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Despre editia 2019
Prima editie a acestui ghid a aparut in 2017 si avea in jur de 
100 de pagini. A fost descarcat (si speram noi, citit) de mii de 
persoane ca tine, interesate sa inteleaga cu ce se mananca 
marketingul digital.

In aceasta noua editie am mers mai departe:
● Am imbogatit ghidul cu cateva tehnici si canale noi, 

aparute intre timp
● Am revizuit toate capitolele pentru a ne asigura ca 

informatiile sunt de actualitate. Am adus completari 
acolo unde a fost cazul

● Am refacut formatul ghidului astfel incat sa poata fi 
citit cu usurinta si pe telefoane mobile

Astfel, ghidul nostru are acum peste 150 de pagini, fiind 
probabil cel mai cuprinzator material de acest fel din 
Romania. La el au contribuit 15 specialisti cu experienta.

Speram sa iti placa si sa te ajute.

Cu drag,
intreaga echipa Netlogiq
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SEO 
(optimizarea 
pentru Google)
Optimizarea pentru motoarele de cautare te 

ajuta sa fii mai vizibil, aducandu-ti site-ul mai sus 

in rezultatele cautarilor pe care le fac cei care 

au nevoie de serviciile sau produsele tale.
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CE ESTE SEO?

Netlogiq - Ghidul marketingului online

SEO vine de la Search Engine Optimization (Optimizare pentru 
motoare de cautare) si cuprinde actiuni care au ca scop final 
cresterea vizibilitatii site-ului in rezultatele de cautare si 
atragerea de vizitatori direct interesati de produsele din 
magazin.
Aceste activitati nu se fac o singura data, ci au un caracter 
permanent, mai ales daca site-ul tau este intr-un domeniu cu 
concurenta mare pe Google.

6

Mic dictionar

● Trafic organic: trafic gratuit (adica nu platit sub forma de 
reclame), provenit din motoare de cautare precum Google.

● Cuvinte cheie: cuvintele care descriu produsul cautat de 
tine. Numite si expresii, keywords etc.

● Link-building: adaugare de link-uri spre site-ul tau in alte 
site-uri, astfel incat Google sa il considere relevant.

● Device - tipul de aparat folosit pentru navigarea pe 
internet: calculator, laptop, telefon mobil, tableta etc.



CUM FUNCTIONEAZA?
SEO are mai multe componente care sunt dependente una de 
alta. Accentul strict pe o componenta (de exemplu, campanii de 
construire de link-uri externe) poate avea efecte de scurta 
durata sau poate atrage penalizari (eliminarea completa sau 
partiala din motoarele de cautare).

Pentru a putea intelege cat mai bine procesul SEO, putem sa ne 
gandim la etapele constructiei si promovarii unui hotel.

Partea tehnica
● Cat de bine este construit site-ul. Partea tehnica a SEO 

este similara cu partea de constructie a hotelului. O 
constructie facuta cu un buget limitat, intr-un timp scurt, va 
avea dezavantaje structurale, care pot avea efecte nefaste 
pe termen mediu sau lung. Asa cum la o constructie se pot 
fisura peretii, un site facut in graba poate sa impiedice 
indexarea corecta a paginilor tinta sau sa aiba timpi de 
incarcare mari (iar timpul de incarcare al site-ului este un 
factor important pentru SEO).

● Respectarea standardelor. Asa cum la un hotel 
respectarea standardelor este recompensata cu un numar 
de stele de la 1 la 5, la fel respectarea si implementarea 
standardelor web si a motoarelor de cautare atrag note din 
partea celor din urma. Dar, tot asa cum constructia unui 
hotel de 5 stele nu este pentru orice antreprenor, la fel si 
un site cu toate standardele adecvate va fi mai costisitor. 
Pastrand linia metaforei, trebuie inteles ca si un hotel de 3 
sau 4 stele poate avea clienti pe tot timpul anului, in functie 
de calitatea serviciilor, insa acesta nu va beneficia automat 
de vizibilitatea si recunoasterea unuia de 5 stele.
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● Aspecte tehnice de care trebuie tinut cont:
■ Viteza de incarcare a site-ului
■ Elemente specifice fiecarei pagini care sa transmita 

corect semnificatia paginii catre motoarele de cautare 
(title, meta description, headings)

■ Formatari in pagina
■ Arhitectura (organizarea pe pagini a) site-ului
■ HTTPS (SSL) - securitatea site-urilor este din ce in ce mai 

importanta, astfel migrarea la HTTPS este vitala pentru 
siguranta utilizatorilor

Continutul
Continut util, de calitate si pe cat posibil, unic. Asa cum la un 
hotel aspectul este doar primul pas catre succes, mai departe 
avem nevoie de servicii, cum ar fi un restaurant cu meniu bogat 
si, de preferinta, unic. La fel este si un site, are nevoie de continut 
original si servicii de calitate. Atunci cand un restaurant are un 
meniu original si unic, acesta atrage in mod natural clientii. Dar, 
din nou, la fel ca si in cazul respectarii standardelor, acesta poate 
fi extrem de costisitor si nu pentru orice buget.

Asa cum pentru un meniu special ai nevoie de ingrediente
exotice, bucatarie utilata special si bucatar specialist, pentru un
continut de calitate este nevoie de oameni specializati si surse 
de informare adecvate. Totodata, asa cum meniurile speciale nu 
pot fi servite la 1000 de clienti, la fel este aproape imposibil sa fie 
realizat continut unic pentru fiecare produs in parte, in special la 
site-urile de comert electronic. In aceste cazuri, focusul pe 
continut unic trebuie orientat catre aceste tipuri de pagini:

● Homepage - prezentare clara a specificului magazinului si de 
ce este diferit fata de altele similare.
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● Despre noi - utilizatorii trebuie sa capete incredere in 
firma din spatele site-ului pentru a deveni clienti fideli. 
Datele de contact si detaliile despre livrare trebuie sa fie 
clare.

● Paginile de categorii sau sectiunile principale trebuie sa 
aiba descrieri cat mai detaliate si, nu in ultimul rand, utile. 
La fel cum intr-un restaurant cu meniu similar cu altele 
exista un chelner care poate face recomandari sa ghideze 
clientul, la fel recomandarile de produse demonstreaza 
expertiza site-ului.

● Blog - multe restaurante aleg sa isi insoteasca meniul cu 
povesti despre mancare, facand meniul mult mai atractiv. 
La fel, este recomandata prezenta unui blog care sa atraga 
atentia asupra categoriilor si produselor de interes.

● Link-uri inspre site. In ultima vreme, modul in care 
Google percepe link-urile dinspre alte site-uri inspre site-ul 
tau s-a schimbat. Daca inainte era importanta cantitatea 
de link-uri, in acest moment este importanta calitatea lor. 
Un link dintr-un site cu autoritate mare in ochii lui Google 
valoreaza acum cat mii de link-uri in directoare de pe 
vremuri. In plus, in acest moment ignora link-urile plasate 
in directoare sau te poate penaliza pentru ele. Din acest 
motiv, activitatea de link-building (adaugare de link-uri spre 
site-ul tau in alte site-uri) este mai putin relevanta, este mai 
dificila si se face prin metode diferite.
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Importanta versiunii mobile
In ultimii ani, procentul de utilizatori care viziteaza site-urile 
folosind telefoane mobile a crescut considerabil (60%-90%, in 
functie de site si de comportamentul de utilizare). Motoarele de 
cautare au observat acest trend si au luat masuri pentru a 
satisface cat mai bine utilizatorii.

Astfel, incepand cu anul 2018, Google indexeaza site-urile 
plecand de la varianta de mobile, nu de la cea de desktop ca in 
trecut (mobile-first index). Asta inseamna ca varianta de mobile 
a unui site este cea care se ia in calcul pentru indexare si afisare 
in rezultatele de cautare. Probleme apar in momentul in care 
versiunea de desktop si cea de mobile a unui site sunt diferite in 
ceea ce priveste continutul existent pe pagina.

In acest moment exista 3 modalitati posibile de realizare a 
unei versiuni mobile. Pentru a te asigura ca site-ul tau nu va 
intampina probleme, odata ce ai primit notificarea ca va fi 
indexata versiunea de mobile, trebuie sa tii cont de urmatoarele:

1. Site responsive - acesta va afisa acelasi continut atat pe 
calculatoare cat si pe telefoane mobile, prin rearanjarea 
acelorasi elemente. Este varianta predominanta in acest 
moment si nu ar trebui sa prezinte probleme de indexare.

2. Site cu servire dinamica - pe telefoane mobile se afiseaza o 
alta interfata, special facuta pentru mobile, cu aceleasi 
adrese URL ca site-ul desktop. In acest caz, trebuie avut grija 
ca tot continutul important si toate elementele care se 
regasesc pe desktop sa fie si pe mobile. Altfel, daca exista o 
pagina cu mult continut care se pozitiona pe prima pagina in 
rezultatele de cautare, insa pe mobile nu s-a pastrat tot 
continutul din diverse motive si incep sa se observe scaderi 
de pozitii si trafic dupa mobile-first index, aici ar trebui sa te 
uiti prima data. 
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● Site cu versiune dedicata de mobile - e ca si cum ar fi 2 
site-uri diferite, unul pentru desktop (site.ro), altul pentru 
mobile (m.site.ro). La fel ca mai sus, trebuie verificat ca tot 
continutul si toate elementele din paginile de pe desktop sa 
se regaseasca si in paginile de mobile. Intrucat Google le 
poate considera site-uri diferite care se copiaza reciproc 
(continut duplicat), o atentie sporita trebuie acordata 
implementarii tag-ului “rel=canonical”.

Site-urile trebuie create astfel incat sa fie cat mai usor de folosit 
de utilizatori pe mobile, intuitive, cu procese usoare de achizitii 
online si viteze de incarcare bune. 

53% dintre utilizatorii care efectueaza cautari de pe device-urile 
mobile abandoneaza un site daca dureaza mai mult de 3 secunde 
pentru a se incarca, conform Google. Da, utilizatorii adora viteza, 
la fel si Google!

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/data-measurement/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/
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INTREBARI FRECVENTE
Cum ajung locul 1 pe Google la un cuvant cheie?
Asa cum un hotel nu poate rezista un an doar dintr-un singur
eveniment, la fel niciun site nu se poate baza pe cateva
cuvinte cheie. Scopul optimizarii este de a atrage trafic organic
pe tot parcursul anului, tinand cont de sezonalitati. Astfel, la fel 
cum un hotel plin tot timpul anului este atragator pentru
evenimente, la fel si un site care atrage vizitatori constant va
fi mai predispus la cuvinte cheie importante.

Cat timp dureaza pana apar rezultatele?
Intr-un oras cu putine hoteluri, este usor sa atragi evenimente
si turisti la hotelul tau. Dar odata ce zona se dezvolta, competitia 
este mai acerba. Hotelurile mai vechi si cu renume au prioritate, 
iar cele noi trebuie sa investeasca mai mult timp si bugete mai 
mari. La fel si pe internet. Site-urile mari si cu un
brand cunoscut sunt cautate de vizitatori, iar un site nou are
nevoie de 6 - 12 luni pentru a avea o pozitionare adecvata.

De ce rezultate trebuie tinut cont si cum sunt urmarite
acestea?
Un manager de hotel care isi stabileste ca obiectiv doar
atragerea de 1-2 evenimente pe an, poate avea surpriza
neplacuta la sfarsitul anului ca este in pierdere. 
Similar, la un site, nu doar cateva cuvinte sunt importante, ci
si alti indicatori: vizitatorii organici lunari, calitatea acestora
(cei care convertesc), rata de retentie (cei care revin pe
site), utilizatorii care folosesc numele site-ului pentru a
ajunge la el (cautari de brand). Toti acesti factori se masoara
in comparatie cu anul anterior, pentru a tine calcul de
sezonalitate (un hotel de litoral nu isi poate compara vizitatorii
din ianuarie cu cei din luna august).
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Cat timp trebuie sa fac (platesc) SEO? Pot sa ma opresc
dupa ce apar rezultate?

Un hotel care are succes dupa lansare ia decizia sa opreasca 
investitiile. Astfel, va renunta la echipele de mentenanta, nu va 
mai actualiza meniurile si va folosi aceleasi ingrediente in 
bucatarie care au contribuit la succesul initial. In timp, in loc sa 
constate venituri mai mari, incepe sa constate pierderi. O 
analiza a situatiei va evidentia faptul ca:
● hotelul incepe sa dea semne de uzura care nu au fost 

remediate la timp
● trendurile s-au schimbat si vizitatorii se orienteaza spre 

locuri noi sau spre cele care tin pasul cu vremurile
● cadrul legislativ s-a schimbat si hotelul se afla intr-o zona 

gri, predispus la amenzi

In mod similar, pentru un site, pentru maximizarea profitului 
sunt necesare investitii periodice, atat in dezvoltare (tehnica si 
de continut), cat si in monitorizare si consultanta vizavi de 
regulile motoarelor de cautare.

De retinut

● SEO are mai multe componente care sunt dependente 
una de alta (tehnic, continut, notorietate).

● SEO are ca scop final cresterea vizibilitatii in rezultatele 
de cautare si atragerea de vizitatori direct interesati de 
produsele din magazin.

● SEO necesita investitii periodice si este un proces 
continuu, pe termen lung.

● Nu uita sa creezi continut original, util si de calitate 
pentru audienta ta.
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EXTRA TIPS & TRICKS
Intentia cautarii (Search Intent)
In functie de intentia cu care utilizatorii folosesc cuvintele cheie 
pe care le cauta in motoarele de cautare, li se returneaza 
anumite rezultate. Astfel, cuvintele cheie pot avea intentie 
comerciala (ex: bormasina Makita) sau informationala (ex: cum 
repar bormasina). Inainte de a-ti seta strategia de SEO, identifica 
ce “intentie” au cuvintele cheie gasite de tine si creeaza continutul 
potrivit in jurul lor. 
Pentru o expresie informationala este foarte posibil ca toate 
rezultatele din motoarele de cautare de pe prima pagina sa 
fie articole de blog si nu pagini de produs; astfel strategia de 
SEO ar trebui sa fie conturata in jurul crearii unui blog si 
popularea lui cu articole in care sa se regaseasca informatii 
folositoare.

Robots.txt
Robots.txt este un fisier plasat pe server-ul unui site, in care se 
gasesc anumite reguli pentru crawleri, mai exact pagini pe care 
sa nu le viziteze pentru a nu le include in index-ul motoarelor de 
cautare. In cazul magazinelor online exista multe pagini pe care 
nu ai vrea sa le indexezi, precum anumite filtre, checkout-ul, 
login-ul, sistemul de administrare etc.
Tot in acest fisier se include si adresa fisierului sitemap.xml, 
complementar adaugarii acestuia in Google Search Console.

Sitemap.xml
Pentru a facilita munca crawlerilor, este indicata crearea unui 
fisier sitemap.xml in care sa fie incluse toate paginile din site, cu 
exceptia paginilor filtrate, paginilor de cautari sau altor pagini 
parametrizate. Acesta este printre primele locuri unde se vor uita 
motoarele de cautare pentru a descoperi pagini noi.
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Microformate schema.org (rich snippets)
Rezultatele de cautare de pe mobile sunt de cele mai multe ori 
diferite fata de cele de pe desktop, cu rezultate mult imbogatite: 
carduri, imagini, casute cu raspunsuri rapide etc. Aceste rezultate 
imbogatite apar si pe desktop, insa nu la fel de des ca pe mobile. 

Aceste rezultate imbogatite cresc rata de click, iar pentru ca 
acestea sa apara este deseori nevoie sa implementam 
microformate de tip schema.org. Acestea nu au doar rolul de a 
facilita afisarea acestor rezultate diferite ca si aspect, ci si rol de 
ajutor pentru crawleri - pentru a identifica mult mai usor 
continutul unei pagini.

Cele mai intalnite tipuri de microformate sunt cele de Produs, 
Rating stele, Reteta, Eveniment, Organizatie etc. Pentru a verifica 
implementarea corecta a lor, poti folosi tool-ul gratuit Structured 
Data Testing Tool.

https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/
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Optimizarea imaginilor
Optimizarea corecta a imaginilor va face ca acestea sa se 
pozitioneze in Google, atat in search cat si in Google Images. Nu 
incerca sa il pacalesti pe Google si foloseste doar keyword-uri 
relevante pentru imaginile tale.

Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand incepi optimizarea 
imaginilor pentru SEO:

● setarea tag-ului ALT, textul alternativ care se afiseaza in 
cazul in care imaginea nu se poate incarca sau in cazul in 
care o persoana nevazatoare doreste sa asculte 
informatiile de pe pagina.

● Un alt tag important este tag-ul title, care apare atunci 
cand mouse-ul este pozitionat peste imagine.

● Mai tine cont si de felul in care denumesti imaginea, de 
dimensiunea si marimea acesteia. Daca este necesar, 
redimensioneaza si comprima imaginea, pentru a creste 
astfel viteza de incarcare a paginii.
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Blogul
Vrei o metoda prin care sa pastrezi legatura 

permanent cu potentialii tai clienti? Blogul poate 

fi un raspuns simplu la aceasta nevoie, mai ales 

daca il completezi si cu un newsletter.
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CUM FUNCTIONEAZA?
Scopul principal al blogului nu este sa vanda, ci mai degraba 
sa informeze, sa trezeasca curiozitatea si sa atraga public 
nou prin articole relevante, trimitandu-i catre site pe toti cei 
interesati sa afle mai multe.
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Spre deosebire de un website, blogul este un spatiu mult mai 
dinamic, ce are cateva particularitati, printre care si:
● Articolele trebuie scrise relativ frecvent (de exemplu 

2-4 articole lunar)
● articole ce apar in ordine cronologica inversa, in 

functie de data publicarii
● permite utilizatorilor sa interactioneze prin comentarii 

(daca le activezi)
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CUM MA AJUTA BLOGUL SA VAND MAI MULT?

● Cresti increderea in compania ta. Scriind 
articole care raspund la cele mai frecvente 
intrebari primite de la clienti, vei arata experienta 
pe care o ai. Astfel, creste probabilitatea ca cei care 
au intrebari legate de produse sau servicii din 
domeniul tau sa te caute, pentru ca au incredere 
ca tu ai raspunsul potrivit.

● Atragi public nou, gata selectat. Scriind articole 
generale care sa cuprinda cuvinte cheie relevante 
pentru alte domenii similare vei atrage un public 
nou gata selectat – de exemplu, daca produci 
parchet, poti scrie articole despre „Cele mai 
cumparate 10 produse pentru amenajari 
interioare”.

 
● Intaresti relatia cu clientii. Tu scrii articole care 

sa raspunda intrebarilor lor, apropiindu-i de 
compania si produsele tale, iar cititorii iti pot pune 
intrebari suplimentare prin comentarii. Astfel, vei 
avea ocazia sa creezi un dialog si sa afli mai multe 
despre nevoile lor.



1. Scrierea articolelor de blog
Articolele pot fi scrise de catre tine, de cineva din companie 
sau, daca nu ai timpul sau resursele necesare, poti 
externaliza aceasta activitate.

Despre ce sa scriu?
● Gandeste-te ce intrebari auzi frecvent de la clientii tai.
● Poti incepe prin a scrie articole tehnice (dar pe 

intelesul audientei careia i te adresezi), aratand, astfel, 
experienta ta in domeniu.

● Mai apoi, poti continua dand informatii generale 
despre domeniul tau sau alte domenii conexe.

● Utilizeaza feedback-ul de la clientii tai (testimoniale 
despre experientele lor) ca sa gasesti subiecte de 
interes pentru ei sau, in functie de tipologia activitatii 
brandului tau, sa publici articole cu si despre acestia, 
care sa ateste calitatea produselor / serviciilor tale 
(evident, cu acordul lor).

● Guest posting - aceasta este o practica des intalnita 
pe blogurile de companie, prin care o persoana 
relevanta pentru brand si pentru domeniu scrie un 
articol pentru blogul tau. Aceasta persoana poate sa 
fie un specialist pe o anumita zona de activitate care 
te intereseaza, un influencer (blogger, persoana 
publica) sau chiar un client cu talent la condei.

