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Introducere
—
„Cum să îți promovezi brandul pe Instagram” este un eBook 

despre promovarea pe platforma socială Instagram, pentru care 

echipa noastră de specialiști în content marketing și social media 

a adunat cele mai importante informații, exemple și recomandări 

de utilizare a acestui canal, orientându-se în special pe zona de 

business.

Creșterea numărului de utilizatori ai acestei platforme de 

socializare, dar și caracterul său creativ, inspirațional și 

aspirațional au contribuit la emergența a tot mai multor 
afaceri care caută să se apropie mai mult de consumatorii lor.

Astfel, Instagram a creat o varietate de funcționalități și 

instrumente pentru marketeri, antreprenori și creatori de 
conținut, care să îi ajute să ofere utilizatorilor o experiență de 

brand cât mai plăcută.

În acest eBook, ți-am pregătit 14 capitole cu informații utile, în 

care te vom purta prin prezentarea a diverse funcționalități, 
instrumente și oportunități de promovare a unui business pe 

Instagram. Îți vom arăta cum se utilizează anumite caracteristici 

ale platformei, ca să poți înțelege și procesul prin care treci ca 

utilizator atunci când folosești aplicația și cum interacționezi cu 

ea. Această perspectivă te poate ajuta să îți construiești mai bine 

strategia de marketing pe Instagram și relația cu consumatorii tăi.
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Principalele subiecte despre care vom 
vorbi în paginile următoare sunt:

● Ce tip de profil să alegi și principalele funcționalități ale 

platformei

● Instagram Business și care sunt setările de bază pe care 

trebuie să le faci

● Instagram Shopping, un feature grozav pentru magazinele 

online

● Tipuri de conținut prin care îți poți promova business-ul

● De ce să incluzi Instagram Stories, Reels și IGTV în 

strategia de marketing

● Tactici de optimizare a conținutului tău pe Instagram

● De ce și cum să folosești hashtag-urile
● Promovare plătită cu Instagram Advertising
● Monitorizarea și optimizarea rezultatelor cu tool-uri de 

Instagram Analytics
● Ce este influencer marketing și cum îl poți include în 

strategia generală de marketing

● Cum creezi o strategie de marketing pentru Instagram
● Cum pui la punct un plan editorial și cum îl implementezi

Sperăm ca informațiile și recomandările noastre să îți fie de folos 

și să le implementezi cu succes în strategia ta de marketing. 

Lectură plăcută!
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Ce este Instagram?
—
Instagram este o rețea de socializare specializată pe distribuția de 

conținut foto și video. Rețeaua este optimizată pentru folosirea 

de pe telefoanele mobile, dar poate fi accesată și de pe desktop, 

cu funcționalități mai reduse.

Instagram este o versiune simplificată a Facebook, care se 

concentrează doar pe navigarea de pe telefoanele mobile. 

Aplicația permite utilizatorilor să creeze conținut foto sau video, 

să urmărească anumite conturi și să fie urmăriți de alte persoane, 

să trimită mesaje, să comenteze și să aprecieze postările din feed.

6Netlogiq - Cum să îți promovezi brandul pe Instagram



Informații despre utilizatori 
și acoperire globală
—
La nivel global, 1 miliard de utilizatori folosesc lunar aplicația, 

conform unui studiu Omnicore Agency. Mai mult de jumătate 

dintre aceștia au vârsta mai mică de 34 de ani. În graficul de 

mai jos puteți vedea distribuția globală a utilizatorilor de 

Instagram, în funcție de sex și de vârstă.

În România sunt aproximativ 4.6 milioane utilizatori, mare 

parte dintre aceștia având vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani. 
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Tipuri de profil: Personal, Business, 
Creator
—
Dacă ai un business și încă nu știi pentru ce tip de cont să optezi, 

înainte de a lua o decizie finală trebuie să știi care sunt toate 

opțiunile puse la dispoziție de către platformă. Instagram permite 

crearea a 3 tipuri de conturi: Personal, Business și Creator. 

Fiecare dintre aceste conturi are anumite funcționalități, avantaje 

și dezavantaje.

Personal
Acest tip de cont este pentru utilizatorul obișnuit de Instagram 

care nu dorește să-și monetizeze conținutul și nu are ca obiectiv 

vânzarea sau promovarea de servicii și produse. Este pentru 

oamenii care doar vor să se relaxeze și să se conecteze cu alți 

utilizatori de pe platformă.
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Ce are acest tip de cont?
● Poate fi setat pe public sau pe privat

● Are toate funcționalitățile de bază: Feed, Stories, IGTV

● Poate fi conectat la o pagină de Facebook

Ce nu are?
● Nu are funcționalitatea Insights sau Analytics

● Nu poți monetiza conținutul

● Nu ai detalii de contact

Creator
Acest tip de cont este potrivit influencerilor, persoanelor publice 

sau creatorilor de conținut, facilitează parteneriatele dintre 

influenceri și branduri și permite promovarea plătită a 

conținutului.

 

Ce are acest tip de cont?
● Funcționalitatea de Insights

● Are toate funcționalitățile de bază: Feed, Stories, IGTV

● Poate fi conectat la o pagină de Facebook

● Permite crearea de campanii plătite

● Poți cere verificarea contului

● Poți adăuga link-uri la Instagram Stories dacă contul este 

verificat sau dacă ai mai mult de 10.000 followeri

● Ai acces la Creator Studio, pe care-l poți utiliza de pe 

desktop

● Poți oferi detalii de contact

Ce nu are?
● Nu poate fi setat pe privat

● Poți conecta doar o singură pagină de Facebook 
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Business
Acest tip de cont este potrivit brandurilor care oferă produse sau 

servicii și vor să folosească Instagram ca un canal pentru vânzări.

 

Ce are acest tip de cont?
● Funcționalitatea de Insights

● Are toate funcționalitățile de bază: Feed, Stories, IGTV

● Poate fi conectat la o pagină de Facebook

● Poți cere verificarea contului

● Poți adăuga link-uri la Instagram Stories dacă contul este 

verificat sau dacă ai mai mult de 10.000 followeri

● Ai acces la Creator Studio, pe care-l poți utiliza de pe 

desktop

● Poți oferi detalii de contact

● Permite crearea de campanii plătite, poți administra 

reclamele din Ads Manager

● Ai acces la funcționalitățile Instagram Shopping, poți da tag 

produselor tale în postări

● Poți seta mesaje automate care să se trimită utilizatorilor

Ce nu are?
● Nu poate fi setat pe privat

● Trebuie să fie conectat la o pagină de Facebook
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Principalele feature-uri: creare content, 
comentarii, likes, saves, collections, DMs, 
shopping
—

● Instagram Direct (DM - Direct Message) - Poți trimite și 

primi mesaje private de la alți utilizatori de Instagram

● Stories - Îți permite să adaugi conținut temporar, care 

dispare după 24 de ore, dar pe care-l poți arhiva ulterior 

sub formă de Highlights, pe pagina contului tău.

● Discover More - Îți permite să descoperi conținut de la 

conturi de Instagram pe care încă nu le urmărești. 

Conținutul este recomandat în funcție de interesele tale.

● IGTV - Îți permite să vizualizezi și să uploadezi videouri care 

au o durată mai mare de 60 de secunde. 60 de minute este 

durata maximă permisă pentru un video. 

● Instagram Shopping - Acestă funcționalitate permite 

business-urilor să eticheteze produsele în conținutul 

distribuit în cadrul platformei. Utilizatorii pot ajunge rapid 

la pagina de produs din site-ul extern sau pot face 

cumpărarea chiar în Instagram.

● Instagram Ads - Poți folosi reclame pentru a promova 

produsele ce se regăsesc în conținutul vizual postat pe 

contul tău. Postările se pot promova direct din contul de 

Instagram, tot ce trebuie să faci este să legi cardul folosit 

pentru Facebook Ads și cu această platformă.
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● Instagram engagement (Like, Comment, Save, Share) - 
Un utilizator are mai multe opțiuni pentru a interacționa cu 

conținutul pe care tu îl distribui pe Instagram. Acesta poate 

salva conținutul tău pentru a-l vizualiza mai târziu în 

anumite colecții, îl poate aprecia (cu Like), poate trimite (cu 

Share) către alți utilizatori prin mesaj direct sau îl poate 

distribui în Stories.

● Instagram Analytics - Poți afla cum performează postările 

tale, date demografice despre audiența care 

interacționează cu ele și informații despre performanța 

campaniilor tale plătite.

