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Mihai Dragnea

THIS IS 

RETENTION

Prima carte din România 
despre păstrarea clienților





Tată, să fii ambițios ! Și să nu te oprești din învățat. 
Cine vrea cu adevărat să învețe, o face oricând și oriunde ! 
Și să citești !

Dumitru Dragnea
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Despre autor
Peste 9 ani de experiență în Customer Retention 

și 11 ani de experiență profesională în companii de 
top din Telecom, Banking & IT.

Doctorand în Cibernetică și Statistică – Statistică 
Informațională cu aplicații în deciziile de marketing-
management (data science), la Academia de Studii 
Economice din București.

A predat primele cursuri de Customer Retention 
din România la Academia de Studii Economice din 
București, în cadrul cursurilor „Modele Econometrice.“ 
A fost invitat să predea cursuri de Customer Retention 
la Școala Națională de Studii Politice și Administrative 
la cursurile masterului în Social Media & Online 
Marketing.

Expert în Retention Marketing, cu experiență pu-
tenică în dezvoltarea și execuția strategiilor globale 
de Customer Retention. Știe să CRM-izeze de la pricing 

© Nicolae Harabagiu
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& analiza datelor până la comunicarea către clienți. 
Promovează Customer Lifetime Value ROI pentru retail 
& online, B2C & B2B. 

A absolvit studiile universitare de masterat la 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 
în cadrul programului „Brand Management & Comu-
nicare Corporatistă“, cu lucrarea de disertație inti-
tulată Influența strategiilor de reținere a clienților asupra 
adaptabilității organizațiilor inteligente.

Este certificat în Digital Marketing și pasionat de 
tot ceea ce înseamnă comunicare.

Speaker la Customer Experience Forum (edițiile 
2013 & 2014), Mobile Advertising Congress (2014) 
și moderator al conferințelor „Customer Care Con-
ference“ (edițiile 2014 & 2015).
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Sergiu Borulea – cel care mi-a descoperit pasiunea 
pentru Customer Retention :

„Am citit cartea cu mare drag și cu mult interes. Cunoscând 
omul care a scris-o, eram sigur de valoarea ei.

Confirmarea a venit de la primele pagini. «This is retention» 
este o carte care abordează într-un stil direct diferența dintre 
retention și loializare. Ea nu se oprește aici. Autorul ne face un 
tur al procesului de retenție și a ceea ce se întâmplă în imediata 
apropiere a lui. Retenția nu este întâmplătoare și nu este lipsită 
de legături solide cu mecanisme existente sau care vor exista în 
cadrul organizațiilor de azi și de mâine. 

Cartea este un must read pentru oricine vrea să păstreze 
un client.“

Gabriela Udeanu – Founder at Buzzle.ro :
„«This is retention» vine cu informații foarte bine docu-

mentate despre loializare și retenție, două instrumente de 
marketing despre care nu mulți știu că sunt diferite. Cu un stil 
diplomatic și pe alocuri umoristic, Mihai ne vorbește despre 
proveniența acestor instrumente și ne ajută să le diferențiem 
prin simpla aprofundare a istoriei lor. Specialiștii în marketing 
vor înțelege, după citirea acestei cărți, că uneori și-au targetat 
greșit clienții, dar vor ști ce și cum să îmbunătățească pe viitor.“
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Pentru un Customer Experience de top 
când citiți această carte

„This is Retention nu se citește doar. O să vă spun în 
continuare exact cum trebuie să procedați. Alegeți 
un loc liniștit, lângă fereastră într-o cafenea sau în 
aer liber. O foaie A4, pe care o veți împături în două, 
și un creion. Și, de asemenea, o cafea mare, cu lapte 
și puțin zahăr. Eventual 2-3 țigări, dacă sunteți fumă-
tor. Apoi citiți subtitlul : Prima carte din România despre 
păstrarea clienților. Începeți. Nu ar trebui să vă ia mai 
mult de o oră. Notați pe foaie ce credeți că se poate 
aplica în organizația dumneavoastră. Stați liniștiți 
dacă nu ați luat nicio notiță în primele cinci minu-
te, pentru că vă vor veni propriile idei pe măsură ce 
citiți, deci veți avea ce să notați. Apoi mai citiți încă 
o dată subtitlul : Prima carte din România despre păs-
trarea clienților. Felicitări, ați investit o singură oră 
din viața dumneavoastră cu un return of investment 
total incorect față de Mihai. Nu o să vă dați seama 
încă, dar peste 2-3 luni o să înțelegeți cu ce v-a ajutat 
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această oră în timp ce beați o cafea. Da, știu, îmi veți 
mulțumi și mie, și lui Mihai. Cu plăcere !“

Catălin Coșoi, Chief Security Strategist & Global 
Communications Director la Bitdefender.
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This is Mihai

Pentru început.

Avem tehnocrați (destui), birocrați (muuuulți) 
și…. pasionați (prea puțini).

Mihai face parte din ultima categorie. Dacă-l cu-
noașteți, știți ce spun. Dacă nu-l cunoașteți, citiți-i 
cartea și veți fi de acord. Veți avea tentația de a o 
citi dintr-o suflare. Citiți-o deci pe nerăsuflate și apoi 
reveniți asupra ei, așa cum, după ce ați înghițit cu 
poftă câteva bucăți bune de ciocolată, puneți în gura 
doar câte o bucățică pentru a-i pătrunde aroma și 
înțelesul.