● Daca vrei sa explorezi mai mult plaja de subiecte din 
care sa alegi teme pentru articolele de blog, poti 
consulta statisticile de cautare a cuvintelor cheie 
de interes in Google Trends, sau Keyword Planner.

● De asemenea, poti face o analiza a articolelor deja 
publicate pe blog si sa vezi care subiecte au 
performat mai bine, pentru a-ti da seama ce subiecte 
sunt de interes pentru cititorii tai.
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Nici un domeniu 
nu este plictisitor

Am auzit deseori oameni 
spunand: „Domeniul meu 
este atat de plictisitor, incat 
nu ai despre ce scrie 
articole!”. Totusi, de cele 
mai multe ori se dovedeste 
ca nu exista nici un domeniu 
care este plictisitor, pentru 
ca mereu exista cineva care este interesat de el.

De exemplu, sa zicem ca detii o firma care monteaza usi. 
● Poti incepe prin a scrie articole tehnice despre usi 

(sfaturi de montare, sfaturi pentru alegerea usii etc). 
● Poti apoi sa scrii articole despre alte subiecte de care 

sunt interesati cei ce au nevoie de usi si care au 
legatura cu domeniul tau. Ai putea scrie articole de tipul 
„10 lucruri pe care sa nu le faci atunci cand iti renovezi 
locuinta” sau „5 idei de amenajare interioara a noii tale 
case” in care sa amintesti, bineinteles, si de montarea 
usilor.

● Te poti extinde apoi scriind articole pentru audiente 
noi. De exemplu, poate vrei sa montezi usi nu doar 
persoanelor fizice, ci si constructorilor sau hotelierilor. In 
ideea aceasta, ai putea scrie articole de tipul „Lista 
lucrurilor de care are nevoie orice constructor de blocuri” 
sau „6 elemente neasteptate care contribuie la confortul 
oaspetilor dintr-un hotel”.

21
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2. Adaugarea articolului in blog

Adaugarea articolului in blog presupune urmatorii pasi:
1. Introducerea contintului articolului in blog - este un 

proces relativ simplu, ce nu necesita cunostinte tehnice. 
Se face de obicei prin intermediul unei interfete simple si 
usor de invatat - practic faci copy-paste intr-un formular.

2. Formatarea articolului - este un set de activitati prin 
care articolul este aranjat astfel incat sa fie mai usor de 
citit si parcurs de catre cititorii umani. Si mai usor de 
inteles, incadrat si indexat de catre motoarele de cautare. 
Interfata folosita are butoane de formatare precum cele 
ale Word, trebuie doar sa stii regulile sau bunele practici 
de formatare. Citeste pagina urmatoare pentru cateva 
indicatii de formatare.

3. Publicarea articolului. Pana la acest pas, doar tu poti 
vedea articolului. Prin publicare, articolul poate fi vazut 
de catre orice vizitator al blogului tau.



Netlogiq - Ghidul marketingului online 23

Formatarea articolelor
Odata ce ai textul finalizat si pus in blog (dar nu public), trebuie 
sa treci la pasul urmator, si anume formatarea - atat pentru 
Google (pentru a obtine pozitii bune si pentru a atrage trafic 
suplimentar), cat si pentru utilizatori, pentru a le fi cat mai usor 
de citit articolul.

Tine cont de urmatoarele reguli:
● Titlul paginii sa fie scurt (in jur de 60-70 caractere) si 

atractiv, pentru a indemna utilizatorii sa dea click.
● Pe o pagina trebuie sa existe un singur H1 (titlul). Pentru 

restul subtitlurilor se pot folosi H2 si H3, insa ai grija ca 
acestea sa tina cont de ierarhia informatiei, asemeni unui 
document academic.

● Foloseste bullets si bold-uri (cam ca in aceasta lista) 
pentru a scoate in evidenta punctele cheie ale articolului, 
astfel incat sa fie usor de parcurs rapid de catre cititori.

● Adauga imagini si video. Acestea ilustreaza articolul, tin 
utilizatorul mai mult pe pagina si ii sporesc curiozitatea. 

● Nu uita sa optimizezi imaginile pentru motoarele de 
cautare. Adauga o descriere relevanta a imaginii in tab-ul 
ALT text pentru indexare si ai grija la dimensiunea 
imaginilor, pentru a mentine viteza de incarcare a paginii 
cat mai scurta.

● Internal link building - conecteaza 2 sau mai multe 
articole relevante intre ele. Asta te va ajuta atat in 
strategia de SEO, cat si pentru a oferi utilizatorului cat mai 
multe informatii. De asemenea, daca ai un magazin online, 
insereaza link-uri spre produsele tale in textul articolului, 
pentru ca utilizatorul sa gaseasca repede produsele 
despre care vorbesti.
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3. Distribuirea articolelor
Aici ne referim, in principal, la distribuirea continutului de pe 
blog pe retelele sociale (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
LinkedIn etc.), dar si la email. 

In social media
Platformele sociale iti pot aduce un trafic important pe blog, 
aditional celui venit organic din motoarele de cautare sau prin 
intermediul site-ului de prezentare. De aceea, e esential ca 
articolele de blog sa faca parte din planul tau editorial pentru 
fiecare canal in parte, astfel incat sa maximizezi sansele de a 
aduce oameni din comunitatea ta online, interesati de subiectul 
abordat, de domeniul in care activezi sau direct de brandul tau.

Atunci cand distribui un articol de blog pe o retea sociala, e 
recomandat sa iti personalizezi mesajul care introduce articolul 
pentru fiecare canal, astfel incat sa obtii rezultatele scontate din 
fiecare sursa.

Iata cateva idei de distribuire a articolelor de blog in social 
media:
● Share pe pagina brandului tau
● Share in grupuri de Facebook sau Linkedin relevante 

pentru domeniul tau
● Share in propriul grup. Daca ai deja un grup de Facebook 

creat in jurul paginii de brand, este o sursa extraordinara 
de trafic relevant, fiind o comunitate direct interesata de 
activitatea brandului tau

● Pe blog, asigura-te ca articolele au posibilitate de social 
share, adica exista pe pagina fiecarui articol butoane sau 
iconite care permit distribuirea rapida a acelui continut pe 
social media, chiar si pe WhatsApp, email etc.
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● Ca format de distribuire pe Facebook, poti alege sa publici
○ doar linkul (nerecomandat)
○ O postare mai completa - incluzand o imagine, un 

text care sa determine citirea cu un link catre articol 
inclus in text - recomandat pentru un reach si o rata 
de engagement mai mare decat daca ai distribui 
direct link-ul de pe blog. E recomandat sa scurtezi 
acel link obtinut in URL Builder si chiar sa il faci mai 
“user-friendly”, mai intuitiv, personalizandu-l (vezi 
Bitly.com, Ow.ly, TinyURL, Buff.ly etc.). 

Pe email (newsletter)
Se recomanda sa trimiti si un newsletter catre baza ta de adrese 
de email (cei care au acceptat sa primeasca emailuri de la tine) si 
care sa contina articolele publicate de tine. 

Acest newsletter poate fi trimis de fiecare data cand apare un 
articol, sau poti trimite un newsletter lunar (sau cu alta 
periodicitate) care sa contina toate articolele publicate in luna 
respectiva.

Daca ai un magazin online, poti folosi articole de blog relevante 
pentru a sustine tematica newsletterelor comerciale pe care le 
trimiti catre abonatii tai, care pot ajuta utilizatorul sa ia o decizie 
de cumparare.

Cateva aspecte importante:
● Asigura-te ca persoanele carora le trimiti newslettere au 

acceptat sa primeasca emailuri de la tine (pentru a fi 
conform cu prevederile GDPR)

● Trimite newslettere daca ai deja abonati - altfel unii o 
sa uite de tine si se vor dezabona daca incepi sa le trimiti 
dupa mai multe luni sau ani.



URL-uri pentru monitorizare
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Ca regula generala in distribuirea articolelor, pentru a putea 
urmari rezultatele (in Google Analytics) pentru fiecare articol si 
pe fiecare canal in parte, iti recomandam sa utilizezi un 
instrument de URL building & tracking (Campaign URL Builder 
de la Google Analytics), care iti construieste URL-ul dupa 
anumiti parametri, precum sursa si mediul din care provine 
traficul sau cuvinte cheie platite (daca e cazul). 



Cum ma ajuta blogul sa vand 
mai mult?
● Obtii pozitii mai bune in Google. Daca scrii articole si le si 

optimizezi pentru motoarele de cautare, Google le va indexa 
si iti va creste treptat pozitia la cautari dupa expresii din acele 
articole.

● Atragi trafic din cautari. Scriind articole care contin expresii 
relevante, cautate de utilizatorii Google, acestia pot ajunge pe 
blogul tau in urma cautarii. In articolele pe care le gasesc, poti 
pune link-uri catre site-ul principal si ii poti atrage acolo unde 
sunt produsele tale.

● Atragi trafic de pe alte site-uri. Odata ce oferi informatie 
relevanta este mult mai probabil ca site-uri din domenii 
inrudite sa adauge link-uri catre articolul tau, pe principiul „un 
articol mai detaliat gasiti la adresa”. Acest lucru ajuta nu doar 
la aducerea mai multor utilizatori pe site, ci si la o mai mare 
credibilitate a site-ului in ochii Google (lucru ce contribuie la 
cresterea pozitiei pe care este afisat site-ul tau la cautarile in 
Google).

● Eficientizezi vanzarea. Oferind informatii accesibile oricand 
oricui prin intermediul internetului, multi dintre potentialii tai 
clienti vor gasi un raspuns la intrebarile lor direct pe blogul 
tau. Astfel, va scadea numarul telefoanelor si email-urilor cu 
intrebari si va creste probabilitatea de a primi contactari din 
partea unor persoane informate care stiu deja ce vor. 
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NU E SUFICIENT SA AI BLOG
Blogul trebuie actualizat constant cu articole, astfel
incat sa genereze trafic. Un exemplu relevant in acest sens
ar fi blogul unui client de-al nostru. In momentul in care am
preluat acest blog, am hotarat sa schimbam strategia de pana
atunci.

Astfel, am trecut de la postarea la intervale neregulate de 
articole cu oferte promotionale (ceea ce facuse pana atunci 
clientul nostru), la postarea saptamanala a doua articole menite 
sa ajute publicul tinta al clientului.

Rezultatul a fost o crestere de 82,22% a numarului de 
vizitatori ai blogului fata de anul anterior. Mai mult, numarul 
vizitatorilor care au accesat blogul dupa o cautare in Google 
(organic) a crescut cu 60,84%.

Pe scurt, schimbarea de strategie a facut ca articolele 
blogului si brandul in sine sa fie gasite mult mai usor in 
urma unei cautari in Google. Astfel, semnificativ mai multi 
utilizatori din publicul tinta, aflati in faza de informare, au citit 
articolele si au aflat mai multe despre brand.
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Facebook
De multe ori, publicul tau tinta se informeaza si 

ia decizii de cumparare in timpul liber, cautand 

date pe internet sau cerand recomandarile 

prietenilor pe cea mai mare retea de socializare: 

Facebook. Din acest motiv, este important sa iti 

faci o pagina de companie si sa iti construiesti o 

imagine buna pe aceasta platforma.
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CE ESTE FACEBOOK?
Facebook este o retea de socializare prin care oamenii se pot 
conecta si comunica cu prieteni, rude, cunostinte sau 
necunoscuti. Pe Facebook poti impartasi informatii cu 
contactele tale si poti afla diverse informatii utile sau amuzante.
Dar stii toate astea deja, nu-i asa?

Doua tipuri de conturi
● Profilul personal de Facebook. Profilul de Facebook este 

un cont destinat utilizarii personale. Aici apar informatiile 
pe care tu, ca utilizator, vrei sa le faci publice (sau sa le arati 
doar anumitor persoane, in functie de setarile contului). 
Aceste informatii cuprind atat datele tale personale (data 
nasterii, locul de munca, localitatea de resedinta etc), cat si 
un istoric al tuturor postarilor facute de tine pe profilul tau 
(zona numita Timeline). Informatiile care apar in aceasta 
zona se afla sub controlul tau direct. De asemenea, orice 
profil are si un Newsfeed. Acesta este locul unde apar toate 
noutatile postate pe Facebook de catre persoanele sau 
paginile cu care esti conectat, dar si reclamele companiilor 
care folosesc Facebook Ads pentru promovare. Informatiile 
care apar aici nu pot fi controlate in totalitate de tine ca 
utilizator. Daca folosesti deja Facebook, e foarte probabil ca 
iti petreci peste 90% din timp in Newsfeed, urmarind ce 
posteaza altii.

● Pagina de Facebook (pagina de companie). Pagina de 
Facebook a unei companii nu trebuie confundata cu Profilul 
de Facebook. Daca Profilul de Facebook este destinat 
utilizarii personale, Pagina este destinata utilizarii 
companiilor. Este ca un mic site pe care il creezi pe 
Facebook pentru firma ta.
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● Important: In prezent postarile create pe Pagina de 
companie vor aparea in mod organic (neplatit) doar in 
Newsfeed-urile a aproximativ 1-2% dintre utilizatorii care 
au apreciat (au dat like) respectivei pagini. De aceea, daca 
vei dori sa fii vizibil in fata mai multor utilizatori 
Facebook, va trebui sa platesti reclama prin Facebook 
Ads.

Mic dictionar Facebook

● Pagina: Cont de Facebook destinat utilizarii de catre 
companii.

● Profil: Cont de Facebook destinat utilizarii personale.
● Prieteni: Toate profilele conectate cu profilul tau de 

utilizator.
● Like: Aprecierea pe care o arata utilizatorii de Facebook 

pentru pagini sau pentru postari. Aprecierea se face 
apasand un buton de „Like” (= Apreciez).

● Postare: Publicarea unei informatii (text, imagine, video 
etc.) pe un profil sau pagina de Facebook.

● Timeline: Zona din profil unde sunt afisate in ordine 
cronologica inversa toate postarile pe care le-ai facut ca 
utilizator pe profilul tau.

● Newsfeed: Zona din profil unde apar ultimele postari ale 
prietenilor, alaturi de unele dintre postarile paginilor la 
care ai dat like. Tot in aceasta zona sunt afisate si 
reclamele.

● Facebook Stories: In 2017 Facebook a introdus o noua 
functionalitate numita Facebook Stories. Aceasta iti 
permite sa postezi video-uri si imagini care expira in 24 
de ore. 
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Principalele diferente intre 
profilul personal si pagina de
companie:

Profil personal Pagina de companie

Prieteni: iti permite sa 
primesti si sa trimiti cereri de 
conectare altor profile (prin 
Friend Requests)

Fani: poate primi like-uri de 
pagina din partea altor pagini 
sau a utilizatorilor cu profil

maxim 5000 de prieteni numar nelimitat de fani 
(like-uri de pagina)

Postarile create ajung in 
newsfeed-urile majoritatii 
prietenilor (persoanele care 
au profilul conectat cu al tau)

Postarile apar doar in 
newsfeed-urile a mai putin de 
2% dintre utilizatorii care au 
dat like paginii de companie. 
Daca vrei ca postarile sa 
ajunga la mai multi utilizatori 
Facebook, trebuie sa platesti 
difuzarea lor, prin Facebook 
Ads
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CUM MA AJUTA PAGINA DE 
FACEBOOK SA VAND MAI 
MULT?
● Ai acces la un public nou. Facebook are in momentul de 

fata aproape 2,4 miliarde de utilizatori activi la nivel 
mondial si aproape 10 milioane de utilizatori activi in 
Romania (conform FaceBrands). Oricare ar fi profilul 
companiei tale (B2B sau B2C), este aproape imposibil sa nu 
gasesti pe Facebook macar o parte dintre potentialii tai 
clienti. Bineinteles, pentru aceasta va fi nevoie si de o 
investitie in Facebook Ads (despre care vom vorbi mai 
tarziu), insa primul pas este crearea unei Pagini de 
Companie.

● Intaresti imaginea companiei tale. Pagina de Facebook te 
poate ajuta sa arati lumii valorile companiei tale si 
beneficiile produselor sau serviciilor tale. Ai doar 2 lucruri 
de facut pentru a transforma un simplu utilizator in fan: da 
dovada de prietenie si profesionalism pe pagina ta de 
Facebook. Restul va veni de la sine.

● Intaresti relatia ta cu clientii si potentialii clienti. Prin 
intermediul unei pagini de companie, utilizatorii care sunt 
interesati de produsele sau serviciile tale te pot contacta 
direct cu intrebari sau comenzi prin intermediul 
comentariilor sau mesajelor de pe Facebook.

● Ajuti potentialii clienti aflati in faza de informare. Dupa 
cum probabil stii, inainte de orice decizie de cumparare 
apare faza de informare, in care viitorul tau client cauta 
toate datele disponible despre produsul sau serviciul pe 
care vrea sa il achizitioneze. Pe pagina ta de Facebook 
oricine se poate informa din recomandarile altor utilizatori, 
poate vedea modul tau de interactiune cu potentialii clienti 
si chiar iti poate scrie in legatura cu produsele tale.
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● Promoveaza doar informatii relevante si adevarate 
despre produsele tale. De curand, Facebook a adaugat 
sectiunea de Page Quality, care are ca scop lupta 
impotriva fake news sau a postarilor de tip clickbait. 

● Fii mai aproape de comunitatea ta. Optiunea de 
Facebook Groups continua sa se dezvolte, incurajand 
crearea comunitatilor in jurul unui brand. Aceasta optiune 
te ajuta sa umanizezi brandul, sa raspunzi intrebarilor 
comunitatii, sa le intelegi nevoile si in final, iti va creste 
vanzarile. 
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Am aplicat teoria “da dovada de prietenie si profesionalism” pe 
pagina de Facebook administrata pentru unul dintre clientii 
nostri.

Ca rezultat, in acel an, desi politicile Facebook s-au schimbat in 
rau pentru paginile de companii (postarile au fost aratate mai 
putin unor utilizatori in mod organic), numarul cererilor de 
oferta venite direct in pagina de Facebook a crescut cu 
aproape 70% fata de anul precedent.

Prietenia si profesionalismul duc la 
cresterea cererilor

Un exemplu drag noua este un mesaj primit pe una dintre 
paginile de Facebook pe care le administram. In timp, pe aceasta 
pagina am creat o legatura personala cu fanii brandului.

Una dintre utilizatoarele active ale paginii, cu care am comunicat 
deseori prin intermediul comentariilor de la postari, a castigat la 
un moment dat un tricou cu logo-ul companiei. Am rugat-o sa ne 
trimita un mesaj privat cu datele ei. Mesajul pe care l-am primit a 
fost chiar mai dragut decat ne asteptam.

Iata cum, pe baza postarilor si a modului de administrare a 
paginii, un utilizator a ajuns sa considere ca intreaga echipa a 
companiei este “un team exceptional”. Oare mai putem spune 
dupa aceasta ca paginile de Facebook nu pot intari relatii si 
apropia oamenii de un brand?

Transforma in fani pana si utilizatorii care nu 
ti-au fost clienti
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EXTRA TIPS & TRICKS
Inca din 2018 platforma Facebook a inceput sa se dezvolte, 
adaugand noi optiuni si dezvoltand noi functionalitati pentru ca 
utilizatorii sa se poata bucura de continutul de calitate al 
paginilor.

● Facebook Stories: Aceasta functionalitate iti permite sa fii 
mai aproape de utilizatori si sa umanizezi imaginea 
brandului tau. Iti recomandam sa postezi doar ce este 
reprezentativ pentru brandul tau si de interes pentru 
urmaritorii tai.

● Instant Messaging: Platforma Facebook este o 
importanta sursa de informare. De aceea, multi utilizatori 
prefera sa contacteze brandurile prin intermediul 
Messenger. Daca vrei sa satisfaci nevoile clientilor intr-un 
timp cat mai scurt, seteaza Instant Replies si raspunsuri 
prestabilite. 
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● Get your business verified: Fie ca ai o afacere mica, locala 
sau internationala, poti aplica pentru verificarea paginii. 
Acest lucru te va ajuta sa castigi increderea comunitatii 
tale, care va apela la serviciile tale cu mai mult curaj. Daca 
nu vezi aceasta optiune disponibila, verifica detaliile paginii 
tale. Este important ca toate informatiile sa fie actualizate 
si ca afacerea ta sa fie clasificata ca Local Business, 
Company sau Organization.