De ce să alegi Instagram pentru 
business-ul tău (audiență, industrie, 
competitori, branding)
—
Cu aproape 1 miliard de utilizatori, Instagram este una dintre cele 

mai populare platforme de socializare. Popularitatea ei este 

ridicată în special în rândul tinerilor (18-35 de ani), dar are un 

grad de penetrare ridicat și în celelalte segmente demografice. 

Audiența la care poți să ajungi prin această platformă este una 

largă, dar suficient de eterogenă încât să permită dezvoltarea mai 

multor bule de interes și a diferitelor nișe. Instagram este 

platforma potrivită pentru creșterea notorietății brandului, dar 

poate fi și un motor eficient în creșterea vânzărilor, tot ce trebuie 

să faci e să apelezi la o strategie de conținut bazată pe imagini și 

pe videouri pentru a promova produsele și serviciile tale.
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Avantajele creării unui cont de business
—

● Vei avea acces la Insights: prin intermediul acestei funcții 

vei putea analiza rezultatele postărilor din ultima perioadă. 

Inclusiv date despre followeri, orele la care sunt online, 

date demografice etc. Aceste statistici te pot ajuta să-ți 

optimizezi strategia, pentru o interacțiune mai bună și o 

comunitate cu adevărat interesată de brandul tău:

○ Statisticile pe fiecare postare în parte îți arată ce-i 

place publicului să vadă pe contul tău. Îți 

recomandăm să fii cu ochii pe aceste date timp de 

minim două luni, iar apoi să elimini din strategia de 

conținut acele tipuri de postări care ți-au adus cel 

mai mic reach, respectiv rata de interacțiune.

○ Statisticile demografice te ajută să comunici cât 

mai eficient cu publicul tău: tonul vocii și modul în 

care redactezi descrierile postărilor vor fi diferite, în 

funcție de grupul de vârstă majoritar în care se 

încadrează followerii tăi.

○ Statisticile privind orele și zilele în care publicul 

tău este cel mai activ pe Instagram te ajută să-ți 

ajustezi planul editorial și frecvența postărilor astfel 

încât să comunici cu publicul atunci când este cel 

mai dispus să interacționeze cu tine – în zilele și 

orele în care își petrec cel mai mult timp pe 

platformă.

15Netlogiq - Cum să îți promovezi brandul pe Instagram



16Netlogiq - Cum să îți promovezi brandul pe Instagram



● Posibilitatea de a adăuga un buton de contact pe 
pagină. Îți poți seta un număr de telefon și o adresă de 

email, pentru ca astfel urmăritorii tăi să te poată contacta 

cu ușurință. 

● Poți alege domeniul din care faci parte, pentru ca cei 

care ajung pe pagina ta să își poată da seama cu ușurință 

ce servicii oferi. De asemenea, poți să adaugi informații 

despre business: orele de lucru, locație etc. 

● Ai posibilitatea de a promova postări și de a face 
reclame plătite. Poți promova postările prin platforma de 

Ads Manager de la Facebook sau direct din Instagram 

(promote post). 
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● Poți genera mai multe vânzări. Dacă ai respectat pașii de 

mai sus și postezi conținut de cel puțin 3 ori / săptămână, 

vei putea vedea, în timp, și schimbări din punct de vedere 

al vânzărilor. 

● Instagram Shopping: Dacă ai un magazin online, poți face 

legătura între shop și profilul de Instagram, și să adaugi în 

postări un sticker cu produsul și prețul acestuia. 

● Quick replies: Poți seta un răspuns rapid pentru ca oricine 

îți trimite un mesaj să primească un răspuns. 

● Funcția de Swipe up în Story: Poți adăuga un link către 

website, blog sau alt URL. Funcția este, însă, disponibilă 

doar pentru conturile cu peste 10.000 followers.

Ce setări să faci pentru 
contul tău de business
—
Pentru a crea un cont de business trebuie să ai deja un profil de 

Instagram existent, un cont de tip personal, care va fi convertit în 

cont business. Trebuie să ai în vedere faptul că tranziția se face 

doar de pe telefon, această funcție nefiind disponibilă în varianta 

desktop. 
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Trebuie să respecți câțiva pași simpli:

1. Mergi pe profil și dă click pe icon-ul Menu din colț.

2. Settings.

3. Account.

4. Apasă pe Switch to Business Account.
5. Te sfătuim să fii logat pe contul de Facebook cu care vei 

administra și contul de Instagram. Îți recomandăm să 

conectezi contul de Instagram cu pagina de Facebook cu 

care este asociată afacerea ta. Un cont de Instagram poate 

fi asociat la o singură pagină de Facebook. 

6. Adaugă detaliile necesare: categoria (industria) și 

informațiile de contact

7. Apasă pe Done. 

Acum că ai un cont de business, trebuie să setezi contul și să 

adaugi toate informațiile necesare:

● Imagine de profil: Simplitatea funcționează întotdeauna. 

Îți recomandăm să alegi o imagine reprezentativă pentru 

brandul tău, cum ar fi logo-ul tău. Trebuie să ai în vedere 

faptul că imaginea va fi decupată automat sub forma unui 

cerc cu dimensiunea de 150x150 px. 

● Account name: Acesta va fi numele contului tău. Te 

sfătuim să alegi ceva simplu și reprezentativ, cel mai bine 

să fie chiar numele afacerii tale. Să nu uiți că ai limită de 30 

de caractere. 

● BIO: Scrie o descriere scurtă a business-ului tău. Poți să 

adaugi hashtag-uri, pentru ca pagina ta să devină ușor de 

descoperit, și emojis, pentru un aspect mai curat și 

prietenos. 

● Adaugă site și opțiuni de contact (adresă de email, 

număr de telefon).
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Conectarea altor aplicații la contul de 
Instagram (Facebook, Twitter etc.)
—
Dacă ai un cont de Instagram, e foarte probabil să nu fie singura 

platformă de social media pe care o folosești. 

În cazul în care deții mai multe conturi și postezi același conținut 

pe toate acestea, Instagram vine cu o opțiune practică și facilă, 

care îți ușurează munca și îți oferă posibilitatea să îți conectezi 

contul la următoarele aplicații:

● Facebook
● Tumblr
● Twitter și alte platforme sociale.

Pentru a-ți conecta contul de Instagram la aplicațiile enumerate 

mai sus, urmează acești pași:

1. Deschide aplicația Instagram

2. Intră pe profilul tău

3. Accesează opțiunea din dreapta sus și apasă Settings
4. Apasă Account
5. Apasă Linked accounts
6. Introdu e-mailul și parola aplicației pe care dorești să o 

conectezi la contul de Instagram, și gata.
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Acum că ai finalizat setările, poți începe să postezi conținut pe 

platformele alese astfel:

1. Selectează imaginea pe care dorești să o postezi, apoi apasă 

Next.

2. Aplică filtrele și modificările dorite fotografiei. Apasă din nou 

Next.

3. Pe ecranul final, înainte să finalizezi postarea, ai opțiunea de 

a adăuga o descriere, de a eticheta alte conturi și de a 

adăuga o locație și o listă cu toate conturile de socializare 
pe care le-ai conectat la contul tău Instagram;

4. Pasul final este să apeși pe toate rețelele sociale pe care 

dorești să postezi fotografia și să dai Share.

Conectarea mesajelor de pe Facebook 
Messenger și Instagram (DM)
—
În luna septembrie 2020, Instagram a lansat opțiunea de a conecta 

mesajele de pe Instagram (DM) cu Facebook Messenger. Acest 

lucru înseamnă că poți trimite mesaje persoanelor de pe 

Instagram și invers din același loc. De exemplu, conversațiile pe 

care le-ai avut cu aceeași persoană atât pe o platformă, cât și pe 

cealaltă, se vor contopi într-o singură conversație.
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Noua caracteristică, care va apărea pentru unii utilizatori atunci 

când deschid aplicația (vezi imaginea de mai jos), nu este 

obligatorie - poți opta ca acestea să rămână separate, dacă dorești.

Cu toate acestea, dacă alegi opțiunea de a actualiza, vei avea acces 

pe Instagram la funcțiile existente pe Messenger și câteva noi, 

precum: 

● Redirecționarea mesajelor și personalizarea culorilor și 

al numelui;

● Filtre pentru fotografii și videoclipuri;

● Watch Together (care îți permite să vizionezi videoclipuri cu 

prietenii, inclusiv IGTV și Reels);

● Opțiunea de Hide, care îți permite să setezi ca mesajele să 

dispară automat după un anumit timp. 
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Instagram Shopping
—
Știai că peste 1 miliard de oameni folosesc Instagram lunar, iar 

500 de milioane folosesc Instagram Stories în fiecare zi? 

