul scurt deoarece nu au fost 

multe anunţuri de analizat, am observat că cele care au postat anuţurile erau femei trecute de 
vârsta de 30 ani, ale căror activităţi principale erau cele legate de lucru manual. 

Ultima aplicaţie analizată a fost Instagram, construită aproximativ în acelaşi format ca 

aplicaţia Facebook. Aici toate infomaţiile cu excepţia numelui şi a complexităţii le-am aflat pe 

baza mesajului trimis furnizorului. Aplicaţia aceasta a fost cea care a avut cele mai puţine pagini 

destinate vânzării de pinata, cu toate acestea, este totuşi folosită pentru promovare. Timpul 
petrecut pe această platfomă a fost unul scurt, deoarece răspunsul la mesaje l-am primit foarte 

repede. Aplicaţia nu mi-a permis să aflu ce categorie de persoane se află în spatele contului. 

În vederea realizării unei analize complexe a producătorilor hand-made de pinata, am vizat, 

în cadrul paginilor consultate și prezentate mai sus, identificarea a diferite informații specifice 

acestora, precum: rețelele de socializare folosite pentru comercializarea pinatelor, materialele 
folosite în confecționarea pinatelor, dimensiunea și complexitatea pinatei, posibilitatea de 

livrare, timpul de execuţie şi livrare, preţul şi oraşul în care se află producătorul.  

Toate aceste criterii, împreună cu rezultatele analizei realizate, specifice pentru fiecare 

producător identificat în cadrul cercetării sunt detaliate în mod cuprinzător în cadrul secțiunii 

următoare. 
 

3. Rezultatele cercetării 

 

În urma cercetării derulate am identificat 45 de vânzători dintre care 13 în Bucureşti,  

8 în Iaşi, 7 în Sibiu, 6 în Constanţa iar restul furnizorilor sunt din oraşe precum Satu Mare, 

Bacău, Hunedoara sau Arad.  
În vederea oferirii unei imagini de ansamblu asupra producătorilor identificaţi am realizat 

un tabel în care am evidențiat principalele caracteristici ale acestora, în special cu scopul de a 

compara şi analiza fiecare produs de la fiecare firmă. Rubricile tabelului au fost alese astfel 

încât completarea lor să genereze imaginea generală a pinatei, calitatea şi practicile necesare 

pentru a putea fi achiziţionată.  
Primul criteriu este destinat numelui firmei, cel mai important de ştiut pentru persoanele 

care doresc să achiziţioneze din nou acelaşi produs şi cu altă ocazie sau acelor persoane care 

doresc să evite achiziţionarea de la aceeași firmă, din cauza unor aspecte probabil nu tocmai pe 

placul lor.  

Următorul criteriu este destinat reţelei de socializare pe care se află anunţuri cu produsele 
fiecărei firme. Acest aspect mi se pare important de ştiut din acelaşi motiv ca și cel anterior, 

fiind mult mai uşor să ştii unde poţi să găseşti o anumită firmă sau unde poţi afla mai multe 

oferte, pentru a le putea compara  cu cele ale altor vânzători.  

Apoi am enunţat pentru fiecare dintre concurenţii aleşi, materialele pe care le folosesc, 

reprezentând al treilea criteriu. Este important de ştiut acest aspect pentru părinţi, deoarece prin 
materialele pe care le folosesc pot ştii cât de repede sau greu se sparge pinata şi o pot alege pe 

cea potrivită, în funcţie de vârsta copilului. Pinatele care sunt confecţionate prin tehnica papier 

mache la care este nevoie de balon jumbo,  ziare, aracet/făină, lipici, hârtie creponată, sfoară, 

foarfece, imagini printate, se pot sparge mult mai uşor şi sunt potrivite pentru copiii ale căror 

vârste sunt cuprinse între 3-5 ani sau a căror forţă nu este una foarte mare, durata de spargere 
fiind de aproximativ 1-2 minute. Iar  pinatele confecţionate din carton, se sparg într-un timp 

relativ mai mare, 3-4 minute deoarece cartonul le face să fie mai groase, îngreunându-le 

posibilitatea de a fi sparte, iar vârsta potrivită este de 5-13 ani. Bineînţeles şi adulţii pot sparge 

pinata iar tehnica şi materialele folosite nu vor mai fi atât de importante, deoarece aceştia o pot 

sparge indiferent de grosimea cartonului sau de celelalte materiale folosite.  
Dimensiunea a fost următorul criteriu abordat, important atât pentru copii cât şi părinţi 

deoarece mărimea pe care o are genereză primul impact. Cu cât pinata este mai mare cu atât 
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este mai spectaculoasă, iar preţul acesteia este influenţat în  proporţii însemnate de mărimea pe 

care o are. 