● Global Page: Afacerea depaseste granitele tarii? Daca ai 
mai multe reprezentante in diferite tari, creeaza o pagina 
globala. Ce inseamna acest lucru? Ca vei putea reuni sub 
acelasi nume toate paginile locale, oferind o experienta 
localizata userilor.

● Facebook Shop: Daca ai un magazin online, atunci aceasta 
functionalitate este o alegere excelenta, deoarece iti poti 
incarca toate produsele in shop si astfel iti vei creste 
sansele de conversie. De asemenea, vei putea eticheta 
produsele in postari, fiind mai usor pentru useri sa le 
acceseze si sa le cumpere.

● Live Streaming: Continutul video a devenit cea mai 
populara forma de continut din spatiul virtual. Daca 
participi la un eveniment sau o prezentare care are 
legatura cu domeniul tau de activitate, iti recomandam sa 
impartasesti live ce se intampla acolo si cu comunitatea ta. 
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CATEVA STATISTICI FACEBOOK 
DIN 2019
La nivel mondial:
● Aproape 2,4 miliarde utilizatori activi, din care 1,5 miliarde 

sunt activi pe Facebook in fiecare zi
● zilnic sunt incarcate 300 de milioane de imagini
● video-urile sunt la mare cautare, cu aproximativ 8 miliarde 

de vizualizari zilnice

In Romania (conform FaceBrands):
● Aproape 10 milioane utilizatori
● 1.760.660 din Bucuresti, 300.000 din Cluj-Napoca, 290.200 

din Iasi, 290.000 din Timisoara
● 93.19% din populatia de 15-24 ani, 67.39% din populatia de 

25-49 ani
● 50% barbati, 50% femei

De retinut
● Prin pagina ta de Facebook poti sa iti intaresti imaginea 

brandului.
● Prin postarile tale poti sa atragi un segment de piata nou 

si sa fidelizezi clientii existenti.
● Prin crearea unei pagini si folosirea optiunii de Facebook 

Ads, produsul si brandul tau ajunge exact la publicul tinta.
● Foloseste Facebook Stories pentru a umaniza brandul si a 

fi mereu prezent. 
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Instagram
Vrei sa arati lumii produsele si serviciile tale si 

cum se incadreaza ele in viata de zi cu zi? 

Foloseste Instagram pentru a arata o noua 

latura a afacerii tale.
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CE ESTE INSTAGRAM?
Instagram este ca un Facebook, doar ca bazat pe continut 
foto si video. In prezent, aceasta retea este in continua 
crestere, cu peste 1 miliard de utilizatori la nivel mondial.

CUM FUNCTIONEAZA?
Principiul de baza al retelei este incarcarea si promovarea de 
imagini sau video, direct din telefonul tau.

Pe scurt:
1. Fotografiezi sau selectezi o imagine din galeria foto a 

telefonului tau
2. Adaugi un filtru pe imagine direct din Instagram (daca 

vrei)
3. Incarci imaginea in aplicatie
4. Scrii o descriere
5. Completezi cu hashtag-urile potrivite imaginii si 

brandului tau
6. Astepti like-urile si comment-urile followerilor tai
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Pasi optionali:
1.  Dupa ce incarci imaginea in aplicatie si scrii o descriere, 
poti adauga si locatia imaginii. Fun fact: imaginile care au si 
o locatie au cu 79% mai mult engagement. 
2. Daca ai sincronizat shop-ul de pe Facebook cu profilul de 
Instagram, poti adauga si tag-uri cu produsele din imagini.

3. Adauga un Alt text la imagine. Aceasta este o noua 
optiune oferita de Instagram care ajuta persoanele cu 
deficiente de vedere sa inteleaga despre ce este vorba in 
imagine. Sistemele de sintetizare a vorbirii integrate in 
smartphone-uri vor putea citi aceasta descriere.
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CUM POT FOLOSI INSTAGRAM?
Daca te intrebi cum te poti promova pe Instagram, ei bine, iata 
cateva idei:

Ofera reduceri sau premii
Cu ajutorul acestora, iti poti incuraja fanii sa te promoveze. De 
exemplu, sa presupunem ca ai un restaurant pentru care ai creat 
o pagina de Instagram, iar mai apoi ti-ai creat un hashtag cu 
numele lui. In continuare, iti poti incuraja clientii sa posteze 
fotografii cu mancarea comandata in restaurantul tau, 
oferindu-le o reducere la nota de plata.

Mic dictionar

● Hashtag - Expresie fara spatii insotita de semnul # (ex: 
#mancarebuna). La click pe hashtag, utilizatorii pot vedea 
toate fotografiile pentru un anume subiect, indiferent cine 
le-a postat.

● Follower – Persoana care a ales sa iti urmareasca 
postarile.

● Instagram Story - O forma temporara de continut, de tip 
imagine sau video, incarcata in platforma, care este vizibila 
in header-ul platformei si care dispare de pe platforma 
dupa 24 de ore.
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Ofera informatii variate legate
de brandul tau
Instagram iti pune la dispozitie doua mari elemente vizuale prin 
care ai posibilitatea sa te promovezi: fotografia si video-ul. Cu 
ajutorul acestora, poti posta, de exemplu: 
● Fotografii sau video-uri cu produse nou lansate
● Fotografii de tip „Behind the Scenes“
● Fotografii de tip flatlay
● Video-uri cu scurte tutoriale
● Fotografii de la evenimentele la care ai participat

Scurt si la obiect

Durata video-ului pe Instagram poate fi de maxim 60 secunde 
– suficient cat sa iti exprimi intr-un mod cat mai concis mesajul.
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Recomandari
● Testeaza-ti postarile la diferite intervale orare, astfel incat 

sa poti observa cand interactiunea cu followerii tai este cea 
mai mare.

● Foloseste hashtag-uri, pentru ca, in functie de acestea, 
Instagram va grupa fotografiile sau video-urile similare pentru 
a putea fi gasite cu usurinta de catre utilizatori. Cu cat 
folosesti mai multe hashtag-uri populare, cu atat vei fi mai 
vizibil si vei primi mai multe like-uri. Pentru a nu incarca 
postarea, este recomandat sa nu abuzezi de ele (un maxim de 
10 hashtag-uri per postare ar trebui sa fie suficiente).

● Instaleaza si testeaza si cele 2 aplicatii dezvoltate de 
echipa Instagram, care te vor ajuta sa creezi continut 
interesant fara efort:
○ Boomerang iti permite sa creezi o animatie de cateva 

secunde, formata din 10 fotografii pe care faci direct 
din aplicatie - aceasta le transforma intr-un video ce 
se afiseaza intr-un loop continuu.

○ Layout iti permite sa creezi colaje din imagini pe care 
le incarci din telefon.
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● Foloseste Instagram Ads pentru a promova produsele ce se 
regasesc in continutul vizual postat pe contul tau. Postarile 
se pot promova direct din contul de Instagram, tot ce trebuie 
sa faci este sa legi cardul folosit pentru Facebook Ads si cu 
aceasta platforma.

● Foloseste functia Instagram Stories pentru continut 
exclusiv sau “de culise”, pe care publicul tau nu-l va gasi pe 
nicio alta platforma a brandului tau si care reprezinta o 
noutate interesanta, ce va disparea dupa 24 de ore.
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CUM MA AJUTA INSTAGRAM SA 
VAND MAI MULT?
● Cresti notorietatea brandului. Produsele si serviciile tale 

vor putea fi gasite de un public variat, ce are aceleasi 
interese sau interese apropiate de cele ale publicului tau 
tinta. Acest lucru va aduce mai mult trafic pe site-ul tau, 
trafic care de cele mai multe ori inseamna si mai multe 
comenzi.

● Trezesti curiozitatea fata de brand si fata de produse. 
Daca imaginea face cat o mie de cuvinte, atunci Instagram 
este locul in care poti vorbi despre produsele si serviciile 
tale, usor si pe intelesul tuturor. Foloseste-te de asta si 
posteaza fotografii care demonstreaza ca brandul si 
produsele tale sunt interesante!

● Le arati fanilor ca brandul tau are o latura estetica 
dezvoltata. Publicul specific platformei Instagram 
apreciaza brandurile care reusesc sa-si puna in valoare 
latura estetica, prin continut vizual de calitate. 
Alaturandu-te comunitatii Instagram, le demonstrezi 
potentialilor tai cumparatori ca brandul tau pune accent nu 
doar pe calitatea produselor si a comunicarii cu clientii, ci si 
pe design si aspectul estetic relevant din ce in ce mai mult 
pentru utilizatorii de social media.
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● Ai la dispozitie o noua platforma pentru promovarea 
platita a produselor tale. Odata cu introducerea 
oportunitatii de promovare platita pe Instagram, produsele 
tale pot ajunge mai rapid, prin intermediul unei noi 
platforme, la publicul pe care il targetezi. Sfatul nostru este 
sa creezi reclame care se integreaza, la nivel de aspect, in 
continutul nativ de Instagram, pentru ca publicul tau sa se 
simta confortabil sa dea click pe reclama ta si sa nu o 
perceapa ca ”zgomot social”. Poti crea pentru reclame, de 
exemplu, bannere editate cu filtrele din Instagram, pentru 
a te apropia de continutul de pe platforma. Desi Instagram 
este inca perceput ca o platforma care functioneaza pe 
obiectivul de notorietate, vei vedea ca, adaptand continutul 
reclamelor la publicul tau, acesta va reactiona, iar tu vei 
putea beneficia si de vanzari pe aceasta platforma.

TIPS & TRICKS
● Foloseste hashtag-uri si ajuta-ti audienta sa te gaseasca 

mai usor. Pe Instagram, utilizatorii folosesc in mod activ 
hashtag-urile, mare parte dintre ele fiind descriptive (cu 
referire la subiectul din fotografie sau mesajul transmis). 
Iar daca asta nu te-a convins, sa stii ca de curand Instagram 
a adaugat si optiunea de a urmari hashtag-uri, la fel cum 
poti urmari conturi individuale.

● Testeaza ora la care audienta ta interactioneaza cel mai 
bine cu continutul postat de tine. Unele tool-uri iti pot 
calcula ora ideala si cele mai bune zile in care ar trebui sa 
postezi.

● Pune accent pe calitatea fotografiilor si creeaza un grid 
tematic (organizat dupa tipul de content, culoare etc.), 
pentru a-ti creste sansele de a aduna urmaritori.
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Instagram 
Stories
Din punct de vedere al brand awareness-ului, 

Instagram Stories sunt o mina de aur si te pot 

ajuta sa iti cladesti o comunitate de fani, sa iti 

expui noile produse sau servicii, sa iti 

construiesti o identitate in online si sa iti 

fidelizezi clientii actuali.
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CE SUNT INSTAGRAM 
STORIES?
Este vorba despre o functionalitate a platformei Instagram, 
care iti permite sa postezi imagini si video-uri care dispar in 
24 de ore. Asadar, acestea nu raman in grid, ca postarile 
obisnuite din Instagram.

Brandurile, influencerii, dar si oamenii obisnuiti folosesc 
intens Insta Stories, tocmai datorita autenticitatii continutului, 
dar si a caracterului temporar pe care il au postarile.

CUM FUNCTIONEAZA?
E suficient sa ai un cont de Instagram, si poti incepe oricand 
sa folosesti si Insta Stories. In principiu, aici poti fie sa incarci 
poze si video-uri deja create si sa le adaugi din galerie, fie sa 
le creezi direct din aplicatie.

Poti adauga stickere, text, filtre, gif-uri sau alte elemente 
interactive pe aceste Stories, pentru a le oferi un plus de 
personalitate.
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CUM POT FOLOSI INSTAGRAM 
STORIES?
Daca te intrebi cum poti folosi Instagram Stories si ce poti posta 
aici, avem cateva idei pentru tine:

● User generated content – Te incurajam sa repostezi pe 
Stories imagini cu clientii tai, cu oamenii care iti apreciaza 
brandul.

● Evenimente – Daca organizezi evenimente offline, e o 
ocazie excelenta de a-ti creste awareness-ul. Creeaza un 
hashtag specific pentru event si incurajeaza invitatii sa il 
foloseasca.

● Daily moments / Behind the scenes – Da-le oamenilor 
sansa de a descoperi oamenii din spatele brandului, cum 
se desfasoara o zi din viata lor, ce se intampla in birou, ce 
activitati au loc zilnic.

● Sneak peeks – Lansezi o noua colectie? Urmeaza sa incepi 
colaborarea cu un influencer popular? Pregatesti un 
concurs cu premii faine? Da-le oamenilor un indiciu pe 
Stories, fa teasing si pregateste-i pentru ce urmeaza.

● Tutoriale – Arata-le urmaritorilor tai cum sa iti foloseasca 
produsele.

Mic dictionar

● Highlights - O noua functionalitate de la Instagram care iti 
permite sa salvezi Story-urile pe profilul tau pentru a putea 
fi revazute ori de cate ori un utilizator ajunge pe pagina ta. 

● IG TV - Este o optiune in cadrul platformei Instagram unde 
poti incarca si vizualiza videoclipuri de lunga durata. 
Trebuie sa stii ca pentru abonatii obisnuiti, limita de durata 
a unui video este de 10 minute. 
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EXTRA TIPS & TRICKS

● Salveaza story-urile in Highlights - asa nu vor disparea 
niciodata. Incearca sa le organizezi pe categorii si creeaza 
coperte atractive pentru acestea. 

● Daca ai un shop online, da tag produselor, indiferent ca 
este vorba de o postare in feed sau Insta Story. Acest 
lucru te va ajuta sa iti cresti rata de conversie si sa ai un 
engagement mai mare.

● Transmite latura jucausa si friendly a brandului tau – 
oamenii intra pe Insta Stories pentru entertainment, 
relaxare, asa ca ofera-le asta cu fiecare story pe care il 
postezi.

● Takeovers: Implica alte persoane – Influenceri, angajati, 
ambasadori ai brandului – lasa-i sa iti preia contul si sa 
creeze continut, cu siguranta va prinde bine si va rezona 
cu publicul tau! Fiecare va veni cu creativitatea, viziunea 
si imaginatia lui, si va putea crea Stories care sa iti puna 
brandul intr-o lumina pozitiva.
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YouTube
Ti-ar placea sa iti poti prezenta produsele cu 

ajutorul materialelor video, iar in acelasi timp sa 

ai si o audienta mare? Atunci YouTube este 

locul perfect prin care poti creste increderea in 

brand si in produsele tale.
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Lansat in anul 2005 de 3 fosti angajati PayPal si cumparat 
ulterior de compania Google, YouTube este cel mai mare 
canal de video sharing din lume, continutul de pe platforma 
fiind reprezentat de miliarde de video-uri incarcate de 
utilizatori. Fiecare video incarcat in site poate primi 
comentarii, like-uri sau chiar dislike-uri, poate fi incorporat 
in alte site-uri sau poate fi distribuit pe retelele sociale.

Mic dictionar

● Playlist: Colectie de video-uri care ruleaza unul dupa altul.
● Subscribe: Buton prin care utilizatorii se aboneaza la un 

anumit canal de YouTube, urmand ca mai apoi sa primeasca 
notificari pentru fiecare video nou incarcat in platforma.

● Embed: Cod HTML care iti permite redarea unui video direct 
intr-un site sau blog.

● Copyright infringement: Blocarea continutului in cazul 
folosirii de elemente (piese, video-uri, imagini) fara acordul 
detinatorilor.

● Soundtrack: Piesa de pe fundalul unui video.
● Thumbnail: Imaginea de coperta a unui video, care este 

afisata inainte de a da play.
● Tag: Cuvant descriptiv care ajuta la caracterizarea si gasirea 

video-urilor prin motorul de cautare al platformei. La click pe 
el se afiseaza o lista cu toate video-urile care au acel tag. De 
exemplu #trump.
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CUM FUNCTIONEAZA?
Principiul de functionare al YouTube-ului este unul foarte 
simplu: utilizatorii neinregistrati pot vizualiza continut video, iar 
cei inregistrati pot vizualiza, dar pot si incarca video-uri noi. 
Incarcarea continutului este gratuita si poate fi facuta de oricine. 

In mod normal, un videoclip poate avea maxim 15 minute, insa 
dupa validarea contului vei putea uploada video-uri de 
maximum 12 ore lungime sau 128GB.

YouTube are ca baza incarcarea de video-uri direct de catre 
propriii utilizatori, aceasta fiind gratuita. 

La fel ca orice motor de cautare, YouTube are propriul algoritm 
prin care alege ce videoclipuri sa afiseze in rezultate si ce 
videoclipuri nu.
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CUM POTI FI VIZIBIL PE 
YOUTUBE?
Iata ce poti face pentru a transmite un semnal catre YouTube 
prin care acesta sa iti recunoasca videoclipul ca fiind unul 
important:

● Foloseste cuvinte cheie in fisierul incarcat. De fiecare 
data cand incarci un video nu uita sa ii modifici numele 
intr-unul sugestiv. Nu lasa niciodata numele implicit. De 
exemplu MOV urmat de 20 de cifre nu il va ajuta pe YouTube 
sa isi dea seama despre ce e video-ul tau.

● Utilizeaza un titlu si o descriere potrivita. Scrie un titlu si 
o descriere care sa contina cuvintele cheie pentru care iti 
doresti sa apari in rezultate. In descrierea video-ului, poti 
adauga chiar si link-uri catre propriul site.

● Adauga tag-uri. Alege cu grija tag-urile pentru care doresti 
sa fii gasit. Nu abuza de ele si incearca sa utilizezi doar 
principalele tag-uri care contin cuvintele cheie dorite.

● Video Premiere. Foloseste aceasta functie ca sa iti anunti 
subscriberii ca urmeaza sa postezi un video. Acestia vor 
primi o notificare si vor putea comunica cu restul comunitatii 
pentru a crea valva in jurul premierei video-ului.

● Distribuie video-urile. Pentru a facilita distribuirea  
video-urilor, YouTube iti pune la dispozitie 3 modalitati 
simple: Share, Embed si Email.
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TIPURILE DE DISTRIBUIRE

● Share. Prin share vei distribui video-urile pe cele 
mai importante retele de socializare. Daca nu vrei 
sa folosesti metoda asta, oricand poti copia direct 
link-ul unui video, urmand sa il postezi acolo unde 
iti doresti.

● Embed. Embed-ul iti permite incorporarea 
video-ului in orice site extern, oferindu-ti 
posibilitatea de a seta dimensiunea video-ului, dar 
si optiunea de a afisa sau nu anumite elemente.

● Email. Dupa cum probabil ca ti-ai si inchipuit, 
distribuirea se poate face si direct prin email. In 
acest caz, tot ce va trebui sa faci va fi sa completezi 
email-ul destinatarului.

SUGESTII DE EFICIENTIZARE
● Foloseste thumbnails. Thumbnail-ul este imaginea care se 

vede inainte ca video-ul sa fie pornit si reprezinta o captura 
din video care te va ajuta sa atragi atentia asupra lui. Daca 
ai un cont validat, ai posibilitatea sa iti creezi propria 
captura si apoi sa o incarci pe YouTube. In caz contrar, vei 
putea doar sa alegi din cateva screenshot-uri realizate, in 
mod automat, de catre platforma. Imaginile pentru 
thumbnail-uri trebuie sa aiba o rezolutie recomandata de 
1280x720 px, o marime a fisierului de maxim 2MB, un 
aspect ratio de 16:9 si sa fie in format JPG, GIF, BMP sau 
PNG.
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● Utilizeaza functionalitatea “Ecran de final”. Aceasta zona 
iti permite promovarea a maxim 4 elemente. Poti promova 
alte video-uri, alte playlist-uri, alte canale de YouTube, dar in 
acelasi timp ii poti indemna pe cei care vizualizeaza video-uri 
sa se aboneze la canalul tau. Poti crea anumite sabloane care 
sa apara in mod automat pe video-urile din canal.

● Utilizeaza carduri. Cardurile sunt elemente interactive care 
apar in videoclipuri, fiind alcatuite din titlu, descriere, imagine 
si call to action. Cu ajutorul lor iti poti prezenta produsele si 
poti indruma vizitatorii spre magazinul tau online. In carduri 
poti include un videoclip sau un playlist, sa promovezi un alt 
canal de YouTube, sa realizezi un sondaj in randul 
utilizatorilor sau chiar sa-ti promovezi site-ul sau produsele. 
Includerea de carduri cu link-uri catre site se poate face doar 
daca aduni 1000 de abonati la canal si peste 4000 de ore de 
vizionare.