Aproximativ 4.600.000 dintre aceștia sunt utilizatori din România.

În prezent, tot mai mulți utilizatori de Instagram caută informații 

despre branduri direct pe această platformă, profilul firmei 

transformându-se într-un „site”, doar că mai nou și mai #cool, 

unde poți să explorezi, dar și să cumperi, un fel de magazin 

online mai „creativ”.

Dacă ai un magazin online, ai posibilitatea de a-ți conecta contul 

de Instagram cu acesta. Înainte de a porni la drum, trebuie să știi 

că pentru a fi aprobat de către Instagram trebuie să respecți 

anumite cerințe:

● În primul rând, trebuie să te conformezi acordului 
Instagram pentru comerțul online, pe care îl găsești aici, 

dar și cu regulile impuse de ei. Află mai multe detalii aici;

● Să ai un cont Instagram tip business;

● Să fii conectat la o pagină de Facebook;

● Magazinul online să comercializeze bunuri fizice 

(lenjerie, cărți, obiecte de mobilier etc.);

● Contul de business să fie conectat la un Catalog de 

produse din Facebook. Acest catalog poate fi creat și 

administrat din Catalog Manager sau Business Manager 

din Facebook, sau platformele Shopify și BigCommerce. 

Află mai multe detalii aici.
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Pentru a conecta contul tău la magazinul online, va trebui să 

respecți câțiva pași:

1. Intră pe profilul tău și apasă butonul de Meniu din colțul 

din dreapta;

2. Settings
3. Business
4. Accesează Shopping. Notă: Această opțiune va fi vizibilă 

doar pentru conturile care au fost aprobate în prealabil de 

către Instagram, fiind în conformitate cu cerințele de mai 

sus

5. Apasă Continue
6. Selectează un catalog

7. Apasă Done. 

Acum că ai contul conectat la catalogul de produse, nu rămâne 

decât să începi promovarea propriu-zisă a produselor prin 

diferite metode.

Postări Instagram Shoppable
Transformarea Instagram de la o platformă socială ocazională la 

un canal de vânzări la scară largă a evoluat rapid de ceva timp și 

a adus un plus companiilor care au ales să se promoveze prin 
intermediul acestui canal.

Până acum, probabil cea mai grea parte a promovării unei afaceri 

pe Instagram a fost lipsa posibilității de a partaja link-uri într-o 

poveste (Story) sau de a eticheta produse în postări. Însă 

Instagram a extins funcția de cumpărături, iar consumatorii pot 

acum să treacă prin procesul de cumpărare fără să părăsească 

platforma.
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Instagram folosește catalogul Facebook pentru a găsi și a eticheta 

produse (cel pe care l-ai configurat mai devreme). Etichetarea 
unui produs este la fel de simplă precum etichetarea unei 
persoane într-o postare, iar pentru cumpărători este ușurat 

accesul la informațiile unui produs etichetat (denumire, preț, 

mărime etc.).

Pentru a eticheta un produs în postarea ta urmează acești pași:

1. Intră pe pagina ta de Instagram și încarcă o poză cu 

produsul ales

2. Apasă Next
3. Apasă Tag products
4. Caută produsul dorit

5. Apasă Done
6. Apasă Share.
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Instagram Stories cu link-uri spre 
produs 

În ultimii ani, multe branduri au început să folosească Instagram 

Stories pentru a-și surprinde produsele în acțiune, pentru a 

promova oferte speciale sau pentru a prezenta articole noi.

Instagram a lansat câteva actualizări majore care au potențialul 

de a schimba modul în care îți comercializezi afacerea pe 

platformă, una dintre acestea fiind link-urile pe care le poți 

adăuga în povestea Instagram, dacă ai peste 10.000 de urmăritori 

/ followers, dar nu numai.

Îți lăsăm aici pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a folosi 

această funcție:

1. Deschide camera Instagram Stories și fă o fotografie / un 

videoclip sau selectează una din album.

2. Apasă / atinge butonul Stickers și selectează funcția 

Product sau selectează butonul Link și, ulterior, funcția 

Product.

3. Selectează un produs din catalogul tău.

4. După ce ai ales produsul, poți schimba culoarea sticker-ului 

și îl poți muta oriunde dorești în poveste.

Atunci când adaugi un link la Instagram Stories, vei observa o 

mică săgeată și textul „Swipe up” sau „Shop now” care apare în 

partea de jos a imaginii. Deoarece acest text poate trece uneori 

neobservat, poți folosi stickere care să direcționeze utilizatorii 

către el și CTA-uri precum „Click here to see more”, „See what’s 

next”, „See now our new products” etc.
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De asemenea, poți opta și către funcția de Tag product dacă 
numărul tău de followers nu a ajuns la 10.000, adăugând un 

sticker cu produsul pe care dorești să îl promovezi.

Diferența dintre Tag product și adăugarea de link-uri pentru 

redirecționare către diferite pagini de blog, website-uri, produse, 

este că în versiunea de Tag product, după cum spune și numele, 

poți da tag unui produs din catalog și va apărea ca un Story 

obișnuit. Avantajul conturilor cu peste 10.000 de urmăritori este 

faptul că își pot promova mai multe tipuri de pagini decât cele cu 

produse.
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Odată ce ai făcut toate setările necesare pentru profilul tău de 

business, ți-ai conectat catalogul de produse cu contul de 

Instagram, e timpul să începi să explorezi diversitatea de idei de 

conținut pe care le poți crea pentru brandul tău.

Postările de tip imagine sunt cele mai comune și mai abordate 

pe Instagram, fie că vorbim despre conturi personale, fie de cele 

de business. Dacă ai un magazin online, posibilitățile sunt 

nenumărate: de la fotografii de produs, la imagini care induc o 

anumită atmosferă și un stil de viață în care se regăsește 

produsul / brandul tău, la imagini cu echipa ta sau cu clienții tăi.

Dacă vrei să adaugi mai mult de o imagine deodată, apasă Select 

Multiple și alege, în ordinea în care vrei să ți se afișeze, imaginile 

dorite. Într-o singură postare, se pot adăuga până la 10 imagini, 

care se vizualizează în mod carusel (swipe în lateral).

30

Cel mai important aspect de care 

trebuie să ții cont în alegerea tipurilor 

de imagini este faptul că Instagram, 

mai mult decât alte rețele sociale, e 

un spațiu creativ, unde oamenii își 

petrec o bună bucată de timp pentru 

a se inspira și recrea. Așadar, evită să 

suprapopulezi profilul tău cu 

fotografii de produs (fundal neutru, 

focus pe produs), ci să te orientezi 

mai mult înspre fotografii care 

integrează produsul tău sau utilitatea 

lui într-un context creativ, care îi 

inspiră pe oameni să adopte acel stil 

sau acea scenă în viețile lor.

Netlogiq - Cum să îți promovezi brandul pe Instagram



Idei de postări tip imagine
—

31

Fotografii flatlay - potrivit pentru 

produsele de dimensiuni mici / medii

Behind the scenes - fotografii din 

fabrică / atelier, din birou, fotografii cu 

pregătirea unei comenzi, fotografii cu 

angajații; dacă lansezi un nou produs, 

fotografii de la întâlnirile de echipă din 

timpul pregătirilor de lansare sau chiar 

fotografii cu prototipul, dacă asta face 

parte din strategia ta de comunicare.

Fotografii selectate din rândul 
follower-ilor / fanilor / clienților tăi 
și repostate (atenție, cu specificarea / 

etichetarea sursei) pe profilul tău
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Fotografii de produs - recomandăm 

să aplici „regula 80/20”: 80% conținut 

inspirațional / educativ, 20% 

promovare produse

Carusele de imagini cu conținut informativ / educativ

Alte idei de postări: 
● Citate relevante pentru brandul și audiența ta

● Infografice

● Ilustrații

Îți recomandăm să explorezi mai multe tipuri de imagini și să vezi 

care dintre aceste postări au avut mai multe interacțiuni, care au 

primit mai multe like-uri sau au fost salvate mai des în colecțiile 

utilizatorilor, utilizând datele din Instagram Insights sau din alte 

tool-uri care oferă Instagram Analytics.
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Alege un stil unitar
—
Posibilitățile sunt nenumărate în ceea ce privește imaginile și 

fotografiile pe care le poți publica în feed-ul contului tău de 

Instagram. Cu toate acestea, în special pentru un brand, este 

important să se afișeze un stil unitar și consecvent în conținutul 

din feed, care să reflecte cât mai bine personalitatea brandului 

(ex.: minimalist, dinamic, focusat pe detaliu, static, vibrant 

ș.a.m.d.)