Complexitatea reprezintă următorul criteriu. Cu cât pinata este mai uşor de făcut cu atât 
aspectul ei este mai simplu, în schimb cu cât se realizează mai în detaliu, cu mărunţişuri şi 

asemănări între cerinţe şi rezultat cu atât aspectul pinatei va fi mai apreciat şi remarcat. Am 

realizat o scară referitoare la gradul de complexitate pentru a reuşi să clasez într -un interval 

fiecare firmă care produce pinate astfel cu cât intervalul se află mai aproape de 1, cu atât pinatele 

sunt mai uşor de făcut, iar cu cât se află mai aproape de 10 cu atât complexitatea lor creşte.  
Criteriul următor a fost destinat posibilităţii de livrare. Ceea ce reprezintă un avantaj din ce 

în ce mai mare pentru toate categoriile de persoane. Pentru mămicile  care organizează 

aniversările celor mici este esenţial ca pinata să poată fi livrată. Dacă acest element se 

îndeplineşte firma obţine un atuu. 

Odată ce clientul se hotărăşte să cumpere o pinata incluzând serviciul de transport trebuie 
să ia în calcul atât timpul de confecţionare cât şi timpul de livrare. Astfel criteriul următor a fost 

reprezentat de timpul de execuţie şi timpul de livrare. Timpul de confecţionare se poate 

preconiza înainte de a se începe procesul de prelucrare după modelul cerut sau după gradul de 

complexitate al pinatei, cu cât este mai mare, cu atât timpul de lucru va fi şi el mai mare, iar 

timpul în care pinata poate ajunge la client se poate preconiza în funcţie de distanţa dintre oraşe 
şi distanţa adresei de sediul firmei de transport. 

Următorul criteriu al tabelului a fost completat cu informaţii referitoare la preţul pe care îl 

au aceste jucării. Aspect esenţial apentru cumpărător şi vânzător. Preţul este determinat de 

numeroşi factori, de materialele folosite şi costul acestora, uşurinţa cu care se poate lucra cu 

aceste materiale, dimensiunea, specificaţiile, forma dorită, conţinutul, modalitatea de livrare şi 

de plată. Preţul ar trebui să fie în concordanţă cu munca celui  care o confecţionează dar şi cu 
investiţia pe care acesta o face în materiale, timp şi energie. 

Modalitatea cu care pinata se poate distruge este un element important pentru cumpărător, 

deoarece acesta alege modalitatea de spargere în funcţie de vârsta copilului, de locul unde se va 

desfăşura petrecerea, spaţiul pe care îl poate avea la dispoziţie şi siguranţa pe care doreşte să o 

aibă.  
Ultimul criteriu din tabel a fost completat cu oraşul în care îşi are sediul firma specializată 

în producerea şi comercializarea produselor de tip pinata. Mi s-a părut un detaliu important 

pentru persoanele mulţumite de serviciile oferite de un furnizor şi care doresc să revină la acel 

producător. Ştiind oraşul pot mult mai uşor să caute informaţia pe Internet. Este important de 

ştiut din ce oraş este firma pentru peroanele care doresc livrare, deoarece în funcţie de distanţa 
dintre oraşele ţintă se calculează taxa de transport. 

Informaţiile specifice fiecărui criteriu pentru fiecare vânzător sunt prezentate în mod 

sintetic în cadrul unui tabel cuprinzător care, în cadrul acestei lucrări, a fost transformat într-un 

mod ilustrativ în Anexa 1. 