● Utilizeaza optiunile din YouTube Studio. Poti pune filtre de 
imagine, vei putea lucra la culori, dar vei putea taia si anumite 
secvente care nu sunt pe placul tau. Foloseste Music 
Library-ul din Studio in cazul in care ai nevoie de un 
soundtrack sau de niste efecte de sunet pentru video-ul tau. 
Vei putea gasi aici piese si efecte de sunet gratis pe care le vei 
putea folosi fara teama de copyright infringement.

● Foloseste functia “Video Premiere” pentru a creste 
interesul pentru un video inainte de a-l uploada in platforma. 
Utilizatorii vor putea sa lase comentarii, dar si sa se aboneze 
la notificari trimise inaintea postarii video-ului.

● Vrei sa vinzi global? Functia “Transcriptions” iti permite sa 
adaugi subtitrari in mai multe limbi pentru video-urile tale. 
Traducerea se poate face in mod automat (nu este foarte 
precisa), dar si in mod manual.
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“Comanda acum” este o adnotare

Fiecare produs din coloana reprezinta un card
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CUM MA AJUTA YOUTUBE SA 
VAND MAI MULT?
● Poti face demonstratii de produse.  In comparatie cu o 

imagine, un video poate cuprinde mult mai multe aspecte ale 
unui produs si poate oferi mai multe detalii despre el. Cele mai 
bune exemple sunt celebrele video-uri de tip “Unboxing”, in 
care se prezinta cum se desface ambalajul unui produs, ce 
contine pachetul si care sunt primele impresii. In acest caz, poti 
arata clar cum arata un produs in realitate si cum poate fi 
utilizat. Poti realiza teste comparate intre produse similare 
pentru a ajuta utilizatorii sa ia o decizie, poti sa realizezi chiar si 
tutoriale in care sa le explici cum sa foloseasca produsul in 
mod eficient, pentru a-l utiliza la potential maxim.

● Iti poti crea o comunitate. YouTube iti pune la dispozitie 
toate elementele unei retele sociale (like, comment, share, 
embed) prin care utilizatorii pot interactiona cu business-ul 
tau. Pe langa aceste elemente des intalnite, utilizatorii au 
optiunea de a se abona la contul tau de YouTube, folosind 
butonul de Subscribe care se afla sub video-urile tale. 
Incurajeaza-ti audienta sa se inscrie la ultimele noutati de pe 
canalul tau si astfel o poti tine aproape de tine.

● Functionalitatea “Comments” iti permite sa moderezi 
comentariile primite pe canalul tau, sa le stergi pe cele 
injurioase sau care sunt spam, dar si sa raspunzi la eventualele 
intrebari. Poti seta anumite cuvinte si fraze interzise, iar 
platforma va modera in mod automat comentariile dupa 
regulile setate de tine. Poti invita si alti utilizatori de YouTube 
sa modereze comentariile de pe canalul tau.

● Poti pune link-uri direct catre propriul site. YouTube iti 
pune la dispozitie facilitatea de a adauga link-uri direct in 
propriul video. Facilitatea se numeste “Annotations” si poate fi 
gasita in “Enhancements”. Astfel vei putea trimite publicul de 
pe YouTube direct pe site-ul tau.
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● Poti analiza ce continut a avut succes. YouTube are propriul 
Analytics prin care poti analiza indicatorii de eficienta a 
video-urilor. Prin rapoartele YouTube, vei vedea numarul de 
vizualizari, numarul de minute urmarite, date demografice 
despre publicul tau, tipuri de dispozitive, sursa traficului etc. 
Functia iti permite sa analizezi atat performanta canalului, cat 
si a elementelor adaugate in video-uri (si interactiunea 
vizitatorilor cu acestea). Astfel, vei putea lua mai usor decizii de 
optimizare cu ajutorul analizei performantei.

● Poti ajunge la un public larg. YouTube este unul din cele mai 
mari canale de comunicare online, cea mai mare platforma de 
video sharing si al doilea cel mai mare motor de cautare. 
YouTube este o platforma cu trafic imens, iar business-ul tau 
trebuie sa profite de acest lucru!

● Iti poti promova evenimentele. In cazul in care organizezi 
evenimente pe care vrei sa le transmiti si in mediul online sau 
pur si simplu vrei sa tii doar o sesiune de intrebari si 
raspunsuri, poti folosi functionalitatile Live Streaming si 
Live Event. Pentru a putea activa functionalitatile trebuie sa ai 
contul verificat, in caz contrar acestea se vor debloca doar la 24 
de ore dupa verificarea acestuia.

○ Live Streaming - Porneste la o apasare de buton si 
se opreste la fel de usor, n-ai nevoie de foarte multe 
pregatiri inainte, dar nu ai nici foarte mult control 
asupra transmisiunii.

○ Live Events - Iti ofera un control mai mare, poti face 
preview la transmisiune inainte ca aceasta sa 
inceapa, ofera optiuni de back-up in cazul in care 
transmisiunea intampina probleme.
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De retinut

● Realizeaza video-uri informative care aduc un plus de 
valoare produselor tale.

● foloseste toate uneltele pe care YouTube ti le pune la 
dispozitie.

● Utilizeaza publicitatea platita (Facebook Ads, Google 
Ads) pentru a-ti promova video-urile si pentru a-ti mari 
audienta.

● Optimizeaza video-urile pentru a fi mai usor de gasit pe 
YouTube si pentru a fi cat mai vizualizate.

● Optimizeaza video-urile cu ecran de final pentru a 
indemna utilizatorii sa se aboneze.

● Interactioneaza cu abonatii prin intermediul 
comentariilor si ajuta-i sa inteleaga pe deplin continutul 
distribuit de tine prin functia “Transcripts”.
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Twitter
La nivel mondial, Twitter este una dintre cele 

mai puternice retele de socializare, zilnic fiind 

publicate in jur de 500 de milioane de tweet-uri. 

Desi nu la fel de vizibil in Romania precum 

Facebook sau Instagram, Twitter face deseori 

parte din strategia de comunicare a unui brand.
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CE ESTE TWITTER?
Inceputa ca o retea minimalista, bazata pe publicarea de texte 
de maxim 140 de caractere, in momentul de fata Twitter include 
pana si elemente multimedia (imagini si videoclipuri), fiind 
focusat pe comunicarea in timp real. Platforma accepta in 
prezent texte de maxim 280 de caractere, pentru a facilita 
comunicarea.

CUM FUNCTIONEAZA?
Ca si in gestiunea altor retele sociale, pentru a folosi cu succes
un cont de Twitter putem vorbi despre doua etape:

1. Setarea contului
Inainte de orice, vom avea nevoie sa ne alegem un nume al 
contului. Acesta trebuie sa reflecte numele brandului si sa fie cat 
mai scurt posibil (un nume lung este de obicei trunchiat atunci 
cand este preluat de alti utilizatori). Daca numele firmei este 
unul comun si un alt utilizator il foloseste deja, putem incerca 
adaugarea extensiei ”ro” la nume.

Alegerea numelui

Daca firma are un site care vinde iguane si adresa site-ului este 
www.magazindeiguane.ro, vom incerca prima data numele de 
utilizator @magazindeiguane. Daca acesta este luat deja de alt 
utilizator, atunci vom apela la varianta de rezerva 
@magaziniguanero (nu sunt acceptate puncte, spatii sau alte 
simboluri in numele de utilizator, in afara de simbolul ”_”).
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● Imaginea de profil: Aceasta trebuie sa fie in format patrat 
(1:1) si cu o rezolutie minima de 400 x 400 px. O imagine mai 
mica decat aceasta rezolutie (sau in alt format) poate duce la  
distorsiuni nedorite. Este recomandat ca imaginea de profil 
folosita sa fie aceeasi cu imaginea folosita si in restul 
retelelor sociale (pentru un aspect unitar).

● Coperta (Cover): Este imaginea mai mare din partea de sus 
a paginii, similar cu Facebook. Rezolutia recomandata este 
de 1500 x 500 px. Este recomandat sa fie o imagine potrivita 
tematicii magazinului, iar daca exista un manual de 
identitate, culorile sa fie in tematica specificata.

2. Intretinerea contului
Dupa setarea numelui de utilizator, va trebui sa ne ocupam de 
aspectele ce tin de intretinerea contului si anume:
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● Castigarea de urmaritori: La fel ca si la restul retelelor 
sociale, acest proces este unul de durata. Cateva sfaturi care 
te pot ajuta:
○ Includerea unui link catre Twitter in site, blog, 

newsletter si semnatura din email.
○ Reciprocitatea - cand un utilizator devine follower este 

bine sa il urmarim la randul nostru. Acest lucru nu doar 
ca intareste legatura cu clientul, dar permite si 
trimiterea de mesaje directe intre cele doua conturi (util, 
de exemplu, pentru a putea raspunde in mod privat 
plangerilor si reclamatiilor, in cazul in care exista).

○ Crearea de liste de utilizatori - cei pe care ii citim pot fi 
organizati in liste. Aceasta permite contului nostru de 
Twitter sa devina o resursa relevanta pentru 
comunitate.

○ Curatarea periodica a comunitatii - Dezaboneaza-te 
de la noutatile conturilor inactive.

○ Foloseste hashtag-uri relevante publicului tau - 
Realizeaza o lista cu hashtag-urile folosite de 
competitorii tai si creeaza continut pentru aceste 
hashtag-uri, pentru a-ti maximiza vizibilitatea.

○ Realizeaza broadcast-uri relevante - Poti realiza live 
streaming-uri cu ajutorul aplicatiei Periscope, care 
trebuie conectata la profilul tau de Twitter.

○ Monitorizeaza rezultatele - Sectiunea de Analytics 
poate fi accesata la adresa analytics.twitter.com, daca 
esti logat in contul tau de Twitter. Analizeaza 
performanta diferitelor tipuri de continut, a tweet-urilor, 
dar si structura demografica a followerilor tai din 
aceasta zona. Poti accesa rapoarte lunare care te vor 
ajuta sa-ti optimizezi munca, in vederea cresterii 
traficului catre site.
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Mini-dictionar

Hashtag: Sunt expresii fara spatii insotite de semnul “#” (Ex: 
#iguane). Scopul hashtag-urilor este de a ajuta un cititor sa vada 
toate mesajele pe un subiect anume. Acestea se pot folosi pentru 
cresterea vizibilitatii, participand la discutii legate de tematica 
domeniului tau.

Retweet: Un retweet se poate face apeland la butoanele oferite 
de Twitter sau scriind “RT” in fata mesajului altui utilizator. 
Acestea sunt corespondentul citatelor din alte medii si faciliteaza 
redistributia mesajului unui utilizator catre cititorii contului tau.

Direct message: La fel ca si la retweet, se poate face fie apeland 
la butoanele din interfata, fie scriind @NUME. Un mesaj direct va 
fi vazut numai de catre utilizatorul care este mentionat in el. Se 
recomanda in ecommerce pentru a oferi informatii utile 
utilizatorilor (legate de politica de livrare sau de returnare, de 
modul de utilizare al produsului etc).

Broadcast: Similara cu functia de Live Streaming de la Facebook.
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DE CE SA FOLOSESC TWITTER, 
DACA AM FACEBOOK?
● Iti este util in managementul reputatiei. Atunci cand un 

utilizator va cauta numele firmei intr-un motor de cautare, 
este bine ca pe prima pagina sa fie gasite numai rezultate 
care sunt sub controlul companiei (cum ar fi, de exemplu, 
conturile de Twitter, Facebook etc). In acest mod se pot 
gestiona mult mai bine reactiile negative.

● Imbunatatesti imaginea companiei. Asa cum spuneam 
la inceput, desi aceasta retea nu este foarte populara in 
Romania, utilizatorii existenti sunt foarte vizibili (bloggeri, 
oameni din presa etc.), iar o relatie buna cu acestia poate 
crea o imagine pozitiva companiei.

● Ai vizibilitate. In urma parteneriatelor incheiate cu 
Google, tweet-urile (mesajele scrise in cadrul retelei) sunt 
indexate foarte repede si oferite in rezultatele de cautare.

● Folosesti un canal alternativ de promovare. Twitter 
poate fi un nou canal pe care sa promovezi produsele si 
serviciile firmei tale.

● Ajungi la un public din sfera IT - In Romania exista 
379.000 de conturi de Twitter, dar doar ~22.000 sunt 
active. Astfel ai ocazia sa ajungi la un public mai tehnic, 
majoritar pe aceasta platforma.

● Comunicarea real-time - Mare parte din conferinte au si o 
latura a comunicarii pe Twitter. Facilitarea comunicarii in 
timp real ajuta organizatorii sa transmita informatii 
importante catre public.

● Twitter Ads. Poti combina diferitele tipuri de ad-uri, puse 
la dispozitie de reteaua de socializare, pentru a creste 
numarul de vizite catre site-ul tau, numarul de instalari ale 
app-ului tau sau pentru a creste comunitatea ta de 
followeri si gradul de engagement al utilizatorilor.
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De retinut:

● Twitter te poate ajuta sa comunici cu audienta ta si sa iti 
intaresti imaginea de brand. 

● Twitter este un canal care pune accent pe comunicarea in 
timp real.

● Promoveaza-ti pagina de Twitter pe celelalte retele de 
socializare in care esti prezent (Facebook, Pinterest etc.), 
pentru a-ti mari publicul.
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Google My 
Business
Ajuta-ti clientii sa te gaseasca mai usor. Daca 

pentru tine este important ca un client sa iti 

gaseasca usor datele de contact atunci cand 

acesta cauta numele companiei tale, trebuie 

neaparat sa iti inscrii afacerea in Google My 

Business.
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CE ESTE GOOGLE MY 
BUSINESS?

Google My Business ajuta orice 
persoana care iti cauta compania 
in Google sa ajunga usor la tine.

Prin acest serviciu gratuit de la 
Google poti pune la dispozitia 
utilizatorilor informatiile 
companiei tale (harta cu 
localizarea afacerii, program de 
functionare, adresa, telefon, site, 
fotografii etc.) de fiecare data 
cand acestia o cauta in Google.

Informatiile companiei tale vor 
aparea in partea dreapta a paginii 
de rezultate Google.
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CUM FUNCTIONEAZA?
Tot ce trebuie sa faci este sa-ti creezi un cont Google My 
Business. Acesta iti va oferi acces total asupra tuturor 
elementelor din interiorul InfoBox-ului prezent in partea 
dreapta a cautarilor in Google.

InfoBox-ul este caseta aflata in partea dreapta a rezultatelor 
Google care ofera informatii despre companie. Este compus din 
adresa fizica a magazinului tau (adresa va aparea si in Google 
Maps), telefon, orar de functionare, domeniu de activitate, site 
si review-uri primite de la propriii clienti. In functie de domeniul 
de activitate, ai posibilitatea de a adauga postari prin 
intermediul carora sa promovezi produse, articole, evenimente 
sau oferte.
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Pastreaza-ti informatiile actualizate la zi!
Daca ti-ai mutat locatia sau ti-ai schimbat numarul de telefon, 
nu uita sa le schimbi  si in contul tau Google My Business.

Daca nu esti inscris in Google My Business, poti rata oportunitati. 
S-ar putea ca un potential client sa fie interesat de aflarea unei 
locatii chiar in apropierea lui, iar pentru ca tu esti de negasit in 
Google Maps, acesta va alege sa apeleze la un concurent de-al tau.

Se observa clar lista cu pizerii din orasul in care esti, pentru ca, 
pana la urma, o persoana din Cluj-Napoca nu va cumpara pizza 
din Timisoara.

Afacerile care au cel mai mult de castigat sunt afacerile locale. 
Majoritatea persoanelor te cauta pentru a te contacta telefonic 
sau pentru a-ti afla adresa. Iata, de exemplu, ce afisari primesti 
cand cauti in Google.ro sau in Google Maps cuvantul “pizza”:
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CUM MA INSCRIU?
Pentru a-ti inscrie compania in Google My Business trebuie sa:
● Accesezi link-ul google.com/business/
● Dai click pe “Fii prezent in Google”
● Cauti locatia dupa nume
● Completezi formularul dupa modelul din dreapta
● Apasa “Continua”
● Google iti poate trimite codul de validare prin mai multe 

modalitati: prin SMS, pe email, prin posta sau instant, in 
cazul in care ai facut deja verificarea in Google Search 
Console.

● Intra in contul tau Google My Business si introdu codul

Dupa ce vei introduce codul primit de la Google, afacerea ta va 
fi vizibila atat in pagina de rezultate Google, cat si in Google 
Maps.
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CUM MA AJUTA GOOGLE MY 
BUSINESS SA VAND MAI MULT?
● Vizibilitate crescuta in rezultatele de cautare. Google My 

Business creste vizibilitatea in Google a companiei tale prin 
InfoBox-ul afisat in partea dreapta a rezultatelor returnate, 
acaparand o mare parte din ecran.

● Comunici mai usor cu propriii clienti. Oferi usor informatii 
despre tine clientilor tai dintr-un singur cont, indiferent daca 
acestia se afla pe Google Search sau Google Maps. Noua 
functie din Google My Business (Messaging) le acorda 
clientilor posibilitatea de a-ti transmite mesaje direct din 
InfoBox, iar tu le poti raspunde rapid si simplu.  

● Iti gestionezi usor imaginea. Gestionezi dintr-un singur loc 
review-urile primite, imaginile din Google Maps, adresa 
locatiei tale, orarul de functionare, adresa site-ului tau si 
toate celelalte elemente care compun Google My Business. 
Astfel, oricand primesti un review (fie el pozitiv sau negativ) 
sau intervine o schimbare importanta in ceea ce priveste 
compania (de exemplu, schimbarea sediului sau a orarului), 
iti este usor sa gestionezi totul fara prea multe batai de cap.

● Credibilitate sporita. Clientii tai pot lasa usor review-uri, pot 
adauga imagini de la locatie si pot lasa comentarii despre 
produsele sau serviciile tale, sporind astfel increderea 
potentialilor noi clienti.

De retinut

● Google My Business te ajuta sa fii mai vizibil in 
rezultatele locale Google.

● Google My Business iti ofera mai multa credibilitate, 
deoarece orice afacere trebuie validata.
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LinkedIn
LinkedIn este o retea de socializare care 

urmareste sa conecteze companiile cu 

potentiali angajati si clienti. Pe LinkedIn sunt 

acum peste 575 milioane de utilizatori din toata 

lumea. Dintre acestia, 40 de milioane de 

utilizatori sunt persoane cu putere de decizie 

din companii. Astfel, daca te adresezi unui 

public B2B, este foarte probabil ca si audienta 

ta este pe LinkedIn, caz in care trebuie sa te 

promovezi si tu acolo.
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CE ESTE LINKEDIN?
LinkedIn pe scurt:
● Persoanele pot avea un profil, in timp ce firmele pot avea 

pagini de companie
● Este locul in care oamenii isi expun atuurile profesionale, 

experienta de munca si cauta o comunitate profesionala cu 
interese comune

● Este un instrument foarte util pentru companii, fiind locul 
perfect pentru recrutari online, dar si pentru relatii B2B 
(business-to-business)

● Pe LinkedIn, brandul tau isi poate consolida imaginea si sa 
atraga candidatii pe care tu ti-i doresti in firma

Mic dictionar

● Followeri: persoane care iti urmaresc pagina de companie
● Vizitatori: utilizatori care vizualizeaza pagina
● Interactiune: masoara click-urile, aprecierile, comentariile, 

distribuirile si followerii dobanditi pe pagina

CUM FUNCTIONEAZA?
Companiile isi pot face cu usurinta un cont pe www.linkedin.com, 
numit Company Page.
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Ce ofera un astfel de cont?
● Poti adauga informatii despre companie, serviciile si 

posturile disponibile. LinkedIn iti permite sa creezi pana la 
10 pagini de prezentare pentru compania ta, pentru a-ti 
promova produsele sau serviciile.

● LinkedIn permite si adaugarea unui cover picture, prin 
care poti personaliza grafic pagina pentru a capta atentia 
vizitatorilor.