De la alegerea paletei cromatice dominante, la compoziția și stilul 

fotografiilor, încearcă să construiești o identitate vizuală pentru 

business-ul tău, care să îl facă recognoscibil și captivant pentru 

cei care te urmăresc.
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Tips & Tricks
—
Instagram este o platformă vizuală, înainte de toate, așadar este 

important ca fotografiile / imaginile pe care le publici aici să fie de 

bună calitate, atât din punct de vedere al conceptului și al 

mesajului pe care îl transmit, cât și din punct de vedere tehnic.

Folosește aplicația de cameră a 
telefonului pentru fotografii

În lipsa unui aparat foto, pentru a oferi o calitate mai bună 

imaginilor, îți recomandăm să utilizezi camera integrată a 

telefonului și nu opțiunea de foto din Instagram. Astfel, vei putea 

realiza fotografii mai bine definite, vei putea controla 

dimensiunea și aspectul ratio al imaginii. Cu funcția de 

fotografiere din Instagram, poza se face direct în format 1:1 

(pătrat) și nu îți oferă posibilitatea de a ajusta expunerea și alte 

funcții foto pe care le ai în camera telefonului.
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Aplică regula treimilor atunci când faci 
o fotografie

„Regula treimilor” este o regulă de compoziție folosită în 

fotografie, care presupune împărțirea cadrului în 9 părți egale, 

prin intersecția a 4 linii - 2 verticale și 2 orizontale. Astfel, se 

formează 4 puncte de intersecție, care reprezintă de fapt locurile 

în care ai putea să încadrezi obiectul de interes al fotografiei. De 

exemplu, când fotografiezi cu camera foto sau cu telefonul, pe 

ecran se poate vedea această grilă (grid) 3 x 3 (trebuie activată 

această funcție din setările aparatului / telefonului), atât în 

orientarea portret, cât și panoramă (landscape).

Regula treimilor este o metodă pe care o poți folosi pentru a 

echilibra o fotografie, prin focusarea pe un anumit subiect și 

creând un spațiu contextual în planul secund.
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Specificații tehnice
—

● Formate de imagine acceptate: JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF 

(fără animație)

● File size: max. 8 MB (imaginile mai mari de 8 MB vor fi 

automat comprimate, pierzându-și totodată din calitate)

● Aspect ratio: portret (4:5) și landscape (1:91:1). Ține cont 

că, indiferent de orientarea imaginii, în feed se va afișa în 

format pătrat - tăiat din centrul imaginii.

● Dimensiuni acceptate: minim 150 x 150 px, maxim 1920 x 

1080.

● Dimensiuni recomandate: 1080 x 1080 px (pătrat), 1080 x 

1350 px (portret sau landscape)

Tool-uri de editare foto și creare imagini
—
Cu ajutorul tool-urilor potrivite de editare a imaginilor și cu puțină 

atenție la detalii, poți transforma niște fotografii banale în niște 

imagini extraordinare. Fie că vrei să modifici luminozitatea unei 

fotografii, să-i intensifici culorile sau chiar să îi adaugi un filtru 

predefinit, fie vrei să creezi o imagine pe baza unui model deja 

creat și pe care tu doar să îl personalizezi, există tool-uri pentru 

orice ai nevoie. Iată câteva exemple: VSCO, Snapseed, Adobe 

Lightroom, Afterlight, Canva etc.
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Video marketing-ul a devenit, în ultimii ani, punctul de focus cel 

mai mare în strategia de marketing a tot mai multor afaceri din 

întreaga lume, din foarte multe industrii și domenii. Dacă mai 

demult videoul părea un instrument rezervat pentru companiile 

cu bugete mari și cu tehnologie scumpă, acum oricine poate să 

creeze materiale video, folosind un smartphone și distribuindu-le 

pe rețelele sociale, precum Instagram.

Cum și de ce să folosești videouri pe 
Instagram
—
Instagram a dezvoltat diverse funcționalități orientate înspre 

crearea de conținut video pe platformă, făcând întreg procesul 

foarte ușor și rapid de implementat. De la postările simple de 
tip video din feed, la Instagram Stories și Reels, la videouri mai 

lungi de tip IGTV, la transmisiuni live pe platformă, brandurile 

pot oferi un întreg spectru de conținut cu care să atragă 

utilizatorii, să își formeze o comunitate și să interacționeze cu 

membrii săi.

Pe Instagram, postările de tip video înregistrează un engagement 

mai mare decât oricare alt tip de conținut, astfel că tot mai multe 

branduri includ și acest format în comunicarea lor pe această 

platformă.
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Într-un infografic despre video marketing în 2020, realizat de 

Breadnbeyond și publicat pe Social Media Today, 72% dintre 
utilizatorii de Instagram au cumpărat un produs pe care l-au 
văzut într-o reclamă video, respectiv 75% dintre utilizatori au 

făcut o acțiune după ce au văzut un video al unui brand, inclusiv 

trecând prin procesul de cumpărare, către checkout.

Prin intermediul videourilor, poți să transmiți o poveste mai 
complexă și într-un mod mai atractiv, mai real, decât printr-o 

imagine și un simplu text. De exemplu, prin intermediul videoului, 

poți să promovezi anumite produse, să oferi conținut educativ în 

care să prezinți cum funcționează produsul, cum se utilizează, să 

prezinți aspecte „behind the scenes” ale afacerii tale sau declarații 

din rândul echipei legate de munca lor ș.a.m.d.

Postarea video simplă (Feed video)
—
Acum câțiva ani, limita de durată pentru videourile din feed era 

de 15 secunde. În prezent, videourile încărcate în feed-ul de 
Instagram au limită de 60 de secunde, iar dacă depășește 

această durată, se transformă în IGTV, despre care vom vorbi în 

rândurile următoare.

Un lucru grozav este faptul că poți crea videouri direct cu 

telefonul, neavând nevoie de un aparat ultra-performant pentru 

a avea un conținut interesant pentru publicul de pe Instagram. 

Împreună cu o aplicație de editat videouri, pe care o poți 

downloada din iStore sau Google Play pe telefon (vezi câteva 

sugestii mai jos), ai posibilitatea de a realiza materiale video 

personalizate cu elementele brandului tău.
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Pentru a uploada un video în feed, tot ce trebuie să faci este să 

apeși pe butonul „+” din bara de jos a aplicației și poți alege un 

video preînregistrat din galeria telefonului tău (prima opțiune 

care ți se afișează) sau poți înregistra videouri direct din 

Instagram, apăsând pe butonul Video în loc de Gallery.

Recomandăm totuși să alegi varianta de video preînregistrat, 

deoarece posibilitățile de producție și de editare sunt mai bune la 

camera integrată a telefonului (sau a camerei video, dacă optezi 

pentru asta), mai ales în combinație cu ceea îți oferă aplicațiile 

specializate pe editare video.

La fel ca la conținutul de tip imagine, apăsând pe butonul Select 

multiple, poți uploada până la 10 videouri într-un carusel sau 

chiar să combini fotografii și videouri în același carusel; 

selectează-le în ordinea în care vrei să ți se afișeze în carusel.

40

Tips & Tricks
—

● Alege o copertă atractivă 

și sugestivă pentru videoul 

tău. Când uploadezi 

materialul, unul dintre pașii 

pe care îi urmezi este 

alegerea unei coperte 

(cover) din stop-cadrele din 

video.
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● Nu este necesar ca toate videourile tale să aibă 1 
minut întreg. Dacă poți să transmiți mesajul într-un timp 

mai scurt, fă-o. Și pune accentul pe primele secunde din 

video, pentru a putea acapara din prima atenția 

utilizatorului.

● Este recomandat să incluzi și subtitrări dacă videoul tău 

are un narator sau este un interviu cu o persoană, 

deoarece sunetul este în mod automat oprit, chiar dacă 

videoul se pornește automat atunci când navighezi printre 

postări. În plus, unii utilizatori preferă, în anumite 

circumstanțe, să urmărească videourile fără sunet și atunci 

îi ajută să urmărească până la capăt conținutul pe care l-ai 

publicat.

● Materialele educative, de tip slideshow sau animație cu 

informații utile, sunt o variantă bună de a lega o conexiune 

cu oamenii care te urmăresc și să revină pentru mai mult 

conținut interesant și folositor.