Materialele folosite pentru confecționarea jucăriilor sunt în mare parte aceleași, atât pentru 
modelele care presupun realizarea unor forme specifice desenelor animate dar și cele pentru 

pinatele confecționate pe baza tehnicii papier mache. Diferenţele fiind bazate pe confecţionarea 

mulajului, fie este nevoie de carton fie de un balon cu ziare şi aracet. Iar pentru partea decorativă 

materialele sunt aproape identice pentru toţi furnizorii. 

Dimensiunea pinatelor oscilează în jurul acelorași valori, varianta cea mai întâlnită având 
dimensiuni cuprinse între 40-60 cm. Aceasta este dimensiunea cerută de cei mai mulţi clienţi 

deoarece pare destul de mare, atrage atenţia şi poate fi şi uşor de transportat. Cu toate acestea 

există şi situaţii particulare în care pinata este minusculă sau foarte mică, acest model este ales 

datorită preţului şi tipului de execuţie, foarte mic. Sau situaţie în care pinata depăşeşte înălţimea 

unui adult, întamplare destul de rară, însă întâlnită. 
Complexitatea este criteriul care determină în mod direct atât preţul cât şi aspectul ei. Mai 

mult de jumătate dintre concurenţii selectaţi folosesc modele cu grad de complexitate mediu, 
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spre ridicat. Tehnica cea mai utilizată este cea prin lipirea pozei cu personajul preferat pe 

mijlocul mulajului de pinata, apoi cea în care se lipesc cartoane în diferite forme geometrice 

urmând să se decoreze frumos, iar ultima tehnică, folosită de mai puţini concurenţi este cea în 
care se confecţionează întreg corpul unui personaj din desene, încercând să semene cât mai mult 

cu cerinţele sărbătoritului. Detaliile abordate în realizarea unei pinata ridică într-o proporţie 

însemnată complexitatea ei, cu cât există mai multe mărunţişuri şi cu cât tehnica devine 

migăloasă cu atât pinata devine mult mai grea de făcut. 

După cum am menţionat mai sus, prețul jucăriilor se află în strânsă concordanță cu 
complexitatea acestora, dar și cu dimensiunea, cu cât pinata este mai ușor de făcut iar 

dimensiunea este mai mică, prețul va fi cu atât mai mic. Ulterior, când unul dintre cele două 

aspecte se modifică prețul va crește. Un alt factor care determină creșterea prețului este 

conținutul pinatei, poate fi livrată goală, cu bomboane, confetti, baloane sau jucării. Fiecare 

client alege propria variantă, care îi este cel mai de folos. Atunci când pinata se vinde goală, 
clientul este nevoit să facă un căpăcel prin care să poată introduce conţinutul pinatei sau aces ta 

poate fi făcut direct de producător. În acest mod fiecare părinte poate pune ce tipuri de dulciuri 

doreşte şi îi dă voie copilului său să mănânce. Spre surprinderea mea, am observat diferenţe 

remarcabile între firme, referitor la preţul pe care îl au pinatele goale cu preţul pe care îl au 

pinatele umplute cu bomboane. Firme diferite vând pinata goală la acelaşi preţ cu care altă firmă 
vinde pinata cu bomboane. Însă libertatea alegerii preţului este esenţială pentru fiecare furnizor 

în parte. 

Tipul de spargere al pinatei este un punct important al acesteia deoarece de cele mai multe 

ori parinții copiilor mici preferă ca surprizele din interior să cadă atunci când sunt trase funiile 

ce mențin conținutul în interior. În schimb pentru copii a căror vârstă este mai mare, 

(aproximativ de la cinci ani) intervine dorința de a folosi bățul pentru a o sparge ei înșiși și a 
elibera tot ce se află în interior. Distracția spargerii pinatei poate însemna pentru copii mai mult 

decât orice conținut ar avea aceasta. Din cei 45 de concurenţi analizaţi doar 9 dintre ei oferă şi 

posibilitatea ca bomboanele din pinata să cadă atunci când se trage de sfori, aceştia 9 pot realiza 

pinata în forma clasică dar şi cu sfori. Cei 36 de concurenţi rămaşi realizează pinata doar ca 

aceasta să poată fi spartă. 
Posibilitatea de livrare este garantată de 39 de comercianţi, doar 6 dintre ei refuzând acest 

serviciu. Cauzele pentru care aceşti producători nu oferă transport sunt determinate de factorii 

imprevizibili care reuşesc să spargă pinata înaintea petrecerii. Din păcate acest fenomen are loc 

atunci când nu este corespunzător ambalată. Drept urmare o ambalare corespunzătoare, 

întocmai criteriilor specificate de firma de transport poate garanta o livrare în perfectă siguranţă.  
Timpul de execuţie şi livrarea oscilează între 2 şi 6 zile. Cei mai mulţi concurenţi alegând 

modalitatea aceea în care încep să confecţioneze produsul abia după ce au primit comanda şi 

nu lucrează pe baza unui stoc. 