● Pagina companiei pe LinkedIn poate fi vizualizata de 
potentiali candidati, dar si de catre alte companii.

● Cu ajutorul uneltei din tab-ul Analize poti analiza informatii 
utile, cum ar fi audienta care iti urmareste pagina de 
LinkedIn.

● O prezenta activa pe LinkedIn iti poate consolida imaginea 
de specialist in domeniu a companiei.

● Aici exista numeroase grupuri pe diverse domenii de 
interes. Aceste grupuri pot fi utile pentru a ajunge la 
audienta ta si la potentiali clienti online.

● De asemenea, LinkedIn a introdus recent un tab cu 
sugestii, de unde poti afla ce tip de continut este in trend in 
functie de locatie si industrie.
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● LinkedIn ofera posibilitatea de promovare platita prin 
LinkedIn Ads. Selectand audienta potrivita, poti crea 
anunturi atragatoare pentru a atrage potentiali clienti si 
pentru a creste popularitatea brandului.

Odata creat un profil pe LinkedIn pentru compania ta, este 
foarte important ca profilul sa fie complet si optimizat si sa 
contina informatiile de care are nevoie audienta ta.

Cum imi poate ajuta LinkedIn 
afacerea?
Numeroase companii folosesc cu succes LinkedIn pentru a 
recruta oameni talentati si bine pregatiti, pentru a primi feedback 
de la consumatori si pentru a interactiona cu alte companii.
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Ce beneficii poate aduce LinkedIn afacerii tale

● Recrutare online - poti face recrutari online, cautand cei 
mai potriviti candidati si interactionand cu ei. Poti crea si 
anunturi platite de recrutare, prin care sa ajungi la audienta 
potrivita. 

● Notorietatea brandului - Prezenta pe aceasta platforma 
da un plus de incredere in autoritatea si experienta 
brandului tau. De asemenea, utilizatorii care iti urmaresc 
activitatea pot primi informatii noi despre brand.

● Interactiune cu utilizatorii – Poti interactiona pe pagina ta 
cu utilizatorii care posteaza intrebari. Acesta este un prilej 
bun pentru a-ti comunica mesajul, dar si pentru a-ti 
cunoaste mai bine audienta.

● Iti poti promova evenimentele pe grupuri de interes - 
daca firma ta organizeaza o conferinta, un webinar sau 
orice alt eveniment profesional, sunt sanse mari ca pe 
LinkedIn sa iti gasesti audienta potrivita.

● LinkedIn si SEO – profilul tau poate fi indexat de motoarele 
de cautare si poate aparea in rezultatele unei cautari despre 
compania ta.

● Interactiune B2B – pe LinkedIn poti gasi cu usurinta 
companii, potentiali clienti, furnizori, parteneri. Prezenta ta 
pe aceasta platforma ofera oportunitatea de a fi gasit de 
catre alte companii ce ar putea fi interesate de tine.

● Poti creste traficul de pe website – poti include un link 
spre site-ul tau, pentru utilizatorii care doresc sa afle mai 
multe despre compania ta.

● Reach mare si competitie mica - Pe LinkedIn doar 1% 
dintre utilizatorii activi posteaza continut nou saptamanal. 
Asta inseamna ca postarile tale pot ajunge la un numar 
semnificativ de oameni, fara sa depui prea mari eforturi.

● Mai multe conversii - Un studiu facut de Hubspot in 2018 
arata ca LinkedIn genereaza de 3 ori mai multe conversii 
decat Facebook sau Twitter.
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De retinut
● Nu uita ca audienta ta se afla pe LinkedIn in scop 

profesional. Posteaza continut relevant si util pentru acest 
context.

● Cauta grupuri relevante pentru domeniul tau, in care sa 
te promovezi oferind informatii de interes pentru membri.

● Posteaza frecvent si foloseste LinkedIn Ads, pentru a te 
asigura ca atingi o audienta cat mai mare cu continutul 
creat de tine.
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TIPS & TRICKS

● Poti posta articole direct in platforma. Daca subiectul 
articolului e de interes, sunt sanse mari sa fie expus unui 
numar mai mare de oameni.

● Nu uita de call-to-actions. Foloseste-le la finalul 
descrierii postarii tale, pe paginile de prezentare, oriunde 
consideri ca au sens si te pot ajuta sa obtii un nou client / 
angajat / partener.

● Foloseste-te de sectiunea de “Specializari” din profilul 
tau si include keyword-uri relevante business-ului tau, 
pentru a aparea cat mai des in cautarile utilizatorilor.

● Si pe LinkedIn utilizatorii pot da follow unor hashtag-uri 
specifice. Asa ca nu ezita sa le folosesti pe cele potrivite 
in postarile tale.
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Pinterest
Pinterest este locul in care utilizatorii se inspira 

din continut vizual si isi organizeaza ideile 

interesante gasite pe internet. Cu peste 250 de 

milioane de utilizatori activi lunar, printre care 

probabil se numara si audienta ta, Pinterest 

este inca un canal prin care te poti promova.
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CE ESTE PINTEREST?
Pinterest este o platforma vizuala si o unealta de planificare. 
Utilizatorii folosesc Pinterest pentru inspiratie, pentru a se 
documenta despre un anumit subiect sau pur si simplu pentru a 
salva si organiza lucrurile de care sunt interesati. Pinterest este 
locul potrivit pentru a cauta o reteta, idei de design, o destinatie 
de vacanta, produse interesante si multe altele.

Lansat in 2010, acesta este in continua crestere si ofera optiuni si 
pentru promovarea afacerilor, mai precis posibilitatea crearii 
unui cont special business. 

Fun fact: 87% dintre utilizatorii activi spun ca au cumparat cel 
putin un produs dupa ce l-au vazut pe Pinterest.

Promoted Pins
Promovarea platita pe Pinterest este valabila deocamdata doar in 
S.U.A, Marea Britanie, Canada, Irlanda, Franta, Australia si Noua 
Zeelanda.

Mic dictionar
● Pinneri (pinners) – utilizatorii platformei, care pot avea un 

profil normal sau business
● Pin-uri (pins) – continutul vizual adaugat de pinneri
● A pin-ui (pin it) - pin este un termen preluat din engleza si se 

refera la actiunea de a „insera” o imagine sau un videoclip 
intr-un panou virtual

● A repin-ui (repin) – actiunea de a copia si adauga continut de 
la alti useri in panourile tale

● Panouri (boards) – panouri tematice, in care sunt organizate 
pin-urile

● Abonati (followers) – utilizatori care urmaresc anumite 
panouri
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CUM FUNCTIONEAZA?
Pinterest are o interfata usor de folosit, cu un design perfect 
pentru prezentarea continutului vizual. Utilizatorii isi pot crea un 
profil normal sau unul special de business.

Iata cateva exemple de pagini de 
Pinterest:

Industria auto Design interior
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Fashion Alimentatie

Ce trebuie sa stii pentru inceput:
● Pe Pinterest poti adauga tu continut vizual (o poza proprie, 

o poza preluata de pe un website, video-uri proprii sau 
preluate din alte surse) sau poti repin-ui continutul deja 
postat pe platforma, fara a fi necesara permisiunea 
utilizatorilor.

● Desi Pinterest pune accent pe adaugarea si distribuirea 
continutului vizual si nu pe socializarea dintre useri, exista 
totusi mai multe cai prin care poti ajunge la alti pinneri: poti 
da like si adauga comentarii la pin-urile altora, poti trimite 
pin-uri altor utilizatori, poti da tag altor utilizatori folosind 
simbolul @. Toate acestea sunt modalitati foarte utile prin 
care sa comunici cu audienta ta.

● Contul de business ofera acces la o serie de unelte utile 
analizarii performantei afacerii tale pe Pinterest. Panoul de 
“Statistici” iti ofera date despre performanta pin-urilor tale, 
despre audienta care te urmareste, dar si despre pin-urile 
altor utilizatori care provin de pe website-ul tau.



Netlogiq - Ghidul marketingului online 87

● Nu poti adauga pin-uri fara poze sau video.
● Repin - In cazul in care brandul tau nu are destul continut 

vizual, poti cauta si repin-ui de la alti useri continut cu care 
doresti sa-ti asociezi brandul, pentru a fi activ constant. De 
exemplu, daca ai o agentie de turism, poti da repin la 
destinatii de vacanta, la poze interesante cu locatii din lume.

● Pin-uri populare - Pinterest iti ofera posibilitatea sa 
urmaresti care sunt pin-urile cele mai populare la un 
moment dat, iar acest lucru este foarte util pentru afacerea 
ta. Afland care sunt tendintele, vei putea posta pin-uri pentru 
care exista mai mult interes pe Pinterest, iar astfel brandul 
tau va fi descoperit mai usor.

Este Pinterest potrivit pentru afacerea mea?

Cele mai populare si de succes domenii pe Pinterest sunt cele 
care atrag prin continutul vizual placut si inspirational: fashion, 
arta, design, tehnologie, fitness & wellness, divertisment, 
alimentatie etc. Cu toate astea, desi Pinterest este potrivit in 
special pentru afacerile care au continut vizual propriu (imagini 
in care apar produsele, infografice etc.), poate functiona si 
pentru celelalte branduri. Indiferent de domeniu, cu siguranta 
vei gasi printre milioanele de pin-uri continut relevant pentru 
profilul tau.

De exemplu, sa zicem ca ai un magazin cu produse de 
hairstyling, dar ai putine imagini cu exemple de coafuri realizate 
cu produsele tale. Nu e nimic, pentru ca poti totusi sa creezi 
numeroase board-uri cu inspiratie de hairstyle si frumusete, 
tips & tricks, stil personal etc., adaugand pin-uri din surse 
externe.
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Cum imi poate ajuta Pinterest 
afacerea?
● Poti crea mai usor o identitate vizuala a brandului. 

Continutul vizual pe care il postezi pe Pinterest poate fi  
definitoriu pentru brandul tau, iar tu esti cel care alege cu 
ce iti asociezi vizual brandul.

● Poti crea panouri atractive cu produsele tale, pe care 
userii sa le rasfoiasca ca un catalog. Continutul atractiv va fi 
pin-uit mai departe, iar produsele tale pot ajunge pin-uri 
populare.

● Te poti folosi de facilitatile oferite de contul Pinterest 
pentru business. Astfel, iti poti cunoaste mai bine 
audienta, iti poti organiza mai bine pin-urile si poti urmari 
cresterea brandului pe retea.

● Poti comunica mai usor cu echipa ta din firma. Poti crea 
un panou secret, in care sa postezi informatii despre 
organizarea unui eveniment, inspiratie de design pentru 
brandul tau, inspiratie decorativa pentru viitoare redecorari 
ale birourilor firmei etc.

● Poti organiza concursuri cu premii in produse sau servicii. 
Aceste pin-uri vor capta rapid atentia si se vor distribui de la 
pinner la pinner.

● Cresti notorietatea brandului tau. Descrie corect 
pin-urile si panourile, utilizeaza cuvinte cheie relevante si 
grupeaza-le in categoriile potrivite. Astfel, pin-urile vor fi 
mai usor de gasit in cautari, tu vei castiga mai multi abonati 
carora le plac panourile tale, iar brandul tau va deveni mai 
cunoscut.

● Poti aduce trafic relevant pe site. Daca adaugi imagini 
proprii, Pinterest te lasa sa incluzi un link spre o pagina 
relevanta din site (ex. pagina de produs), ceea ce poate sa 
iti aduca vizitatori noi.
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De retinut
● Continutul vizual pe care il postezi trebuie sa fie atractiv si 

sa sprijine identitatea vizuala a brandului tau
● Organizeaza-ti panourile si pin-urile, si foloseste descrieri si 

hashtag-uri pentru a-i ajuta pe utilizatori sa te gaseasca 
mai usor.

TIPS & TRICKS
● Incearca sa incarci doar imagini care au dimensiunile 

recomandate de Pinterest (600 x 1260 px), pentru a avea 
sanse mai mari de a fi repinned de catre alte conturi.

● Pentru a-ti creste si mai tare expunerea pe platforma, 
alatura-te unor Group Boards. Acestea sunt panouri 
publice care accepta contribuitori. Identifica-le pe cele 
relevante, urmarite de publicul tau tinta, si apoi scrie-le 
administratorilor acelor panouri pentru a fi acceptat.

● Foloseste tool-uri de programare a pin-urilor (ex. 
Tailwind), care te pot ajuta sa fii cat mai activ, sa distribui 
pin-urile in cat mai multe group boards si sa identifici 
cele mai bune ore pentru a posta un nou pin.

● Adauga cover photos pe fiecare panou in parte, pentru a 
da un look unitar profilului tau. 
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Email Marketing
Marketingul prin email este modalitatea cea mai 

simpla prin care poti comunica periodic cu un 

numar mare dintre clientii tai actuali si 

potentiali. Cuplat cu scrierea de articole intr-un 

blog, te ajuta sa fii mai vizibil in ochii audientei 

tale, intarindu-ti astfel relatia cu ei si crescand si 

vanzarile in acelasi timp.

Netlogiq - Ghidul marketingului online 90



Netlogiq - Ghidul marketingului online 91

CE ESTE EMAIL MARKETING?
Email marketing este tehnica de marketing prin care folosesti 
emailul (newsletter-ele) pentru a dezvolta relatii de lunga durata 
cu clientii tai actuali si potentiali.

Atentie insa:

● Nu privi email marketingul ca pe o metoda simplista de a-ti 
promova produsele si serviciile! Rolul lui este de a cladi o 
relatie bazata pe incredere si implicare intre brand si 
clienti sau potentiali clienti.

● Cu exceptia magazinelor online, unde lucrurile stau 
putin diferit, marketingul prin email nu inseamna 
bombardarea clientilor cu oferte si promotii, ci trimiterea de 
informatii utile – asemenea unei publicatii.

● Marketingul prin email nu inseamna cumpararea unei 
baze de date si trimiterea de emailuri spam.

Mic dictionar

● Newsletter: email trimis periodic listei tale de de 
abonati, cu scopul de a transmite anumite informatii

● Spam: este un email nesolicitat, irelevant pentru 
utilizator si nedorit de acesta. In principiu, poti considera 
spam orice email pe care il trimiti catre o persoana care 
nu ti-a dat acceptul sa i-l trimiti, de obicei prin abonare la 
newsletter sau pentru ca ti-e client.

● Rata de deschidere: procentul de utilizatori care au 
deschis newsletterul

● Rata de click: cat % dintre utilizatorii care au deschis 
emailul au dat click pe unul dintre linkurile din email
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CUM FUNCTIONEAZA?
Ca sa facem lucrurile mai usoare, hai sa o luam pe pasi:

1. Alege cui trimiti
Nu este recomandata cumpararea de liste de email si 
trimiterea de informatii catre necunoscuti sau persoane care 
nu te cunosc. Vei avea rezultate slabe sau inexistente si chiar ai 
putea fi catalogat drept spammer. De asemenea, te expui unei 
amenzi uriase, cazand sub incidenta GDPR.

In schimb, alege sa trimiti informatii clientilor sau potentialilor tai 
clienti, furnizorilor, distribuitorilor si colaboratorilor, cerandu-le, 
bineinteles, acordul in prealabil. In felul acesta te asiguri ca 
mesajele tale ajung la persoane interesate de compania ta.

2. Alege un serviciu de email
marketing
Fie ca vrei sa trimiti email-uri automate (de tipul “Comanda ta a 
fost primita!” sau “Multumim ca te-ai inscris in lista noastra!”) sau 
newslettere, este recomandat sa nu iti folosesti serviciul sau 
programul personal de email (Gmail, Yahoo, Outlook), ci un 
serviciu special de email marketing (cum ar fi, de exemplu, 
Mailchimp sau Aweber).
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In felul acesta te asiguri ca:
● email-ul tau nu este catalogat drept spam si iti usurezi mult 

munca
● newsletterele tale dovedesc profesionalism – programele de 

trimitere de email-uri iti pun la dispozitie modele de email cu 
design frumos si bine facut

● ai o multime de date de analiza, prin rapoartele oferite de 
aceste programe

3. Imparte listele in mai multe
segmente, daca ai audiente 
diferite
Daca folosesti un serviciu de email marketing, iti este mult mai 
usor sa iti segmentezi lista. In functie de domeniul in care 
activeaza compania ta, vei putea testa si personaliza mesajele tale, 
pe baza informatiilor pe care le detii despre proprietarii 
email-urilor. In felul acesta, vei putea crea segmente in functie de:
● locatie (poti alege sa trimiti email-uri doar oamenilor din lista 

care sunt, de exemplu, din Sibiu)
● sex (poti trimite doar femeilor sau doar barbatilor)
● varsta, data ultimei comenzi etc.

4. Trimite informatii variate
In newslettere, informatia difera de fiecare data. De aceea, este 
recomandat sa trimiti un mix de informatii in care poti include:
● articole de blog
● alerte cu informatii de ultima ora
● informatii de la evenimentele la care a participat compania ta 

etc.
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5. Testeaza cand si cat de des sa
trimiti
Auzim deseori intrebarea ”Cat de des sa trimit?” si mereu 
raspunsul este: testeaza! Avand la indemana un serviciu 
specializat pentru email marketing, ce ofera date pentru analiza, 
poti face teste pentru a descoperi cat de des, in ce zi a 
saptamanii si la ce ora este cel mai bine sa trimiti newsletter-ul 
tau. Stii ca trimiti prea frecvent atunci cand incepe sa creasca 
rata dezabonarilor sau cand iti scade rata de deschidere a 
email-urilor.

Deseori se spune ca cea mai buna perioada pentru trimiterea 
newsletter-ului este joia intre 13 si 15, insa aceasta zi variaza, in  
functie de domeniul in care activeaza compania ta. De exemplu, 
daca vinzi jocuri pe calculator, ai putea avea o rata mare de 
deschidere seara sau in weekend.

Anumite platforme de email marketing iti ofera posibilitatea de 
a afla care este cel mai bun interval de trimitere a email-urilor, 
concret pentru business-ul tau. Acestea pot sa iti sugereze o 
anumita ora recomandata de trimitere, in functie de rezultatele 
din campaniile trecute.

Cat de des?

Poti incepe prin a trimite un newsletter lunar, iar apoi poti 
incerca si o trimitere bilunara sau saptamanala. Daca rata de 
deschidere sau dezabonarile raman relativ constante, inseamna 
ca exista suficient interes incat sa trimiti informatii mai des.
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CUM MA AJUTA EMAIL 
MARKETINGUL SA VAND MAI 
MULT?
● Aduci pe site-ul tau public gata selectat si care te 

cunoaste, deoarece prin email marketing te adresezi unui 
public deja selectat (clienti, colaboratori etc.).

● Ai un Return on Investment (ROI) foarte bun. Email 
marketingul este, fata de alte metode, o metoda ieftina de 
promovare, lucru ce face ca beneficiile venite in urma lui sa 
aiba o rata foarte buna raportat la costurile investitiei (ROI 
mare).

Conform MediaPost.com, email-ul are cele mai mari scoruri de 
click-through si un ROI mai mare decat oricare alt canal.
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Email-ul are o rata de conversie per sesiune mai mare decat 
cautarile si social media la un loc, conform unui studiu Monetate.

● Folosesti o metoda cu volum si potential mare. Sunt de 
departe mult mai multe conturi de email active decat profile 
de social media. Conform statisticilor, 1 din 5 persoane are 
un cont de email, iar 91% dintre utilizatorii de internet isi 
verifica, cel putin o data pe zi, adresa de email.

● Masori usor rezultatele. Urmarind indicatori precum rata 
de trimitere a email-ului, rata de deschidere a email-ului, rata 
de dezabonare etc. iti poti ajusta cu usurinta campaniile de 
email, astfel incat sa obtii rezultate cat mai bune.

● Creezi relatii de incredere. Email marketingul iti permite sa 
interactionezi si sa creezi relatii de durata cu audienta ta.

● Comunici direct si focusat. Spre deosebire de social media, 
de exemplu, unde exista multi stimuli simultan, abonatii iti 
acorda atentie nedistribuita in momentul in care citesc 
email-ul tau.

● Expui regulat audienta la brand. Email marketingul este un 
instrument foarte eficient de constientizare si crestere a 
brandului. Trimitand email-uri in mod regulat, le amintesti 
constant abonatilor de existenta companiei tale.