Pentru istorie.

L-am cunoscut ca proaspăt team leader și l-am vă-
zut în acțiune atât ca manager de oameni, cât și ca 
expert. Mi-a plăcut din prima creativitatea lui, mani-
festată cu eleganță și prospețime (și asta se întampla 
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într-un mediu corporatist !). Regăsesc aceeași eleganță 
în incisivitatea plină de tact cu care a scris această car-
te.

Confuzia.

Nu e nimic confuzant la Mihai. Bunăvoința și voia 
bună, entuziasmul și hotărârea – toate sunt clare, cu-
rate și autentice.

Poate singura confuzie pe care am avut-o a fost 
când i-am (re)citit cartea : e beletristică sau carte de 
specialitate ? ! M-a ținut puțin, pentru că mi-am adus 
aminte că Mihai știe să facă din business o artă : l-am 
văzut abordând cu farmec, umor și în ritm alert unii 
dintre cei mai provocatori KeiPiAi.

Loialitatea și Retenția.

Vă asigur că Mihai nu trebuie să-și bată capul să 
mă păstreze printre cei care îl prețuiesc – sunt loia-
lă convingerii că este o bucurie că l-am cunoscut, că 
am lucrat împreună, că am colaborat.

Puțin din viitor.

În primul rand : se ține întotdeauna de promisiuni, 
așa că de abia aștept următorul nivel al studiului.

Și din categoria „nu în ultimul rând“, pentru că 
Mihai este, citez, un „expert din convingere și idei 
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proprii“, precum și pentru toate motivele enumerate 
mai sus, sunt sigură că voi spune într-o zi : „Știi, am 
privilegiul să-l cunosc pe Dragnea, cel mai tare speci-
alist în loializare și retenție.“ Dacă-l cunoașteți, știți 
ce spun. Dacă nu-l cunoașteți, citiți-i cartea și veți fi 
de acord.

Marcela Stoica, 
Senior Management Skills Developer
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De aici începe totul

Sunt momente în această viață când ești norocos. 
Unii oameni spun că sunt norocoși atunci când în-
tâlnesc pe cineva. Eu cred că e mai mult decât noroc. 
Știu, este o carte cu tentă serioasă, de business, și nu 
ar trebui să înșir aici lista de oameni buni, frumoși, 
prieteni care mi-au influențat cariera, dar nu pot să 
nu vorbesc nimic despre ei, pentru că ar fi nedrept. 
Primii profesori, cei de acum, colegii din prima echi-
pă, cei din actuala echipă, toți mi-au oferit momente, 
replici, provocări din care am învățat. Și nici nu aveți 
idee cât ! Tocmai de aceea ei merită paragraful acesta. 
Aici am ajuns pentru că am avut de la cine să învăț !

Așa cum vă spuneam, am fost mai mult decât no-
rocos. Când întâlnești oameni care văd în tine un 
potențial la care tu nici măcar nu te gândești, n-ai 
cum să nu le mulțumești ! Unde mai pui că, de cele 
mai multe ori, aceștia se și încăpățânează să creadă 
în tine și să facă totul pentru a cultiva acel potențial. 
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Totul ! Să știți că eu n-aș fi ajuns aici, dacă niște oa-
meni absolut nebuni nu m-ar fi inspirat dincolo de 
frumusețea cuvântului.

Există un loc special, al oamenilor frumoși care 
îmi ziceau într-un fel pompos. Unii dintre ei ar spu-
ne că îmi mulțumesc, că îmi datorează cine știe ce, eu 
le zic tuturor că eu le sunt dator – nu e ceva mai fru-
mos decât să vezi cum cei care și-au început cariera 
cu tine ajung printre cei mai buni oameni de vânzări 
din România, printre cei mai buni specialiști în do-
meniul lor sau că, peste ani, când ne întâlnim (prea 
rar), mă simt ca la o reuniune de familie.

Din fericire, mai am o familie – oricum v-ar suna, 
nu am cum să nu le mulțumesc oamenilor care mă 
suportă și pe care îi iubesc – aceasta este o carte în 
care, până la urmă, vom vorbi și despre loialiate, nu ? 
Iar acesta este un semn al loialității ca un cult !

Mulțumesc !
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Manifest

Cred în Customer Retention. Cred în Lovemarks.1 Cred 
în Customer Experience ca formă evoluată a loialității. 
Cred că viitorul nu poate trece pe lângă Big Data & 
Data Science.

Cred că viitorul este al celor care le vor înțelege. 
Este al celor care le vor înțelege dincolo de faptul că 
sunt diferite.

Cred în cei mai buni. Cred în experți, în cei care nu 
se vor mulțumi cu a fi experți din titulatură, ci din 
convingeri și idei proprii.

Cred că dorința de a fi primul este esența evoluției. 
Dacă îți dorești să fii al doilea, riști să nu fii autentic.

Cred în autenticitatea asumată inteligent și în res-
ponsabilitatea asumată natural.