Specificații tehnice Feed video
—

● Format acceptat: MP4 sau MOV

● Lungime: între 3 și 60 secunde

● Aspect ratio: pătrat (1:1), portret (4:5), respectiv landscape 

(1:91:1)

● Dimensiune: lățime de minim 500 px

● File size: maxim 30 MB

● Recomandarea este ca videoul urcat pe platformă să aibă 

cea mai mare rezoluție posibilă în parametrii oferiți mai 

sus.
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IGTV
—
IGTV este o aplicație dezvoltată de Instagram care oferă conținut 
video cu o durată mai lungă decât o postare video simplă din 

feed, de până la 1 oră, optimizat pentru mobil. Cei de la 

Instagram au dezvoltat chiar o aplicație IGTV, care poate funcționa 

și de sine stătătoare și în paralel cu aplicația normală.

IGTV a fost creat ca urmare a creșterii în ultimii ani a numărului de 

consumatori de conținut video digital, în defavoarea televiziunii 

clasice, creatorii de conținut din mediul digital având tot mai multă 

tracțiune în rândul utilizatorilor de online (în special audiențele 

tinere).

După cum spuneam anterior, IGTV este orientat preponderent 
spre dispozitivele mobile, formatul optim de vizualizare fiind 
cel vertical, pe tot ecranul telefonului mobil sau al tabletei. Astfel, 

când filmezi un video pentru IGTV, poți să ții telefonul în poziție 

verticală.

IGTV poate fi folosit de către oricine - de la simplul utilizator de 

Instagram, la creatorii de conținut, la business-uri. Videourile se 

pot încărca direct în aplicație sau pe web.

În ceea ce privește durata videoului, acesta trebuie să aibă minim 
15 secunde și maxim 10 min. Posibilitatea de a uploada videouri 

cu durată mai mare de 10 minute, până la 1 oră, este 

momentan disponibilă doar pentru conturile verificate (care au 

bifa albastră în dreptul numelui). Durata recomandată este, 

totuși, de aproximativ 3-4 minute, în funcție și de felul în care 

răspund utilizatorii la conținutul pe care îl publici pe IGTV.

42Netlogiq - Cum să îți promovezi brandul pe Instagram



În aplicația Instagram, în zona de Explore, poți filtra conținutul 

care ți se afișează, selectând butonul IGTV, și îți va apărea un 

spațiu în care poți descoperi videouri trendy sau poți căuta direct 

ceea ce te interesează, după cuvinte-cheie. 
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Cum poți utiliza IGTV 
pentru business-ul tău?
—
Înainte de a începe să încarci videouri oarecare pe IGTV, este 

important să îți faci o strategie de conținut legat de acest aspect, 

pornind de la ceea ce ai vrea și ai putea să oferi publicului tău, dar 

și ce are nevoie acesta. 

Iată câteva tipuri de conținut pe care le poți include în strategia de 
IGTV:
● Tutoriale video
● Rubrici pe anumite teme, în care să adaugi videouri noi în 

mod recurent (ex. „Rețete”, „Discuție la cafeaua de 

dimineață”, „Produsul lunii” etc.)

● Sesiuni de întrebări și răspunsuri - o înregistrare a unei 

sesiuni Live sau un video preînregistrat și încărcat în IGTV, cu 

răspunsuri la diferite întrebări primite de la consumatori

● Interviuri - cu cineva din companie, cu un client fidel sau 

ambasador de brand, cu un colaborator etc., prin care să 

oferi informații interesante și o viziune de ansamblu asupra 

brandului, dar și a produselor tale

● Behind the scenes - o incursiune în procesul de creație a 

unui anumit produs sau cadre din timpul pregătirii unui 

eveniment, a unei ședințe foto, a unei campanii etc.
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Specificații tehnice IGTV
—

● Format acceptat: MP4

● Lungime: între 15 secunde și 10 minute / 1 oră pentru 

conturile verificate

● Aspect ratio: vertical (9:16) sau orizontal (16:9)

● File size: maxim 650 MB pentru videourile de până la 10 

minute, respectiv 3.6 GB pentru cele de până la 1 oră

● Rezoluție de minim 720 px

● Cel puțin 30 fps (frames per second / cadre pe secundă)

Tool-uri de editare video
—
După cum spuneam în paginile anterioare, marea majoritate a 

aplicațiilor specializate pe editare video îți oferă câteva 

funcționalități de bază (cel puțin) cu care poți să creezi materiale 

video potrivite pentru Instagram, de la tăierea / alipirea anumitor 

segmente din video, la adăugarea muzicii de fundal, la 

personalizarea cu elementele de brand ale business-ului tău.

Două dintre cele mai cunoscute exemple de astfel de tool-uri 

sunt: inShot și Quik (aceasta din urmă este dezvoltată de către cei 

de la GoPro).
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Ce sunt Reels?
—
Instagram Reels este unul dintre cele mai noi produse dezvoltate 

de Instagram pentru utilizatorii săi, asemănându-se destul de 

mult cu TikTok, o altă platformă socială, foarte populară printre 

tinerii din generația Z (și nu numai).

Reels îți permite să creezi videouri scurte de 15 sau 30 de 

secunde, pe care le poți edita filmând sau adăugând mai multe 

clipuri scurte. 

Funcționalitățile de bază

● Audio. Pentru a oferi o muzică de fundal videoului tău, poți 

adăuga și o melodie, fie încărcată din memoria telefonului 

tău, fie selectată din galeria de muzică disponibilă în 

aplicație.

● Efecte (filtre). Dacă vrei să oferi un aspect diferit videoului 

tău, poți adăuga un efect / filtru din galeria de efecte a 

aplicației

● Timer. Aplicația îți permite să setezi un timer pe durata a 

câte secunde dorești (din totalul de 15 sau 30 posibile) 

pentru a înregistra un video hands-free. Înainte de 

începerea înregistrării, se pornește și o numărătoare 

inversă de 3 secunde.

● Viteză. Poți mări sau scădea viteza cu care se derulează o 

anumită porțiune din video, pe care o selectezi.

● Aliniere. Această funcționalitate aliniază clipurile din video, 

pentru a face o tranziție cât mai naturală între ele.
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Realizarea unui video în Instagram Reels. De la stânga la dreapta: ecranul principal și 

funcțiile Reels (1), funcția de aliniere a capturilor video (2), alegerea muzicii de fundal 

(3), ecranul final de editare, unde poți include o descriere, și de publicare a videoului (4)

În zona de Explore, se 

pot vedea Reel-urile care 

sunt trending și care sunt 

personalizate după 

tipurile de postări cu care 

interacționezi.
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Cum poți folosi Reels 
pentru business-ul tău
—
Chiar dacă la o primă vedere Instagram Reels pare mai mult o 

joacă de adolescenți, în ultima perioadă a prins tot mai mult 

interes din partea utilizatorilor de Instagram și, ca orice alt 

instrument de social media, se poate adapta și nevoilor unui 

business, cu precădere pe parte de brand awareness. 

Instagram Reels poate să îți ofere încă un suport de conținut 
video interesant și distractiv pentru a-ți pune în valoare 

brandul și produsul tău. Este o cale prin care poți să îți crești 

comunitatea și să interacționezi mai mult cu clienții tăi, având 

posibilitatea de a fi descoperit de și mai mulți utilizatori decât cei 

care îți urmăresc deja contul.

Prin crearea de videouri pe Instagram Reels, consumatorii pot să 

vadă o latură mai umană și prietenoasă a brandului tău, dar și să 

te cunoască mai bine prin temele pe care le abordezi în aceste 

materiale.

Idei de videouri pentru Instagram Reels
● Foarte scurte tutoriale / materiale educative

● Prezentarea unui produs din diferite cadre / perspective în 

mișcare

● Cadre de atmosferă / lifestyle, compatibile cu specificul 

brandului / produsului tău
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Tips & Tricks
—

● Poți utiliza și videouri din galeria telefonului tău, pe care le 

poți edita în Instagram Reels

● Poți crea un Reel, dar să îl distribui doar via Instagram 

Stories. Acesta va dispărea, din păcate, după 24 ore, însă îl 

poți găsi în arhivă și salva într-un highlight (vezi mai multe 

despre Instagram Stories și Highlights în paginile ce 

urmează)

● Folosește hashtag-uri relevante și texte în caption în care 

să incluzi cuvinte-cheie legate de brandul tău / industria ta.
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Ce sunt Instagram Stories?
—
Dacă încă nu ai auzit despre această funcție pe care o oferă 

Instagram, Instagram Stories sunt postări de tip foto sau video 

care dispar în 24 de ore (asta dacă nu le salvezi în Highlights). 

Dacă ești un business și deții un pagină de Instagram, trebuie să 

știi că Story-urile ar trebui să fie o parte esențială din strategia ta 

de comunicare. 

Datorită specificului acestui canal, Instagram Stories îți permite să 

interacționezi mai ușor cu audiența ta și să prezinți un conținut 

autentic și valoros pentru brand-ul tău. 