După ce am analizat concurenții identificați, am dorit să studiez care este poziția firmei pe 

care o conduc, PinataALC, în comparație cu aceștia. Astfel, am analizat fiecare criteriu în mod 
comparativ între firma pe care o conduc și conucrenții mei. În urma comparației, a rezultat 

faptul că materialele pe care eu le folosesc sunt aceleași ca la majoritatea concurenților, având 

în plus față de aceștia ambalajul reprezentat de un sac care protejează pinata de factorii externi 

care o pot deteriora, fie picături de apă, particule de praf sau alte obiecte externe.  Dimensiunile 

cel mai des întâlnite sunt între 30-50 cm, la fel ca la ceilalți producători. Rețelele de socializare 
sunt folosite simultan, accesându-se atât Faebook, Instagram, Olx cât și platforma Lajumate.ro. 

Un avantaj pe care îl are este reprezentat de acest factor. Atunci când un client accesează oricare 

dintre motoarele acestea de căutare va găsi un rezultat al PinateiALC. Complexitatea modelelor 

de pinata nu este atât de mare ca a firmelor concurente, cele mai multe modele fiind realizate 

prin cele mai ușoare tehnici, prin lipirea unei poze imprimate pe mulajul jucăriei. Acest aspect 
ar trebuit modificat și ar trebui găsite soluții prin care pinatele să fie cât mai frumoase. Tipul de 

spargere se poate realiza după dorințele cumpărătorului, fiind posibile ambele variante 
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existente. Posibilitatea de livrare există iar timpul de executare și livrare se află în intervalul cel 

mai mic posibil față de timpul pe care îl alocă ceilalți concurenți pentru acest aspect.  

 
4. Concluzii 

 

Pinata reprezintă un joc din ce în ce mai întâlnit în prezent, cererea pentru acest produs 

crește semnificativ de rapid. Cu toate că în urmă cu 5 ani,  mai mult de jumătate dintre părinții 

care organizau petreceri de copii, proveniți chiar și din cele mai înalte  categorii sociale nu știau 
ce înseamnă cuvântul „pinata”, acum acest fapt s-a schimbat, pinata fiind un joc cunoscut de 

majoritatea părinților. Pinata a avut o evoluție progresivă, ajungând din China, în Italia, urmând 

Spania și apoi Mexic. Locuitorii acestor țări confecționând-o prin diferite tehnici cu scopuri 

precum predicții despre viitorul lor, având diferite semnificații în funcție de cât de repede se 

spărgea aceasta. 
În urma cercetării de birou desfășurate în perioada 1 februarie 2021-15 martie 2021, am 

aflat o multitudine de informații esențiale pentru propria afacere, care are la bază producerea și 

comercializarea produselor de tip pinata. După completarea tabelului am observat factorii 

esențiali de știut înainte de a cumpăra sau produce un astfel de bun. Materialele folosite, 

dimensiunea, rețelele de socializare folosite, complexitatea, posibilitatea de livrare, timpul de 
execuție și livrare, tipul de spargere și orașul în care firma își are sediul au fost criteriile în urma 

cărora am remarcat principalii concurenți. Tot pe baza acestui tabel am analizat și poziția pe 

care se află propria firmă în comparație cu ceilalți 45 de furnizori de pinata. Astfel am observat 

că PinataALC se clasează undeva la mijlocul piramidei, având servicii remarcabile faț ă de 

ceilalți concurenți dar și numeroase aspecte care ar putea fi îmbunătățite.  
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Anexa 1 

Informații relevante pentru producătorii hand-made de pinata identificați 
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