● Grad ridicat de targetare si personalizare a mesajului. 
Prin segmentarea audientei poti sa targetezi fiecare segment 
in parte, cu mesaje si continut diferit.
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STUDIU DE CAZ: EMAIL 
MARKETING PENTRU 
CRESTEREA CERERILOR DE PE 
SITE
Daca inca te intrebi daca ar trebui sa incepi sa folosesti email 
marketingul, iti dam un exemplu care s-ar putea sa te convinga. 
La un moment dat, am inceput sa trimitem regulat newslettere 
catre 2000 de abonati pentru unul dintre clientii nostri care nu 
folosise aceasta strategie pana atunci.

6 luni mai tarziu, rata de conversie a newsletter-ului (rata de 
oameni care cer o oferta sau cumpara un produs dintre cei care 
ajung pe site) este, in medie, de 2,46%, in timp ce rata de 
conversie a intregului site este de 1,58%. De asemenea, 5,14% 
din comenzile facute in ultimele 6 luni provin din email 
marketing, acesta devenind al 4-lea cel mai important canal, din 
punct de vedere al vanzarilor.

Email marketing este un canal excelent pentru a comunica cu o 
audienta care a aratat deja interes pentru compania ta. 

Mareste-ti comunitatea de abonati folosind canale precum 
pagina de Facebook sau blogul si astfel vei putea atrage noi 
tipuri de audiente.
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De retinut

● Asigura-te ca in lista ta de abonati se afla doar persoane 
care si-au dat acordul si si-au manifestat interesul de a 
primi newslettere de la tine.

● Testeaza cat mai multe elemente: design-ul 
newsletter-ului, cand si cat de des trimiti, tipul de 
informatie.

● Segmenteaza-ti audienta si personalizeaza-ti mesajul pe 
fiecare segment in parte.

● Analizeaza datele cu ajutorul statisticilor oferite de 
serviciul de email marketing ales sau de Google Analytics, 
pentru a urmari succesul campaniilor tale.
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Materiale de 
Content 
marketing
Ebook-uri, whitepapers, 
infografice, video, checklist-uri, 
studii de caz

Orice strategie de Content Marketing trebuie 

sustinuta de materiale originale si valoroase 

pentru utilizatori. Afla cum te poti folosi de 

aceste materiale pentru a-ti atrage si a-ti fideliza 

audienta!
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MATERIALE DE CONTENT
MARKETING
Printre cele mai atragatoare si folosite materiale de content 
marketing se numara: infografice, whitepapers, ghiduri si 
ebook-uri, video-uri, checklist-uri si studii de caz.

Infografice
Infograficul este o reprezentare grafica a unor informatii 
sintetizate despre un anumit subiect, care pune accent pe 
parcurgerea lejera a informatiei in mod vizual. Pentru cititor, este 
un mod amuzant si rapid de a afla mai multe despre un subiect 
care-l intereseaza.
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De ce sa creezi infografice:
● te ajuta sa simplifici un subiect complicat
● este mai usor de parcurs decat un text simplu
● poti sa transformi o tema plictisitoare intr-o experienta 

captivanta
● te poti folosi de designul acestora, pentru a intari imaginea 

brandului

Whitepapers
Whitepaper-ul este un document elaborat in urma unui 
research temeinic, fiind foarte consistent (recomandat sa nu fie 
mai putin de 6 pagini). Whitepaper-ul trateaza in profunzime un 
subiect care prezinta o problema pe care o are audienta si ofera 
solutii pentru rezolvarea ei.

Intr-un whitepaper nu se enumera caracteristicile produsului 
nostru, ci cum anume poate acesta rezolva o problema reala a 
clientilor. Scopul whitepaper-ului este de a ne informa si 
convinge audienta prin fapte si dovezi, nu prin a le spune cat de 
bun este produsul nostru.

Aceste materiale sunt bine scrise, serioase si au multa 
informatie detaliata. Sunt foarte utile pentru domenii B2B si te 
ajuta sa construiesti credibilitate si o relatie de incredere cu 
cititorii.
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Exemplu

Sa presupunem ca vinzi produse PSI (protectia si stingerea 
incendiilor). Un whitepaper util poate fi unul in care detaliezi 
foarte amanuntit toate reglementarile legale pe care trebuie sa 
le indeplineasca intreprinderile din industriile cu risc foarte 
mare de incediu (mari consumatoare de echipamente PSI) si 
diverse indicatii utile de specialitate. Sau poti face unul cu 
reglementari complete chiar pentru fiecare industrie / domeniu 
in parte.

Acesta poate fi un document de referinta pentru responsabilii 
PSI din companiile mari care vor sa se protejeze de accidente si 
nu vor sa aiba probleme cu eventuale inspectii. Astfel, in 
momentul in care au nevoie de echipament, cel mai probabil, 
vor apela la tine, deoarece ai fost de ajutor si esti o sursa 
credibila.
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Ebook/ghid
Ebook-ul este o carte in format electronic ce poate fi descarcata, 
salvata si parcursa pe un computer sau pe un dispozitiv mobil. 
In general, un astfel de ebook este relativ usor si ieftin de facut, 
motiv pentru care tot mai multe companii au inceput sa creeze 
ebook-uri cu informatii utile pentru clientii lor.

Ebook-urile au marimi variabile si asta deoarece informatiile pe 
care le cuprind sunt extrem de diverse. Detaliile cuprinse intr-un 
ebook trebuie sa fie interesante pentru clienti si potentialii 
clienti ai companiei, usurandu-le procesul de informare si, in 
definitiv, decizia de cumparare.

Video
Materialele video sunt un mod atractiv si rapid de a comunica 
un mesaj in mediul online, avand un potential crescut de a capta 
atentia unei audiente. Utilizatorii au o tendinta mai mare de a 
interactiona cu un video decat cu alte tipuri de continut, iar 
conexiunea cu brandul tau este mai puternica. Tehnologia 
actuala iti permite sa inregistrezi cu usurinta un video, insa nu 
uita sa realizezi video-uri interesante si utile pentru audienta ta. 
Poti crea video-uri in care sa iti prezinti brandul, in care sa iti 
promovezi produsele sau in care pur si simplu sa iti atragi 
audienta intr-o conversatie. Foloseste canale populare precum 
Facebook, Youtube si Instagram pentru a-ti incarca video-urile si 
promoveaza-le prin campanii platite pe Facebook Ads si Google 
Ads.
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Checklist
Checklist-ul este o forma scurta de continut care poate fi 
descarcata, salvata si completata. Acesta ajuta la reducerea 
riscului de esec prin crearea de proceduri pe pasi sau a unei 
liste cu lucruri de verificat inainte de a realiza o actiune.

Exemplu: Sa presupunem ca esti o firma care comercializeaza 
butelii cu gaz presurizat. Un checklist pe tema “15 lucruri de 
verificat inainte sa pornesti o instalatie cu gaz presurizat” ii va 
ajuta pe cei care folosesc astfel de instalatii sa reduca riscurile 
unor eventuale accidente, dar te vor ajuta si pe tine sa te 
pozitionezi ca si entitate cu autoritate in acest domeniu.

Studiul de caz
Studiul de caz este un exemplu de bune practici, un caz de 
reusita in care se expun practicile folosite. De obicei exista doua 
scenarii, unul de “before” si unul de “after”, rezultat in urma 
unor actiuni.

Exemplu: Sa presupunem ca reprezinti o firma care izoleaza 
termic cladiri. Un studiu de caz in care expui tehnicile folosite 
pentru a izola un ansamblu imobiliar poate influenta alti 
dezvoltatori imobiliari pentru a te subcontracta. Un studiu de 
caz este insotit de metrici si de date relevante care permit 
evidentierea evolutiei de la “before” la “after”. In cazul de fata, 
putem folosi un coeficient de izolare termica, un coeficient de 
izolare fonica, cuantumul cheltuielilor necesare incalzirii inainte 
si dupa aplicarea tehnicilor de izolare.
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CUM FUNCTIONEAZA?
Iata, pe scurt, care sunt pasii:

1. Creezi materialul

2. Creezi un landing page
(pentru ebooks si whitepapers) – adica o pagina care arata de ce 
este util acel material si care are rolul de a-i convinge pe cei 
interesati sa il descarce sau sa il vizualizeze. De obicei aceasta 
pagina contine si un formular, in care poti cere adresa de email si 
alte informatii.

3. Promovezi materialul
Daca ai un landing page, va trebui sa aduci persoane interesate 
pe aceasta pagina, facand promovare prin Google Ads, Facebook 
Ads, SEO, email si alte metode.

4. Colectezi datele de contact
In general, pentru a putea downloada respectivul ebook sau 
whitepaper, ii vei cere user-ului sa isi introduca adresa de email, 
dar si alte informatii (nume, localitate, ocupatie etc.).



Netlogiq - Ghidul marketingului online 106

In felul acesta, iti vei creste baza de date de potentiali clienti cu 
care vei putea apoi comunica in continuare si ii vei expune 
brandului si produselor tale, prin diverse alte metode de 
marketing: newsletter, blog, social media, Google Ads, Facebook 
Ads etc.

CUM MA AJUTA SA VAND MAI 
MULT?
Iata cateva dintre principalele beneficii pe care ti le aduc aceste 
materiale si cum anume te pot ajuta ele sa vinzi mai mult:

● Te ajuta sa-ti cresti baza de date de potentiali clienti – 
colecteaza adrese de email relevante. Vei putea incepe un 
dialog cu acesti potentiali clienti, sa-i tii la curent cu noutati, 
promotii si informatii relevante pentru ei, astfel incat, atunci 
cand sunt pregatiti sa cumpere, tu sa fii prima lor optiune.

● Te pozitioneaza ca autoritate in domeniu - creste 
increderea in produsele tale si in brand. Clientul, pus in 
situatia de a alege intre produsele tale si ale concurentei, va 
prefera furnizorul care-i inspira incredere mai mare. In 
momentul in care te percepe ca pe un specialist in domeniul 
tau, sansele sa aleaga produsele tale cresc semnificativ.

● Iti fac brandul mai cunoscut - expun potentialii clienti la 
brand si implicit la produsele tale. Vazand aceste materiale, 
potentialul client intra in contact cu brandul tau si cu 
produsele pe care le vinzi. Te va tine minte si te va lua in 
considerare in momentul in care va avea nevoie de produse 
similare cu cele pe care tu le vinzi. Sansele sa cumpere 
produse de la un brand cu care a avut o interactiune 
anterioara pozitiva (prin aceste materiale) sunt mult mai mari.
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● Te diferentiaza de concurenta – ofera informatii 
suplimentare utile si valoroase pentru audienta ta. In situatia 
in care clientul are de ales intre acelasi produs de la mai multi 
furnizori, studiile arata ca va alege acel produs despre care 
are la dispozitie cele mai multe informatii.

De retinut

● Scrie-le pentru audienta site-ului tau, cu subiecte 
interesante pentru aceasta audienta.

● Furnizeaza informatii utile, valoroase si idei deosebite.
● Fa-le clare, bine structurate si usor de parcurs (astfel 

incat sa fie o placere pentru cel care le citeste).
● Promoveaza-le - daca tot ai investit in crearea lor, ele 

trebuie sa ajunga la o audienta cat mai mare. Incearca sa 
investesti in distributia materialelor create la fel de multe 
resurse ca si in crearea materialelor.

● Incearca sa faci lucruri inedite si sa te diferentiezi de 
competitie si de materialele deja existente.
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Video 
Marketing
Video-ul este cel mai consumat tip de continut 

de catre utilizatorii de tehnologie. Da, chiar si 

publicul tau tinta va prefera intotdeauna 

video-ul in locul altei forme de continut.
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DE CE VIDEO?
● Aceasta forma de continut este preferata de utilizatori 

pentru ca este usor de consumat si la fel de usor de 
digerat, poti sa vizualizezi video-uri oricand si aproape 
oriunde. 

● Creierul proceseaza de 60.000 de ori mai rapid 
continutul video decat continutul de tip text si din 
acest motiv avem tendinta sa preferam sa vedem filmul, 
decat sa citim cartea. Nu trebuie sa te superi pe creierul 
tau, e doar felul lui de a conserva energia.

● Statisticile sunt concludente: 45% dintre oameni 
urmaresc saptamanal mai mult de o ora de continut 
video pe YouTube sau pe Facebook. 

● Video-ul este responsabil de o treime din activitatea 
online a utilizatorilor si din acest motiv 87% dintre 
marketerii online folosesc continut video in strategiile lor 
de continut.

● Transmite un mesaj concentrat, un mesaj incarcat cu 
emotii, intr-o forma scurta care sa fie pe deplin inteleasa.
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● In ultimii ani costurile necesare productiei de video-uri au 
scazut considerabil si acum oricine poate produce un 
video la o rezolutie mare si la o calitate buna, daca 
respecta cateva principii. 

● Costurile pentru productiile profesionale cinematografice 
de spoturi comerciale au ramas inca de neatins pentru 
unii antreprenori, dar stati linistiti: consumatorii prefera 
si acele video-uri needitate, filmate mai rudimentar si 
postate pe retelele de socializare. Denota naturalete si 
spontaneitate si da la o parte barierele dintre utilizatori si 
branduri.

● Video-urile pot imbunatati si pozitia ta in motoarele 
de cautare. Amplasarea unui video pe landing page sau 
pe homepage poate duce la cresterea timpului petrecut 
de un utilizator pe pagina. Un timp mai mare petrecut 
pe pagina ta inseamna pentru motoarele de cautare 
ca ai un continut relevant si te vor plasa mai sus in 
viitoarele cautari. 

● 80% dintre marketeri au spus ca video-urile i-au ajutat 
sa creasca timpul petrecut de utilizatori pe site-urile 
lor. 

● 55% dintre rezultatele cautarilor de pe internet 
contin cel putin un video, iar site-urile care folosesc 
video-uri au de 53 de ori mai multe sanse de a se 
pozitiona pe prima pagina in rezultatele cautarilor.

● In cazul in care clientii tai au de ales, ei vor opta 
intotdeauna pentru video in defavoarea altei forme de 
continut.
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TIPURI DE VIDEO
In functie de continutul video-ului, de durata acestuia si de 
mesajul transmis, acesta poate fi incadrat in mai multe categorii.

Promo video-uri
Pe acestea le gasesti cel mai des in paginile “Despre noi” si sunt 
video-uri destul de scurte ca si lungime, in care se prezinta 
viziunea, povestea si directiile companiei si ale echipei. Pot sa 
includa interviuri, dar pot fi prezentate si ca o poveste de scurta 
durata.

Interviuri
Video-ul este o metoda perfecta de a transmite povestea mai 
departe, iar interviurile sunt ideale pentru a transmite mesajul 
povestii. Daca alegi sa faci interviuri, atunci este foarte 
important sa evidentiezi naturaletea si sinceritatea persoanei 
intervievate. Utilizatorii isi pot da seama foarte repede daca vrei 
sa le prezintI o poveste adevarata sau doar niste baliverne care 
sa le vanda un produs sau niste servicii. Cauta oameni credibili, 
sinceri, si vei obtine o poveste interesanta pe care utilizatorii nu 
vor putea s-o discrediteze.

Tutoriale / How-To Videos
Cu totii am cautat la un moment dat un tutorial pentru a afla 
cum se face un anumit lucru sau cum se foloseste un anumit 
produs. Termenul “How To” este unul dintre cele mai cautate de 
pe YouTube. Acest tip de video este unul strict explicativ si poate 
ajuta utilizatorii sa se familiarizeze cu produsul tau, insa de 
asemenea le poti explica mai bine cum sa efectueze anumite 
actiuni sau sa-si dezvolte anumite skill-uri.
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Video de produs
Un video scurt care are rolul de a prezenta cele mai bune 
caracteristici ale unui produs, punctele de diferentiere. Este 
un video care necesita costuri mai ridicate datorita productiei. 
Daca este vorba despre un produs fizic, ai nevoie de o lumina 
profesionista si de un cadru care sa scoata in evidenta produsul. 
In cazul unor produse software (aplicatii), realizarea acestui 
video se poate face cu anumite programe de screen-recording, 
iar singura parte mai costisitoare va fi reprezentata de montaj si 
de editare. 
Incearca sa pastrezi o durata medie pentru video-ul de 
prezentare, oamenii nu vor avea rabdare sa se uite la tot si s-ar 
putea sa dea skip chiar la partile pe care tu ai vrut sa le 
evidentiezi.

Realizarea unui video de produs este un efort util. Cel mai 
adesea, utilizatorii prefera sa vizualizeze video-urile de produs 
pentru a lua decizia cumpararii / licentierii unui produs, in 
detrimentul paginilor de prezentare a caracteristicilor.

Video-uri explicative
Video-urile explicative se concentreaza pe prezentarea 
caracteristicilor produsului intr-un mod mai abstract, fara sa 
evidentieze si beneficiile directe pe care le are consumatorul. 
Video-urile explicative au mai multe puncte deficitare, acestea 
nu arata si impactul real asupra unui domeniu sau asupra unei 
afaceri. Animatiile video sunt folosite de cele mai multe ori 
pentru a indeplini nevoia explicativa a acestor video-uri.

Testimoniale video
Putine lucruri sunt mai credibile decat oamenii reali care lasa o 
opinie valabila referitoare la folosirea unui produs sau a unui 
serviciu. Testimonialele video au un rol important in 
influentarea deciziei de cumparare, utilizatorii acordand o 
greutate mare acestor tipuri de video. 
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Stories
Facebook, Instagram, Snapchat - aceste retele de socializare au 
introdus conceptul de “poveste video” care este disponibila doar 
pentru o scurta perioada de timp. Aceste tipuri de video sunt 
folosite pentru a umaniza brandurile si cel mai adesea 
demistifica miturile ce le inconjoara. Sunt video-uri foarte putin 
editate si in care accentul pica pe naturalete. Ajuta la 
prezentarea evenimentelor in timp real, informatia ajungand 
instant la clientii si potentialii clienti care te urmaresc pe 
conturile de socializare.

Vlogs / Video Blogs
Vlog -ul este forma prescurtata a videoblog. 42% dintre 
utilizatorii de internet au zis ca au vizualizat cel putin un vlog in 
ultima luna. Acest tip de video a prins amploare datorita 
evolutiei tehnologiei care a liberalizat crearea de video-uri. 

Oricine poate sa creeze un vlog cu o aparatura minima, accentul 
cazand de obicei pe o singura persoana care prezinta, intr-un 
mod carismatic, un subiect de actualitate. Sa nu credeti ca 
vlogurile au doar rol distractiv, gasim vloguri pe o diversitate de 
subiecte tehnice, filozofice etc. 

De retinut

● Vlogurile sunt construite in jurul subiectelor si nu in jurul 
oamenilor care le prezinta. 

● Folosite la potential maxim, pot face consumatorii sa se 
indragosteasca de brand, transformandu-l intr-un 
Lovemark - adica un brand de care esti indragostit.

● Costurile productiei video au scazut considerabil si acum 
oricine poate produce un video la o rezolutie mare si la o 
calitate buna, daca respecta cateva sfaturi.
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Google Ads
Profita de milioanele de cautari pe care 

utilizatorii le fac in Google, in fiecare zi. Lasa 

anunturile Google Ads sa iti reprezinte afacerea 

– hotaraste cine si cand iti va vedea reclama.
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CE ESTE GOOGLE ADS?
Google Ads este o modalitate de promovare platita prin care 
anunturile tale apar:
● In Google, in urma unei cautari – deasupra sau dedesubtul 

zonei rezultatelor naturale.
● In alte site-uri care fac parte din reteaua de reclama a 

Google.
● In aplicatiile din telefoanele mobile
● In platforma YouTube - in rezultatele de cautare sau alaturi 

de alte clipuri video.
● In Gmail - sub forma de email-uri.

CUM FUNCTIONEAZA?
Vom presupune ca esti un magazin care comercializeaza articole 
sportive si tocmai ai primit pe stoc noua colectie de incaltaminte 
sportiva, ai o oferta sau, pur si simplu, vrei sa iti promovezi 
incaltamintea sportiva.

Pentru a creste sau stimula vanzarile, te hotarasti sa pornesti o 
campanie Google Ads, targetand utilizatori care cauta in Google 
expresii cheie specifice pentru subiectul tau: incaltaminte sport, 
incaltaminte fitness, incaltaminte tenis, incaltaminte alergare.