Cum creezi un Story și ce instrumente ai 
la dispoziție?
—
Instagram Stories apar în bara de sus a ecranului, atunci când 

intri pe Instagram. Dacă vrei să vizionezi Story-urile prietenilor tăi, 

trebuie doar să apeși pe aceea iconiță. Dacă vrei să postezi un 

Story, ai trei posibilități: poți să apeși pe iconița „Your Story” 

(„Povestea ta”), poți să tragi de ecran spre dreapta sau poți să 

apeși pe iconița cu aparatul foto din colțul stânga-sus, de lângă 

numele Instagram.
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Odată ce ai făcut poza, ai adăugat imaginea sau ai înregistrat 

videoul, Instagram îți oferă o mulțime de posibilități de editare:

● Location: Poți adăuga locația unde te afli, pentru a fi 

descoperit cu ușurință și de către alți utilizatori, în pagina 

Explore.

● Mention: Aici poți să menționezi o persoană (similar cu 

tag) care apare în video (și nu numai). Acea persoană va 

primi o notificare și va putea reposta Story-ul pe pagina 

personală (în cazul profilurilor publice).

● Product: această funcție este disponibilă pentru conturile 

care dețin un magazin online, iar shop-ul este integrat cu 

Instagram. 

● Hashtag
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● Emoji Slider

● Music: Această funcție este accesibilă și în România, 

pentru toate tipurile de profil. 

● Poll: Este un chestionar care îți permite să pui o întrebare 

la care se poate răspunde cu Da sau Nu.

● GIF: Poți alege din multitudinea de gif-uri puse la dispoziție 

de către Instagram pentru un aspect mai friendly al 

Story-ului tău. 

● Questions: Aici ai două opțiuni - Ask me a question (unde 

poți să adresezi tu o întrebare sau să ți se adreseze 

întrebări) și What song should I listen to? (poți să modifici 

întrebarea după bunul plac, dar trebuie să ții cont că 

răspunsul va fi sub forma unei melodii).

● Countdown

● Quiz: O întrebare cu 3 variante de răspuns

● Chat: Prin intermediul aceste funcții poți organiza un chat 

unde utilizatori te pot întreba diferite curiozități despre 

brand 

● Donation: Acest buton invită utilizatorii să doneze către 

cauza aleasă de tine din lista propusă de către Instagram. 

● Writing: Poți să scrii ce îți dorești. Instagram pune la 

dispoziție 9 fonturi diferite și o paletă întreagă de culori. 

● Drawing: Dacă dorești să îți înfrumusețezi Story-ul cu niște 

desene făcute de tine, o poți face folosind această funcție. 

Ai la dispoziție mai multe variante de culoare și de pensule. 

● *Funcția de Swipe Up: Această opțiune te ajută să trimiți 

utilizatorii spre un link direct. Însă, din păcate, această 

opțiune este disponibilă doar pentru conturile cu peste 

10.000 de followers. 
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● Branded Content: Această funcție permite menționarea 

brandului căruia i se face promovare în Story. Odată 

selectată această opțiune, în colțul din stânga va apărea 

Paid partnership with… și numele brandului. 

● Food orders: această funcționalitate se adresează 

afacerilor din industria HoReCa (restaurante, catering, food 

delivery), prin care pot să folosească acest sticker în 

Story-urile lor, conectându-se la site-ul / site-urile 

partener/e de food delivery, de unde oamenii pot să 

comande acasă mâncarea preferată. Funcția este 

disponibilă doar în anumite țări, conform Instagram (veste 

bună - România se află pe listă).

● Support local businesses: un alt sticker pe care utilizatorii 

pot să îl folosească în Stories pentru a promova un brand 

local, prin etichetarea paginii respective.

Funcționalități Instagram Story. De la stânga la dreapta: sticker Support Local 

Business (1), lista de stickere (2), funcția de Food Orders, de unde poți conecta site-ul 

serviciului de livrare cu care colaborezi (3)
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Poți alege și din tool-urile puse la dispoziție de Instagram. Înainte 

de a începe să înregistrezi Story-ul, poți să optezi pentru unul 

dintre tool-urile disponibile: Create, Boomerang, Layout, 

Superzoom și Hands-free. 
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Filtre pentru Stories
—
Când te pregătești să creezi un Story, în partea de jos a ecranului 

este un rând de efecte pe care le poți adăuga la Story-ul tău, care 

mai de care mai interesante. În librăria de filtre de pe Instagram 

(Effect Gallery) le găsești organizate pe categorii și chiar poți 

căuta după cuvinte-cheie ce tip de efect te interesează sau un 

anumit utilizator.
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Story Highlights
—
Highlights sunt acele “foldere” de pe pagina principală a contului 

(poziționate sub butoanele de contact), unde poți salva 

Story-urile, dacă nu îți dorești să dispară de pe pagină. Ele se 

afișează deasupra feed-ului. Chiar dacă au trecut 24 de ore de 

când ai postat un Story, îl poți găsi în arhivă și salva în highlights.

Recomandări pentru highlights

● Te sfătuim să creezi highlights relevante pentru 

conținutul paginii tale și să organizezi foarte bine toate 

Story-urile.

● Alege un nume scurt și sugestiv pentru fiecare highlight 

pe care îl creezi, astfel încât să reflecte Story-urile adăugate 

în el.

● Creează coperte atrăgătoare pentru fiecare folder, 

folosind un tool de creare imagini (ex. Canva).

● Dacă deții un magazin online, te poți folosi de Highlights 

pentru a expune produse noi, colecții întregi care să îți 

aducă vizite pe site. 

● Să ai în vedere faptul că într-un folder poți adăuga până 

la 100 de Stories (foto sau video).
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Specificații tehnice Instagram Story
—

● Dimensiune: 1080x1920

● Tool-uri de creare a Story-urilor în aplicație: Create 

(adaugi text pe un fundal simplu sau alegi unul dintre 

stickerele sugerate în galeria acestei funcții), foto 

instantanee direct din Story, înregistrare video (ții apăsat 

pe butonul din mijloc), Hands-free (înregistrare video fără 

să trebuiască să ții apăsat), Boomerang, Layout (colaj foto)

● Durată video / Story: 15 secunde

● Se pot înregistra câte 4 Story-uri într-un calup, 

putându-se publica deodată.

Tool-uri extra pentru design
—
Dacă vrei să creezi Instagram Stories atrăgătoare, cu un design 

mai aparte, poți apela la tool-uri care au o varietate largă de 

stiluri și modele din care să alegi. Iată câteva exemple de astfel de 

aplicații: Story Maker, Unfold, Canva (există și variantă pentru 

mobile).
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Când vorbim despre „SEO pe Instagram”, ne referim în principal 

la cum să îți optimizezi profilul și conținutul pe care îl publici pe 

acest canal pentru a fi descoperit cât mai ușor, de cât mai mulți 

oameni și, cel mai important, de oamenii potriviți care vor și 

cumpăra de la tine.

Mai jos, îți prezentăm câteva recomandări pe care le poți 

implementa pe canalul tău de Instagram pentru a-ți crește 

vizibilitatea în mod organic.

Optimizează-ți profilul
—

● Setează-ți profilul să fie public și de tip Business (aplică 

pașii și recomandările pe care ți le-am prezentat în 

Capitolul 2. Instagram Business pentru eCommerce)

● Imaginea de profil - simplă și de efect. De regulă, 

brandurile optează pentru logo.

● Username-ul să fie ușor de reținut și de căutat - numele 

brandului, de regulă

● Numele contului să conțină brandul și chiar și unul 

dintre cuvintele-cheie ale business-ului tău

● În bio (spațiul unde prezinți în câteva cuvinte brandul) 

adaugă 2-3 cuvinte-cheie după care oamenii să te 

găsească

● Adaugă un link cu UTM la „Website”
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Folosește hashtag-uri relevante
—
Hashtag-urile pot să servească drept filtre de căutare pe 

Instagram, așadar folosește-le cu încredere. Ele pot să cuprindă 

cuvinte-cheie, ceva mai multe decât ai adăugat în bio, care să îți 

extindă posibilitățile de a fi descoperit în căutările utilizatorilor. 

Despre hashtag-uri, însă, vorbim pe larg în capitolul următor.

Formulează caption-uri interesante, 
atractive
—
Chiar dacă Instagram este un canal care se bazează foarte mult 

pe latura vizuală, tot mai multe branduri și creatori de conținut 

abordează cu mai mare interes și zona de text pe care îl adaugă 

la postările lor. Utilizatorii au început să urmărească și acest 

aspect, fiind atrași de poveștile și informațiile pe care le găsesc în 

feed-ul lor, completând partea vizuală.