Utilizatorul interesat cauta in Google expresia “incaltaminte 
sport”. Motorul Google se activeaza si incepe cautarea, intre toate 
reclamele din acel moment, pentru a oferi utilizatorului cele mai 
bune rezultate pentru expresia cheie “incaltaminte sport”.
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Ce tipuri de reclama pot 
folosi in Google Ads?
Platforma Google Ads pune la dispozitie mai multe optiuni de 
promovare, in functie de obiectivele tale:
● Search – reclame de tip text care se vor afisa in pagina de 

rezultate Google, deasupra, sub sau in dreapta rezultatelor 
organice, atunci cand cei interesati cauta anumite cuvinte 
cheie.

● Display Network – reclame de tip text, imagine (statica sau 
animata) sau video, afisate in site-uri partenere Google. 
Targetarea se poate face pe baza de expresii cheie, interese 
ale utilizatorilor, teme ale site-urilor partenere sau chiar pe 
pagini web nominalizate.
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CUM PLATESC?
● CPC (cost per click) - Platesti doar atunci cand cineva face 

click pe anuntul tau. Valoarea unui click este stabilita in 
functie de relevanta expresiilor, anunturilor si a website-ului 
tau pentru utilizatorii expusi la anunt. Cu aceasta metoda nu 
platesti pentru afisare, ci doar cand se face click pe reclame.

● vCPM (cost per mia de afisari) - Platesti un anumit cost  
pentru o mie de afisari ale anuntului (vizualizari de catre 
utilizator).

● CPV (cost per vizionare) - Specific anunturilor video. Platesti 
doar atunci cand cineva iti vizioneaza videoclipul.

● Remarketing – reclame de tip text, imagine (statica sau 
animata) sau video prin care poti targeta utilizatorii care au 
mai fost pe website-ul tau.

● Video Ads - reclamele video se pot afisa pe YouTube, 
inainte sau alaturi de alte video-uri relevante pentru 
potentialii clienti sau pe reteaua de website-uri Google.
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CUM MA AJUTA GOOGLE ADS 
SA VAND MAI MULT?
● Asiguri vizibilitate maxima website-ului tau. Chiar daca 

nu se afla in primele rezultate platite sau organice, 
website-ul tau va primi toata atentia utilizatorilor. 

● Atragi clienti noi si iti cresti afacerea online. Anunturile 
Google Ads se afiseaza in fata unui public larg (milioane de 
utilizatori de internet), ajutandu-te sa atragi clienti noi si sa ii 
fidelizezi pe cei actuali. 

● Ai rezultate rapide. Reclama ta se afiseaza in fata 
potentialilor clienti la scurt timp de Ia activare. Ei cauta, 
gasesc reclama ta in rezultate, fac click pe anunt si iti pot 
deveni clienti.

● Poti sa selectezi cand si unde se va afisa reclama ta, nu 
doar cui. Cu ajutorul Google Ads te asiguri ca atunci cand 
potentialii clienti te cauta, te vor gasi, indiferent de ora sau 
locatie.

● Reclama ta va aparea pe mii de website-uri. Exista o retea 
de site-uri partenere Google care iti permit afisarea 
reclamelor atunci cand potentialii clienti cauta informatii 
similare cu serviciile sau produsele tale. Aceste reclame pot fi 
de tip text, dar si imagini sau materiale video.

● Reclama ta va aparea si pe dispozitivele mobile, fiind la 
indemana utilizatorului in orice moment, oriunde ar fi 
acesta.

● Urmaresti si controlezi rezultatele in timp real. Poti face 
oricand orice modificari asupra campaniei, iar acestea se 
actualizeaza in timp real si rezultatele se vad imediat. Poti 
controla cu usurinta chiar si bugetul pe care il investesti si vei 
plati doar atunci cand cineva face click pe anuntul tau.
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De retinut

● Folosind Google Ads ai rezultate rapide si tu hotarasti 
cine si cand iti va vedea reclama.

● Diversitatea tipurilor de anunturi pe care ti le ofera 
Google Ads (text, imagine sau video) vor face ca site-ul tau 
sa fie prezent in fata potentialilor clienti.

● Ai optiunea de a selecta metoda de plata potrivita 
scopului campaniei tale, iar in felul acesta economisesti 
bani.

TIPS & TRICKS
● Nu considera ca un produs sau serviciu nu este rentabil 

de promovat fara ca mai intai sa testezi promovarea pe o 
perioada de minim doua saptamani sau preferabil o luna.

● Google Ads iti permite sa urmaresti conversii. O 
conversie este o actiune pe care doresti ca utilizatorul sa o 
faca pe site-ul tau, precum achizitionarea unui produs, 
completarea unui formular de servicii, abonarea la 
newsletter etc. Se pot inregistra conversii chiar si pentru 
apelurile telefonice.

● Daca ti-ai setat conversiile dorite, atunci Google Ads iti 
pune la dispozitie folosirea unor metode de licitare 
inteligente pentru a maximiza profitul, dar si pentru a-ti 
economisi din timpul dedicat managementului contului.

● Optiunea “Schite si Experimente” te va ajuta in procesul 
de testare a micilor modificari pe care doresti sa le faci 
in campanii, cum ar fi trecerea la o metoda de licitare 
diferita. Bugetul se imparte intre campania originala si cea 
de test, iar la sfarsitul perioadei poti lua o decizie in functie 
de rezultatele afisate in rapoarte.
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● Daca ai un buget stabilit lunar, atunci va trebui sa faci 
un calcul pentru a stabili bugetul pe zi al campaniilor 
(Google Ads nu permite decat setarea unui buget maxim pe 
zi). Va trebui sa imparti la 30.4 bugetul lunar, aceasta fiind 
media zilelor din lunile anului.

● Daca ai un cont de Google Analytics atunci poti conecta 
contul de Google Ads la acesta. Aceasta conexiune iti va 
permite sa vizualizezi in Google Ads informatii despre 
comportamentul utilizatorilor pe site-ul tau precum: timpul 
mediu petrecut pe site, rata de respingere, numarul mediu 
de pagini vizualizate sau numarul de vizitatori noi.

● Uneori a fi primul nu este cheia spre succes. Daca vei dori 
ca anunturile tale sa se afiseze pe prima pozitie a 
rezultatelor de cautare, atunci vei vedea ca si costurile 
sunt pe masura. Incearca sa testezi si alte pozitii pentru a 
gasi un echilibru intre costurile si incasarile generate care 
sa iti aduca profit.

● Nu uita, pentru a putea lua o decizie ai nevoie de 
informatie pe care sa o analizezi, asa ca testeaza cat mai 
multe aspecte ale campaniilor tale inainte de a face o 
modificare finala.
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Facebook Ads
Vrei sa castigi mai mult cu magazinul tau online? 

Atunci brandul tau trebuie sa fie popular, 

prezent si sociabil, iar Facebook e locul perfect 

sa iti faci o astfel de reputatie.
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CE SUNT RECLAMELE PLATITE
PE FACEBOOK?
Uita-te atent in pagina principala (acasa) sau in coloana din 
partea dreapta in Facebook si vei descoperi ca iti apar o serie de 
postari cu eticheta “Sponsorizat”. Acestea sunt reclamele platite 
prin care orice companie poate sa isi promoveze brandul si 
produsele.

Reclamele arata ca niste postari obisnuite si sunt compuse 
dintr-un text, pe care il setezi tu, si un material vizual (imagini, 
video-uri, gif-uri) pe care il incarci sau il selectezi dintr-o galerie. 
Tot ce ai nevoie pentru a-ti crea prima reclama este o pagina de 
Facebook pentru compania ta.
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Mic dictionar
● Obiectiv: Obiectivul de publicitate este actiunea pe care 

doresti sa o faca utilizatorii atunci cand vad reclamele tale.
● Set de reclame: In cadrul unui set de reclame sunt 

organizate postarile de tip reclama pe care le creezi. La 
nivelul setului de reclame stabilesti audienta, bugetul si 
perioada promovarii.

● Audienta: Audienta este grupul de utilizatori care vor vedea 
reclamele tale.

● Campanie: In cadrul unei campanii sunt organizate toate 
seturile de reclame. La nivelul campaniei iti vei alege 
obiectivul promovarii. Intr-o campanie poti avea mai multe 
seturi de reclame, care la randul lor pot avea mai multe 
reclame.

CUM FUNCTIONEAZA?
Facebook iti pune la dispozitie o platforma usor de utilizat, prin 
care tu alegi ce promovezi, iti creezi anunturile si setezi 
persoanele care vor vedea reclamele tale in newsfeed-ul lor.
Mai mult, poti porni campanii de A/B testing in care sa testezi 
orice variabila doresti, pentru a putea optimiza si avea rezultate 
mai bune mai departe.

1. Ce si cum pot sa promovez?
Prin reclamele pe Facebook poti sa promovezi pagina ta de 
business, postarile tale, aplicatii, evenimente, diferite promotii, 
articole si materiale pe care le-ai creat pe blog sau efectiv 
produsele tale.
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In ceea ce priveste formatul reclamei, avem: clip video, imagine, 
colectie, carusel si montaj, deci o multitudine de modalitati de a 
te promova.
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Cele mai folosite tipuri de reclame pe Facebook sunt:
● Interactiuni cu o postare - tip de promovare pe care o 

poti activa si din pagina ta de companie. Aceasta optiune te 
ajuta sa iti dezvolti pagina de Facebook, sa castigi 
vizibilitate si aprecieri noi.

● Trimite utilizatorii pe site-ul tau web - tip de reclama 
prin care promovezi un produs sau articol, sau alte 
informatii din site. Acest tip de reclama are scopul de a 
genera trafic pe site si de a aduce contactari sau vanzari.

Daca esti la inceput iti recomandam sa le incerci pe amandoua. 
Cresterea numarului de fani si pastrarea acestora activi este o 
investitie in viitor. Iar cresterea traficului pe site inseamna 
posibilitatea de a avea mai multe vanzari si contactari.

2. Cine vede reclamele mele?
Unul dintre cele mai mari beneficii pe care le ofera Facebook 
este posibilitatea de a gasi si interactiona exact cu publicul tau 
tinta. Postarile sau produsele tale sunt vazute de cei carora li se 
adreseaza business-ul tau.

Dupa ce decizi ce tip de reclame vei folosi, Facebook iti permite 
sa setezi o audienta specifica acelei campanii. Poti sa alegi care 
sunt utilizatorii care iti vor vedea reclamele in functie de: 
interese, date demografice, comportamentul lor pe Facebook 
sau pe site-ul tau etc.

Secretul unei campanii reusite este sa stii cine sunt clientii tai. 
De aici incolo trebuie doar sa faci cateva click-uri si Facebook se 
va ocupa de restul.
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TESTEAZA INAINTE SA SPUI CA PUBLICUL TAU NU E PE 
FACEBOOK

Un client care vinde diferite produse pentru femei, cu varste 
cuprinse intre 15 - 60 de ani, a inceput promovarea pe Facebook 
Ads adresandu-se doar segmentului mai mic de 45 de ani, 
presupunand ca persoanele peste aceasta varsta nu isi petrec atat 
de mult timp pe Facebook. La preluarea contului, am propus o 
campanie si pentru femeile peste 45 de ani. Noua campanie a 
adus cu 41.38% mai multe vanzari, cu acelasi buget investit.
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Priveste bugetul alocat pentru Facebook ca pe o investitie 
pe termen lung in brandul tau

Pentru unul dintre clientii nostri am investit, in fiecare luna, 30% 
din bugetul alocat Facebook-ului in promovarea postarilor, a 
concursurilor organizate pe pagina de Facebook si a unor 
articole din blog. Dupa un an, traficul neplatit, venit organic din 
Facebook in site, a crescut cu 22.02%, iar vanzarile din 
Facebook au crescut cu 67.96%.

CUM MA AJUTA RECLAMELE 
PE FACEBOOK SA VAND MAI 
MULT?

Creezi o comunitate in jurul
brandului
● In cazul in care folosesti reclamele pe Facebook pentru a-ti 

promova pagina si postarile, atunci investesti acel buget in 
cresterea popularitatii brandului tau. Chiar daca este mult 
mai tentant sa urmaresti rezultatele imediate, in orice 
promovare trebuie sa te gandesti si la investitii pe termen 
lung, investitii care construiesc un brand si te ajuta sa te 
diferentiezi de concurenta. Prin cresterea paginii tale de 
Facebook, vei creste vizitele venite din acest canal si vei 
creste astfel, in timp, si vanzarile.
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Investeste intr-o campanie minim o luna pentru a vedea 
daca reclamele tale aduc vanzari directe

Pentru acelasi client am avut si campanii de promovare directa 
a diferitelor produse si a promotiilor din site. De-a lungul unui 
an de promovare continua, am generat 1.122 de comenzi 
(reprezentand 4.61% din totalul comenzilor din site) si 12.543 
de like-uri noi pentru pagina de Facebook.

Generezi contactari sau
vanzari direct din anunturi
● In cazul in care folosesti reclamele pe Facebook pentru a-ti 

promova produsele din site sau diferite promotii, in functie 
de audienta aleasa si produse in sine, vei putea obtine 
vanzari din acele reclame, alaturi de like-uri noi pentru 
pagina companiei.

Oricare este tipul de reclama pe 
care il alegi prin Facebook, 
aceasta va ajuta magazinul tau 
online atat pentru notorietate, 
cat si pentru vanzari.
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De retinut

● Facebook Ads este un canal prin care iti poti promova 
brandul si produsele exact publicului tau tinta. 

● O strategie buna este sa investesti buget atat in 
promovarea paginii tale de Facebook, cat si in promovarea 
continutului de pe site (articole, produse, promotii).

● Unul dintre cele mai mari avantaje ale platformei este 
definirea audientei in functie de date demografice, interese 
si comportament in Facebook si site.

Reclamele platite prin Facebook te ajuta sa iti faci brandul si 
produsele cunoscute la costuri mai mici decat alte platforme. 
Este important de stiut ca Facebook Ads nu este intotdeauna un 
canal care sa aduca un volum mare de vanzari. Din acest motiv, 
recomandam folosirea acestui canal in combinatie cu Google 
Ads.
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Publicitatea 
platita pe 
LinkedIn
Spre deosebire de Facebook si Instagram, unde 

gasesti o mare varietate de utilizatori, 

comunitatea LinkedIn este nisata si formata din 

profesionisti activi si influenti din diverse 

domenii: persoane care vor sa-si gaseasca un 

loc de munca nou, sa avanseze in cariera, sa fie 

la curent cu noutatile de business, sa 

interactioneze cu alti profesionisti din domeniul 

lor sau sa gaseasca produse care-i ajuta sa-si 

faca munca mai eficient.
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TIPURI DE RECLAME PE 
LINKEDIN
Exista 4 tipuri de reclame:
● Continut sponsorizat (Sponsored Updates) - sunt postari 

care apar printre alte postari ale utilizatorilor si sunt 
marcate cu “Sponsored”. Sunt similare cu postarile 
obisnuite, deci au text si imagine pe care le poti 
personaliza.

● Reclame text (Text Ads) - apar in coloana dreapta, sub 
titulatura ”Reclame de care ai putea fi interesat”. Sunt formate 
dintr-un titlu, un text si o imagine sau un video.

● Reclame dinamice (Dynamic Ads) - reclame ce pot fi 
personalizate in functie de fiecare persoana din publicul tinta.

● Mesaj inMail Sponsorizat (inMail Ads) - poti trimite mesaje 
sponsorizate direct catre anumite persoane, filtrate in functie 
de anumite interese. Iti permit introducerea de imagini si 
link-uri.
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Mic dictionar

● Postare: Continutul pe care utilizatorii il incarca pe 
conturile sau paginile lor de LinkedIn

● Targetare: Actiunea de a determina si selecta publicul tinta 
caruia ii vei livra reclama ta

● Flux: Tot continutul incarcat de utilizatori pe LinkedIn si 
afisat in ordine cronologica

CUM CREEZ RECLAMELE PE 
LINKEDIN?

Pasul 1. Crearea reclamei
Dupa ce alegi tipul de reclama pe care vrei sa-l creezi (continut 
sponsorizat, reclama text sau dinamica), vei fi directionat catre 
interfata de creare a reclamei.
● In cazul continutului sponsorizat, trebuie doar sa 

selectezi dintre postarile facute deja pe pagina companiei 
tale pe cea pe care doresti sa o promovezi:
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● In cazul reclamelor text, odata ce ai fost directionat catre 
platforma de creare a reclamei, va trebui sa completezi 
campurile solicitate si sa faci setarile pentru reclama:

Pasul 2. Targetarea reclamei
Dupa ce alegi tipul de reclama pe care vrei sa-l creezi (continut 
sponsorizat sau reclama text), vei fi directionat catre interfata de 
creare a reclamei.
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LinkedIn iti permite sa afisezi reclamele selectiv, doar unor 
persoane, dupa criteriile:

● Zona geografica
● Firma: nume companie, sector de activitate, marimea 

companiei, functie si vechime
● Sex si varsta
● Aptitudini si deprinderi (skills)
● Grupuri de LinkedIn din care face parte audienta

Poti combina aceste criterii.
Dupa stabilirea publicului tinta, LinkedIn iti estimeaza cate 
persoane corespund criteriilor folosite de tine.

Pasul 3. Setarea bugetului 
pentru campanie
Dupa ce ai creat reclamele, ultimul pas este setarea bugetului si 
a perioadei de desfasurare a campaniei tale. Poti seta un cost 
per click (platesti cand cineva face click pe reclama ta) sau un 
cost per o mie de afisari (platesti cand reclama ta este 
vizualizata).
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De retinut

● O imagine atractiva si de calitate buna poate atrage cu 
20% mai multe click-uri intr-o reclama, asa ca acorda-ti 
tot timpul de care ai nevoie pentru cautarea de imagini 
potrivite.

● Vrei un titlu care sa atraga atentia asupra reclamei 
tale? Transforma-l intr-o intrebare si vei observa 
diferenta fata de o reclama cu alte tipuri de titlu.

● Testeaza mai multe variante diferite ale reclamei tale. 
Experimenteaza cu titlul, imaginea sau mesajul, si vei 
vedea ca iti va fi mai usor dupa testare sa ajungi la cei 
care vor sa-ti cumpere produsul.

● Foloseste exemple reale. In cazul in care esti un 
magazin online care vinde mobila si creezi reclame de tip 
Continut Sponsorizat, asigura-te ca acel continut (de 
exemplu un articol) prezinta exemple de amenajari de 
succes pe care le-ai organizat pentru alti clienti similari 
celor pe care ii targetezi, pentru ca brandului tau sa-i 
creasca credibilitatea.

● Creeaza in site-ul tau o pagina de destinatie care 
continua mesajul reclamei. Ai grija ca pagina de 
destinatie pe care trimiti potentialii cumparatori dintr-o 
reclama sa contina un text care continua in mod natural 
mesajul reclamei. Astfel, sansele ca acel click sa se 
transforme intr-o vanzare sunt mai mari.
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CUM MA AJUTA SA VAND MAI 
MULT?
● Produsul sau serviciul tau ajunge prin metodele de 

targetare exact la persoanele cu putere de decizie din 
companii. Fiind o retea sociala destinata profesionistilor din 
diverse domenii, ai din start posibilitatea, prin metodele de 
targetare prezentate mai sus, sa ajungi la persoane cu 
putere de decizie, care-ti pot cumpara produsul sau serviciul. 
De aceea, chiar si cele mai mici decizii pe care le iei atunci 
cand creezi reclame pentru business-ul tau conteaza.

● Prin urmare, modul in care directionezi reclamele e 
crucial. Inainte de a finaliza o reclama, gandeste-te daca ai 
targetat persoanele care pot lua o hotarare ce nu necesita 
foarte multe discutii si timp de gandire in ceea ce priveste 
achizitionarea produsului sau serviciului tau.