De aceea, acordă atenție și textelor pe care le publici, să 

completeze natural și creativ conținutul vizual. În plus, folosește 

cuvinte-cheie relevante pentru brandul tău, pentru a-ți mări 

șansele de a fi descoperit.
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Adaugă descrieri imaginilor tale
—
Atunci când urci o imagine în feed-ul de Instagram, ai 

posibilitatea de a adăuga și text alternativ, pentru cei care au 

deficiențe de vedere. În zona unde completezi textul pentru 

postare și poți să etichetezi oameni sau să alegi locația, vei vedea 

un buton de Advanced Settings. Apăsând pe acest buton, ți se 

deschide o listă de opțiuni, iar la secțiunea Accessibility - Write Alt 

Text, poți descrie imaginea ta în câteva cuvinte, relevante. Făcând 

asta, postările tale pot să ocupe o poziție mai bună în căutările 

utilizatorilor pe Instagram.

Încearcă să aplici aceste tactici și urmărește evoluția contului și a 

postărilor tale, respectiv a statisticilor-cheie (engagement, reach, 

impresii, click-uri etc.).

64Netlogiq - Cum să îți promovezi brandul pe Instagram



08

#



Hashtag-urile sunt acele cuvinte-cheie în jurul cărora se învârte 

întreaga ta strategie. Hashtag-urile sunt sub forma unui cuvânt 

sau a unei sintagme fără spații între cuvinte, la care se pune în 

față semnul diez (exemple: #netlogiq, #agentiedemarketing, 

#brandromanesc), cel mai des fiind vizibile ca parte din 

descrierea postării tale sau ca un comentariu sub postare. 

Primul hashtag a apărut în anul 2007 pe Twitter, la sugestia lui 

Chris Messina, fost designer la Google și Uber. De atunci, marea 

majoritate a rețelelor de social media au început să permită 

folosirea hashtag-urilor: Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, 

Tumblr, TikTok.

Scopul principal al acestui keyword cu semnul “#” în față este să 

grupeze mai multe postări cu aceeași tematică, pentru a fi mai 

ușor de urmărit, și pentru a facilita interacțiunea dintre utilizatorii 

interesați de același subiect. Astfel, printr-un click pe hashtag 

putem explora postările care se referă la același subiect de 

discuție, același eveniment sau știre.
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Unde folosim hashtag-uri?
—

● În postări - În cadrul postărilor din feed poți folosi o 

întreagă listă de hashtag-uri, poți fie să le postezi la finalul 

descrierii și să le separi de text printr-o serie de simboluri 

sau spații, fie să le postezi într-un comentariu separat.

● În Stories - Oferă opțiunea de a adăuga un sticker de 

hashtag, cu scopul de a încadra un Story într-o anumită 

tematică. Toate postările care au un anumit hashtag sunt 

adunate într-un Story separat, care e public și poate fi 

accesat de oricine. Prin urmare, dacă folosești hashtag-uri 

în Stories, postările tale devin vizibile unui public nou, care 

ar putea rezona cu acel conținut postat de tine. Astfel poți 

să obții followeri noi și să îți crești notorietatea brandului.  

● În Bio - Poți adăuga hashtag-uri în descrierea contului tău 

de Instagram, acestea nu-ți vor face contul mai ușor de 

descoperit în căutările utilizatorilor, dar te vor ajuta pe 

partea de branding și vor ajuta followerii să te identifice cu 

anumite domenii de interes.
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Cum găsim hashtag-urile potrivite 
—
Este important ca hashtag-urile să reprezinte brandul tău, să fie 

în concordanță cu audiența ta și strategia ta de marketing. Rolul 

hashtag-urilor este de a oferi un boost postării tale, dar și de a 

grupa postările din aceeași categorie, pentru a fi mai ușor de 

urmărit. 

Cu o cercetare atent realizată, poți descoperi hashtag-urile 

potrivite contului tău de Instagram care să asigure succesul 

conținutului pe care îl publici. Cu ajutorul hashtag-urilor, postările 

tale pot fi mai ușor de descoperit de către o comunitate mai 

largă, chiar dacă nu urmăresc contul tău. 

Găsirea hashtag-urilor potrivite este un pas esențial. Ca să fii 

sigur că ai ales hashtag-urile potrivite, trebuie să urmezi mai 

mulți pași:

1. Vezi ce hashtag-uri folosesc concurența și influencerii. 

Ca un prim pas, încearcă să analizezi postările 

concurenților și ale influencerilor din nișa ta. Este un pas 

important atunci când nu știi de unde să pornești. 

2. Urmărește trendurile. Vezi care sunt cele mai populare 

hashtag-uri și adaugă la strategia ta doar hashtag-urile 

potrivite afacerii tale. Dacă folosești hashtag-uri irelevante, 

postările tale vor părea conținut spam și știm că nu asta îți 

dorești. 
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3. Folosește tool-uri care te ajută să descoperi cele mai 

potrivite hashtag-uri pentru strategia ta. Câteva tool-uri 

care te-ar putea ajuta să îți creezi strategia de hashtag-uri 

sunt: All Hashtag, Seek Metrics, AutoHash, Display 

Purposes și Sked Social. 

4. Caută hashtag-uri locale dar care să se potrivească în 

continuare cu brandul tău. 

5. Creează un hashtag doar pentru brandul tău, dar 

încearcă să nu folosești numele brandului. Fii creativ și vino 

cu o idee ingenioasă. Comunitatea de pe Instagram 

apreciază paginile creative, cu conținut de calitate.

6. Fă test A/B pentru a găsi acele hashtag-uri care îți aduc un 

număr mare de vizualizări și interacțiuni. 

7. Încearcă să nu folosești mereu aceleași hashtag-uri. 

Deși poate fi tentant, încearcă diferite hashtag-uri, 

deoarece dacă folosești mereu aceleași hashtag-uri, 

postările tale vor ajunge întotdeauna la aceeași audiență. 

8. Monitorizează întotdeauna rezultatele aduse de o 

postare, inclusiv rezultatele generate de hashtag-uri 

(Impressions: From hashtags). 

Tips & Tricks
—

● Creează-ți propriul hashtag - Acesta trebuie să fie scurt, 

ușor de reținut și de scris, să nu aibă conotații negative (un 

pic de research înainte este obligatoriu), și reprezentativ 

pentru campania, brandul sau concursul tău.
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● Include mai multe hashtag-uri pentru mai multă 

vizibilitate - Poți include până la 30 de hashtag-uri în 

descrierea postării tale, dar de cele mai multe ori nu vei 

avea nevoie de atât de multe. E suficient să folosești 15-20, 

sau chiar mai puține, dar e important să faci un mix între 

cele foarte populare și cele mai nișate (specifice pentru 

domeniul tău de activitate).

● Campanie de Real-time marketing - Te poți lega de un 

eveniment sau o știre populară în acea perioadă (ex. 

#CoffeeDay, #ValentinesDay). Dacă vei folosi un hashtag în 

trend, sunt șanse mari ca postarea ta să apară în feed-ul 

unor oameni care nu te urmăresc și să te expui unui public 

nou.

● Folosește hashtag-uri populare - Alege hashtag-urile 

existente, care sunt folosite deja de un număr considerabil 

de oameni, și care te pot ajuta să îți crești vizibilitatea pe 

social media. Atunci când vrei să îți expui postările din 

social media unui număr mai mare de oameni, adăugarea 

unor hashtag-uri existente (și destul de populare) este o 

soluție bună de a atrage reach organic și de calitate. 

Încearcă un mix între hashtag-uri populare și hashtag-uri 

mai puțin folosite, astfel poți fi sigur că ajungi la o audiență 

variată, iar postarea ta nu se va pierde în multitudinea de 

alte postări.

● Folosește întotdeauna hashtag-uri relevante pentru 

tine și pentru conținutul tău. Nu folosi niciodată 

hashtag-uri precum: #likeforlike, #follow4follow, 

#under10k etc. 
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● Există mai multe categorii de hashtag-uri (încearcă să 

folosești hashtag-uri din fiecare categorie):

○ Hashtag de comunitate

○ Hashtag care descrie o anumită audiență

○ Hashtag care descrie un produs

○ Hashtag de nișă

○ Hashtag de locație

○ Hashtag de eveniment

● Explorează, explorează, explorează. Folosește-te de 

funcția de search și caută hashtag-uri. Când rămâi fără 

inspirație, introdu un cuvânt de bază în căsuța de search și 

vei descoperi mai multe posibilități de hashtag. 
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Odată ce ți-ai convertit contul de Instagram la unul profesional, 

vei putea face reclame plătite care să-ți promoveze conținutul, 

site-ul și oferta de servicii sau produse. În plus, vei avea acces și la 

platforma de Facebook Ads, de unde poți crea ad-uri care să fie 

afișate în Instagram.