● Modul in care iti pozitionezi brandul prin fiecare reclama 
te ajuta pe termen lung sa creezi o comunitate. Fiecare 
imagine, titlu sau articol prin care iti promovezi produsul in 
reclamele platite LinkedIn contribuie la povestea pe care o 
spune brandul tau celor cu care comunici. Pe termen lung, 
cu ajutorul reclamelor pe care le personalizezi in functie de 
specificatiile brandului tau, vei castiga incredere in ochii 
publicului. Iar acesta va fi mult mai receptiv sa iti cumpere 
produsele, pentru ca esti deja o parte din viata lor online.
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EXTRA TIPS & TRICKS

● In cadrul reclamelor de tip Continut sponsorizat, poti 
selecta si video-uri. Este o forma de continut foarte 
atractiva, care se preteaza unui obiectiv de crestere a 
notorietatii si de dezvoltare a brandului. Pentru cele mai 
bune rezultate, incarca doar video-uri de pana la 30 de 
secunde daca iti doresti brand awareness, si clipuri mai 
lungi daca vrei sa convertesti utilizatorii.

● Pe LinkedIn poti include si Lead Gen Forms. Astfel, 
utilizatorii pot descarca materialele tale (ebooks, 
whitepapers etc.) direct din platforma, fara a mai ajunge pe 
site. De asemenea, datele din formular sunt pre-populate, 
extrase din profilul utilizatorului. Astfel, procesul de 
capturare a lead-urilor este mult mai rapid si mai usor, 
ceea ce poate duce la o rata de conversie mai mare. 
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Remarketing
Dupa cum bine stim, scopul promovarii online 

este de a avea o rentabilitate a investitiei cat 

mai mare. Afla de ce remarketingul este una 

dintre modalitatile excelente pentru a realiza 

acest lucru.
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CE ESTE REMARKETINGUL?
Remarketingul sau retargetingul este procesul prin care poti 
readuce pe site utilizatori care l-au vizitat deja, dar care l-au 
parasit fara sa faca ce te asteptai de la ei: cumpararea unui 
produs, completarea unui formular, solicitarea unui serviciu sau a 
unei oferte etc.
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Mic dictionar

● Script: Un program sau un set de instructiuni care nu este 
interpretat de procesorul calculatorului, ci de un alt program.

● Cookie: Un fisier de marime mica salvat pe computerele 
utilizatorilor cu scopul de a stoca preferintele si alte 
informatii folosite în paginile web accesate de acestia.

● Audienta: Grupul de utilizatori alcatuit pe baza unor 
particularitati alese de tine, cum ar fi varsta sau paginile 
accesate, care vor vedea reclamele tale.

● Brand: Un design, simbol, semn, cuvinte sau o combinatie 
intre acestea ce creeaza o imagine si identifica un produs cu 
scopul de a-l diferentia de competitie.

De fiecare data cand un utilizator nou iti viziteaza site-ul, in 
calculatorul acestuia se va plasa un cookie, marcand faptul ca a 
fost pe site-ul tau. Mai tarziu, cand utilizatorul va vizita diferite 
site-uri, cookie-ul iti va permite sa ii afisezi anunturi din campania 
ta de remarketing. In acest fel te asiguri ca anunturile tale nu vor 
ajunge decat la persoanele care ti-au vizitat site-ul.

Odata cu aplicarea regulamentului GDPR, procesul de 
remarketing va trebui sa fie semnalat cat mai vizibil, iar 
utilizatorul va trebui notificat cat mai specific. Vor trebui expusi 
termenii si conditiile in care se colecteaza date cu caracter 
personal, detalii amanuntite despre cookies si scopurile pentru 
care colectezi aceste date.
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Poti face remarketing pentru:
● a readuce pe site persoanele ce nu au realizat o actiune 

dorita de tine la o vizita anterioara
● a promova alte produse
● a intari imaginea de brand – prin afisarea repetata a 

reclamelor
● a vinde din nou persoanelor ce au cumparat de la tine

Poti face remarketing:
● pe platformele Google, Facebook, LinkedIn, Twitter etc.
● pentru diferite dispozitive: calculatoare, telefoane sau 

tablete
● cu anunturi de tip text, imagine sau video

CUM FUNCTIONEAZA?
Pasul 1: Plasarea scriptului de remarketing - adaugi un mic 
script in fiecare pagina din site-ul tau, cod generat automat de 
platforma pe care o utilizezi pentru remarketing (de exemplu 
Facebook sau Google Ads).

Pasul 2. Crearea de audiente - analizezi utilizatorii care iti 
viziteaza site-ul si ii imparti in mai multe liste numite liste de 
audiente, in functie de:
● pagina produsului pe care l-au vizitat
● adaugarea de produse in cosul de cumparaturi, fara sa 

fie trimisa comanda
● pagini pe care nu le-au vizitat
● varsta, locatie, limba vorbita

Pasul 3. Crearea anunturilor - configurarea unei campanii 
care va contine audientele si anunturi specifice pentru aceste 
audiente. Anunturile pot fi de tip text, banner sau video – in 
functie de ce permite fiecare platforma.
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CUM MA AJUTA 
REMARKETINGUL SA VAND MAI 
MULT?
● Maresti expunerea brandului tau. Remarketingul este o 

unealta excelenta pentru a le reaminti potentialilor clienti de 
brandul tau. Afisand reclamele in mod repetat unui vizitator 
anterior al site-ului tau, il ajuti sa te tina minte si sa vina la 
tine cand are nevoie de serviciile sau produsele tale.

● Imbunatatesti sansele vanzarii unui produs. Utilizatorii ce 
ti-au vizitat site-ul si s-au intors datorita remarketingului au 
un potential mai mare de a-ti cumpara produsele.

De retinut

● Folosind remarketingul, vei aduce pe site utilizatori care 
l-au vizitat deja cu scopul de a-ti cumpara produsele.

● Orice campanie de promovare va avea numai de castigat 
daca ii alaturam si o campanie de remarketing.

● Chiar daca scopul unei campanii de remarketing este 
vanzarea de produse sau servicii, aceasta va ajuta si la 
cresterea brandului tau.

REMARKETING

● Poti afisa anunturile catre 
utilizatori care s-au aratat 
interesati de anumite produse 
sau servicii de pe site-ul tau. 
Targetand o anumita categorie de 
vizitatori care au citit anumite 
pagini din site-ul tau, 
exprimandu-si astfel interesul 
pentru unul dintre produsele sau 
serviciile tale, ai sanse mai mari sa 
ii convingi sa cumpere.
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Monitorizarea 
rezultatelor
Google Analytics

Cu Google Analytics poti analiza ce fac vizitatorii 

pe site-ul tau, astfel incat sa poti lua decizii de 

imbunatatire a site-ului si a campaniilor de 

promovare online.
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CE ESTE GOOGLE ANALYTICS?
Google Analytics este o unealta extrem de utila, disponibila si in 
varianta gratuita, care iti ofera date despre website-ul tau si te 
ajuta sa masori cat de bine reusesti sa-ti atingi obiectivele. Tot ce 
ai nevoie pentru inceput este sa iti faci un cont gratuit (aici: 
https://www.google.com/analytics/) si sa instalezi in site-ul tau un 
cod de urmarire Java Script, generat de catre Google Analytics.

Acest cod transmite catre Google Analytics informatii despre 
vizitatori si comportamentul lor pe site. Pe baza lor se genereaza 
apoi automat diversele statistici. Codul de urmarire trebuie 
adaugat direct in codul HTML al fiecarei pagini de pe site, imediat 
inainte de eticheta de inchidere </head>. Dupa instalarea codului 
de urmarire, poate dura pana la 24 de ore pana sa apara primele 
statistici.

https://www.google.com/analytics/
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CUM SE INSTALEAZA CODUL?
Odata creat un cont pe www.google.com/analytics si instalat 
corect in website-ul tau codul de urmarire, Google Analytics va 
incepe sa inregistreze date.

Verifica daca Google Analytics este instalat corect in site
Pentru a testa daca functioneaza corect codul, poti folosi o 
extensie in browser-ul tau, numita Tag Assistant. Dupa instalare, 
vei vedea ca iti va aparea o iconita in partea dreapta a 
browser-ului. Atunci cand se incarca site-ul tau, poti da click pe 
Tag Assistant, pentru a vedea ce status are codul tau (daca iti 
apare o iconita verde, inseamna ca functioneaza corect).

Mic dictionar

● Sesiune (Session): o vizita a unui utilizator, perioada de timp 
in care un vizitator este activ pe site-ul tau

● Sursa/modalitate (Source/medium): sursa reprezinta 
originea traficului (de exemplu, un motor de cautare sau un 
domeniu), iar modalitatea este o categorie a sursei si poate fi 
organica, platita sau recomandare web

● Obiectiv (Goal): setare care iti permite sa urmaresti actiuni 
valoroase pe site-ul tau, precum completarea unui formular 
sau abonarea la newsletter

● Tranzactie (Transaction): achizitia pe site a unui produs sau 
serviciu 

● Rata de respingere (Bounce rate): procentajul de sesiuni in 
care utilizatorul a accesat o singura pagina

● Cod de urmarire (Tracking code): fragment de cod 
JavaScript, care culege si trimite date spre Google Analytics 
de pe un site

● Trafic organic: la modul general - trafic natural provenit din 
motoarele de cautare, neplatit
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GRUPE DE RAPOARTE

Public (Audience). Afli mai multe informatii despre vizitatorii tai: 
date demografice si geografice, interesele acestora, cat de des 
interactioneaza cu site-ul tau, cat timp petrec pe site, ce 
dispozitive folosesc pentru navigare (mobil, desktop, tableta).
Exemple de rapoarte:
● Date demografice (Demographics)
● Categorii de interese (Interests)
● Criterii geografice (Geo)
● Comportament (Behavior) - ex. Vizitatori noi, frecventa 

vizite
● Tehnologie (Technology) - ex. Browser, Network
● Mobile - ex. Devices
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Achizitie (Acquisition). Cu ajutorul acestor rapoarte, poti afla 
din ce surse de trafic provin vizitatorii, ce eficienta au diverse 
campanii de marketing platite sau ce rezultate aduce prezenta pe 
diferite retele de socializare.
Exemple de rapoarte:
● All Traffic - canale, surse, referrals
● Google Ads - campanii, cuvinte cheie, cautari
● Search Console - cautari, tari, device-uri
● Retele sociale - conversii, referrals

Comportament (Behaviour). Datele acestor rapoarte te ajuta sa 
intelegi cum interactioneaza utilizatorii cu site-ul tau. Poti vedea 
aici care sunt cele mai vizualizate pagini din site-ul tau, care este 
rata de respingere a site-ului, care este timpul mediu pe care 
utilizatorii il petrec pe o pagina.
Exemple de rapoarte:
● Continut site (Site Content) - landing pages, exit pages
● Viteza site-ului (Site Speed)
● Cautare pe site (Site Search)
● Evenimente (Events) - ex. abonare newsletter
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Conversii (Conversions). Aici poti vedea rezultatele aduse de site-ul 
tau, in functie de obiectivele setate. Pentru un site ecommerce, datele 
din aceste rapoarte arata cum performeaza diverse produse din site, 
ce valoare au tranzactiile dintr-o anumita perioada etc. De asemenea, 
aceste rapoarte iti arata cum functioneaza impreuna canalele de 
marketing (sursele de trafic catre site-ul tau) pentru a genera vanzari 
si conversii.
Exemple de rapoarte:
● Obiective (Goals) - conversii
● Comert electronic (Ecommerce) - performanta produse, 

vanzari, categorii de produse
● Multi-channel funnels - conversii asistate, traseu useri
● Atribuire conversii (Attribution)
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Customized reports. Poti crea rapoarte personalizate, cu 
ajutorul carora sa urmaresti datele care te intereseaza.

De exemplu, daca doresti sa urmaresti cum merge o campanie 
platita de Facebook Ads, poti crea un raport personalizat care 
sa iti ofere date pentru fiecare anunt in parte.

In acest raport, te-ar putea interesa sa stii cate sesiuni si cate 
conversii ti-a adus aceasta sursa de trafic, cat a durat in medie o 
sesiune si cate pagini din site au fost vizitate intr-o sesiune, care 
este rata de respingere (date care iti indica daca audienta pe 
care o targetezi este cea potrivita).
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CUM MA POATE AJUTA 
GOOGLE ANALYTICS SA VAND 
MAI MULT?
● Poti evalua calitatea traficului pe fiecare sursa de trafic 

in parte, astfel incat sa poti directiona mai mult efort 
sau buget catre sursele mai rentabile. In functie de timpul 
petrecut pe site, de numarul de pagini vizitate, de cate 
obiective au fost atinse, vei putea determina daca audienta 
in care investesti este una potrivita.

● Poti vedea in ce masura campaniile platite au succes, 
astfel incat sa le poti ajusta. Vizualizand in Analytics 
numarul de obiective atinse provenite din aceste campanii, 
poti afla daca investitia ta a generat rezultate bune.

● Afli date despre vizitatori care te pot ajuta sa iti 
imbunatatesti site-ul. Afli cine sunt potentialii tai clienti (ce 
varsta au, din ce tari sau orase provin, ce interese au etc.), ce 
sistem de operare si ce tip de browser folosesc, ce le trezeste 
interesul cel mai mult pe website-ul tau.

● Poti analiza evolutia si sezonalitatea traficului pe site. 
Poti urmari perioadele de crestere si descrestere si astfel 
poti lua masuri de optimizare in timp util. De asemenea, poti 
urmari ce procent din traficul de pe site reprezinta vizitatori 
care se intorc sau vizitatori noi, iar astfel iti poti da seama cat 
de reusite sunt eforturile tale de a-i fideliza pe cei existenti si 
de a atrage noi vizitatori.

● Vei putea vizualiza performanta fiecarei pagini din 
website. Astfel, vei putea determina care sunt paginile cele 
mai vizitate, paginile pe care vizitatorii petrec cel mai mult 
timp, paginile cu cea mai mare rata de respingere. In functie 
de aceste date, poti determina care pagini necesita 
optimizari sau trebuie sterse din site.
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De retinut
● Instaleaza codul de urmarire GA pe fiecare pagina a 

site-ului tau pe care vrei sa o urmaresti.
● Google Analytics te ajuta sa analizezi performanta fiecarui 

canal pe care este prezenta afacerea ta, fie ca vorbim de 
pagina de Facebook, de blog sau de campanii platite. Vei sti 
apoi ce canale sa sustii mai intens pentru a avea rezultate 
mai bune.

● Datele oferite de GA te pot ajuta sa identifici noi segmente 
de piata, trenduri sau oportunitati, si sa iti dai seama cum 
se comporta utilizatorii pe site-ul tau.

EXTRA TIPS & TRICKS
● Poti instala Google Analytics si pentru contul tau de 

YouTube. Astfel, poti afla din ce surse externe primesti 
vizualizari la video-urile tale, ce cautari de pe Google iti 
aduc vizite pe canal, din ce tari provin acesti vizitatori.

● In partea dreapta a dashboard-ului de Analytics poti gasi 
o sectiune numita Analytics Intelligence, cu informatii 
relevante despre statisticile recente din cont (ex. cand o 
pagina a inregistrat o crestere de trafic, cand conversiile 
scad pe anumite landing-page-uri etc.). 



BONUS

7 sfaturi
pentru imbunatatirea 
website-ului tau
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1. Pune accent pe experienta utilizatorilor pe site 
Asigura-te ca acestia pot naviga usor pe site, iar continutul 
este organizat intr-o maniera logica.

2. Asigura-te ca website-ul tau se incarca repede. Fiecare 
secunda conteaza. Verifica viteza de incarcare folosind 
Google Page Speed Insights : http://bit.ly/18oQqhi

3. Creeaza continut original, interesant si relevant. 
Cunoaste-ti cat mai bine audienta si invata ce o intereseaza 
sa afle, pentru a le oferi utilizatorilor informatii pe care 
acestia le cauta. Daca ii ajuti, sunt mai multe sanse ca ei sa 
apeleze la tine, mai degraba decat la concurentii tai.

4. Asigura-te ca website-ul tau este optimizat pentru 
telefoane mobile. Traficul de pe mobil este in continua 
crestere, de aceea este important ca website-ul tau sa fie 
usor de folosit de pe mobil sau orice alt device. Daca site-ul 
tau nu este mobile-friendly, Google iti va reduce pozitiile 
din motorul de cautare, iar clientii care te viziteaza folosind 
telefonul mobil nu te vor contacta. 

5. Testeaza si testeaza din nou. Orice element din site poate 
fi imbunatatit, iar testand diverse variante poti ajunge la 
versiunea care iti aduce cele mai bune rezultate.

6. Foloseste calls-to-action clare. Spune-le in mod clar 
utilizatorilor exact ce doresti sa faca pe site: sa comande 
produse, sa ceara o oferta, sa se aboneze la newsletter etc.

7. Spune clar, pe scurt, cine esti si cu ce poti fi de folos 
vizitatorilor si clientilor. Informeaza utilizatorii despre ce 
vor gasi pe website, care sunt atuurile produselor sau 
serviciilor tale, si mai ales cu ce te diferentiezi de ceea ce 
este deja pe piata.

http://bit.ly/18oQqhi
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Acum ca ai aflat cum functioneaza fiecare canal in parte si cum te 
pot ajuta acestea sa vinzi mai mult, urmeaza acesti pasi si da 
startul la promovare:

● Cunoaste-ti audienta: asigura-te ca iti cunosti bine publicul 
tinta si unde se afla acesta, pentru a sti pe care canale merita 
sa insisti.

● Asigura-te ca site-ul tau este pus la punct: ofera-le 
vizitatorilor tai cea mai buna experienta posibila pe site, 
pentru a-ti mari sansele ca acestia sa converteasca. 
Urmareste periodic comportamentul vizitatorilor in site cu 
ajutorul Google Analytics, pentru a sti cand trebuie sa iei 
masuri de imbunatatire a site-ului.

● Alege-ti canalele care ti se potrivesc: poti face acest lucru 
chiar tu, daca ai timp sa inveti, sau cu ajutorul unui specialist. 
Nu are sens sa investesti intr-un canal in care audienta ta nu 
exista sau care nu se potriveste obiectivelor tale.

● Stabileste-ti un buget: nu vei putea sti daca iti permiti o 
campanie platita sau nu, pana nu treci prin acest proces. 
Avand un buget bine stabilit, iti poti planifica eficient 
activitatile si eviti sa pierzi timp pe canale pe care nu ti le 
permiti.

● Incepe promovarea, pentru inceput, cu canalele si tehnicile 
cele mai simple.

● Analizeaza saptamanal: urmareste fiecare actiune de 
promovare cu ajutorul contului tau de Google Analytics si 
foloseste datele pe care acesta ti le ofera pentru a-ti 
imbunatati strategia de marketing online si pentru a analiza 
in cifre ce se potriveste business-ului tau.

CE SA FACI INAINTE DE A DA 
STARTUL LA PROMOVARE
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In principiu, cu acele tehnici care sunt mai usor de invatat. 
Recomandam urmatoarea ordine:

● Optimizari ale site-ului:
○ Sa ai in fiecare pagina butoane de Call to Action 

(ex. “Contactati-ne pentru o oferta”)
○ Alege cu grija cuvintele cheie pentru care doresti sa 

iti optimizezi site-ul, iar mai apoi asociaza fiecare  
cuvant cu o pagina relevanta din site-ul tau. 
Foloseste-te de textul din pagina si de alte elemente 
importante (meta tags, headings) si insereaza cat mai 
natural cuvintele cheie asociate cu pagina ta. SEO este 
o investitie pe termen lung, iar rezultatele se vor vedea 
in decursul a catorva luni .

○ In blog, la final de articole, pune un formular de 
abonare la newsletter, cu un indemn atractiv (de ex. 
“Vrei sa primesti articole interesante (sau oferte si 
promotii) despre  NUME_DOMENIU? Aboneaza-te”)

○ Scrie articole in blog. Daca scrii “pentru inceput” unul 
pe luna e bine. Daca reusesti sa scrii unul pe  
saptamana, e minunat. Articolele trebuie sa rezolve 
probleme ale clientilor sau sa raspunda la intrebari 
puse sau nepuse ale acestora. Si trebuie sa fie 
optimizate pentru motoarele de cautare, dupa cum am 
explicat mai sus.

○ Promoveaza articolele pe Facebook, atat gratuit, cat 
si prin Facebook Ads.

○ Trimite lunar un newsletter - cu link-uri catre articole 
(cu un sumar atragator).

CU CE AR FI MAI BINE SA INCEP 
PROMOVAREA?
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