Există 3 modalități prin care poți crea și administra reclame pe 

Instagram:

1. Direct din Instagram. Având cont de tip profesional, vei 

putea promova plătit postări și Stories din contul tău de 

Instagram.

2. Din pagina ta de Facebook. Dacă administrezi o pagină 

de Facebook, o poți conecta la contul de Instagram. După 

conectare vei putea să creezi și să administrezi reclamele 

din pagina ta de Facebook.

3. Campanii plătite din Ads Manager.  Trebuie să conectezi 

contul de Instagram cu cel de Facebook pentru a putea 

rula ad-uri din Ads Manager, dar apoi vei avea un control 

mai bun asupra cheltuielilor și vei avea mai multe opțiuni 

de optimizare pentru reclamele tale.
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Ce obiective poți seta pentru campaniile 
de Instagram Ads?
—
Obiectivele pe care le setezi campaniilor tale vor influența felul în 

care reclamele vor fi optimizate și modalitatea prin care îți va fi 

calculat costul pentru rezultatele obținute.

Poți seta 8 obiective distincte pentru campaniile tale de 

Instagram Ads: 

● Brand Awareness - Acest obiectiv este potrivit pentru a 

crește notorietatea brandului tău. Acest obiectiv este 

compatibil cu mai multe formate de ad-uri (Image Ads, 

Video Ads, Carousel Ads, Slideshow Ads și Stories Ads)

● Reach - Campaniile care au acest obiectiv vor fi optimizate 

pentru a ajunge la cât mai mulți oameni. Deși campaniile 

de Reach sunt destul de similare cu cele de Brand 

Awareness, există diferențe notabile între ele. În cazul celor 

de Brand Awareness ai o audiență formată din utilizatori 

care își amintesc de brandul tău, dar în cazul celor de 

Reach vei avea o audiență lărgită, obiectivul fiind acela de a 

ajunge la cât mai mulți oameni. Acest tip de campanie 

suportă toate tipurile de ad.

● Traffic - Poți folosi acest tip de campanie ca să generezi 

trafic pentru site-ul tău. Acest tip de campanie suportă 

toate tipurile de ad.
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● App Installs - Dacă vrei să generezi instalări ale aplicației 

tale de mobil, acest tip de campanie este potrivit pentru 

tine. Poți duce utilizatorii pe pagina de app store, de unde 

își pot downloada aplicația. Acest tip de campanie suportă 

toate tipurile de ad.

● Engagement  - Acest tip de campanie promovează eficient 

conținutul de pe contul de Instagram și este optimizat 

pentru a aduna engagement-ul utilizatorilor (likes, 

comments, shares, saves).  Acest obiectiv este compatibil 

cu Video Ads, Carousel Ads, Slideshow Ads și Stories Ads.

● Video Views - Acest obiectiv este potrivit pentru 

promovarea videourilor, reclamele fiind optimizate pentru 

a rula videoul la cât mai mulți utilizatori.

● Lead Generation - Dacă vrei să aduni adrese de email de 

la utilizatori, atunci acest tip de campanie este potrivit 

pentru asta. Acest obiectiv suportă toate tipurile de ad-uri.

● Conversions - Acest tip de campanie este alegerea 

potrivită pentru brandurile de eCommerce care vor să 

transforme Instagram-ul într-un canal de vânzări.
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Ce pași trebuie să parcurgi 
pentru a putea face Instagram Ads
—
Pasul 1: Conectează contul de 
Instagram la pagina de Facebook

Acest pas trebuie realizat doar o singură dată și poate fi realizat 

din secțiunea “Settings” a paginii tale de Facebook. 
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Pasul 2: Creează o campanie de 
Instagram Ads

După ce ai conectat contul de Instagram la pagina de Facebook, 

trebuie să deschizi Ads Manager-ul pentru a da drumul la prima 

ta campanie de Instagram Ads. Selectează tab-ul Campaigns și 

apasă butonul + Create pentru a crea o campanie. Alege apoi un 

obiectiv pentru campania ta, dar atenție la ce alegi pentru că nu 

toate obiectivele din Ads Manager sunt compatibile cu Instagram 

Ads.

După ce selectezi obiectivul, vei putea selecta bugetul alocat 

campaniei și strategia de licitație, dar și orele în care vrei ca 

reclama ta să fie difuzată în cadrul platformei.
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Pasul 3: Creează un Instagram Ad set

În această secțiune trebuie să introduci bugetul și calendarul de 

derulare al ad set-ului, audiența pe care vrei s-o targetezi și 

locațiile unde vrei să fie afișată reclama ta.

Buget și calendar de derulare - Poți începe cu un buget redus în 

care să-ți testezi ideile. Poți scala rezultatele după ce găseșți 

formula potrivită de costuri pentru afacerea ta.
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Audiența - Definește prima oară profilul clientului tău, iar apoi 

testează-ți ideile și încearcă diferite audiențe să vezi care 

răspunde cel mai bine mesajului tău și ofertei tale de servicii și 

produse.

Placements - Alege zonele în care vrei să fie afișat ad-ul tău. 

Selectează Manual Placements, editează platformele unde vrei să 

fie afișată reclama, poți selecta toate platformele sau doar unele 

dintre ele. În cazul nostru vom alege doar Instagram, iar la 

Placements vom selecta Instagram Feed și Instagram Stories.
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Pasul 4: Creează o reclamă

În tab-ul Ad vei putea seta toate detaliile reclamei pe care 

vrei s-o rulezi. Poți selecta o postare existentă sau poți crea de la 

zero o reclamă nouă. Ai nevoie de un banner și de un text 

apetisant care să le trezească interesul utilizatorilor.
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Acest instrument este esențial în campaniile de marketing de 

succes. Fără partea de Insights nu ai ști care postare a performat 

mai bine, dacă ai atins publicul potrivit și nu ai avea de unde să 

scoți idei noi de îmbunătățire pentru campaniile viitoare. Acest 

feature este disponibil doar pentru conturile Creator și Business 

și poate fi accesat din Settings, selectând butonul Insights. 

Secțiunea Insights are 3 componente principale: Audience, 

Interactions și Reach.

Audience - Audiența
—
În această secțiune vei putea afla informații despre locațiile din 

care provin followerii contului tău, date demografice despre 

aceștia (vârstă, sex etc.), dar și zilele și orele în care aceștia sunt 

activi pe Instagram.
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Interactions - Interacțiuni
—
Această zonă îți va arăta informații despre cum a performat 

conținutul tău, dacă a fost apreciat sau distribuit și îți va evidenția 

conținutul care a funcționat cel mai bine. Aici vei găsi date despre 

performanța postărilor din feed și a Story-urilor distribuite. 
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Reach - Afișări
—
În această secțiune vei găsi date statistice despre performanța 

contului, câte afișări a avut contul, câți oameni au vizitat profilul, 

câți oameni au apăsat butonul de website și zilele în care profilul 

a performat cel mai bine și a ajuns la mai mulți oameni.

Pentru a vedea date statistice despre contul tău de Instagram mai 

poți apela și la tool-uri externe care au această opțiune. Unele 

dintre ele îți vor oferi date în plus față de Instagram și îți vor da și 

sfaturi de optimizare: Hootsuite Analytics, Iconosquare, Keyhole, 

HypeAuditor.
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Influencer-ul este persoana a cărei prezență în mediul online are 

un impact semnificativ asupra unei anumite nișe de public și 

influențează alegerile comunității care-l urmărește, prin 

conținutul pe care îl creează și postează în social media.

De obicei, influența acestui „evanghelist”, cum mai este numit, nu 

este limitată la o singură rețea socială: el poate fi blogger, 

vlogger, Instagrammer, admin-ul unui grup popular pe Facebook, 

toate cele enumerate înainte sau, pur și simplu, o persoană 

cunoscută în social media pentru opiniile și recomandările sale 

bine argumentate sau foarte amuzante, care inspiră încredere.

Influencer marketing este seria de acțiuni ce o au în prim plan pe 

persoana descrisă mai sus, care, prin canalele sale de 

comunicare, transmite nișei sale, într-un mod creativ, mesajele 

brandurilor cu care colaborează.

Ce pot face influencerii pentru tine?
—

● Îti pot aduce notorietate – Asta se poate monitoriza prin 

numărul de fani noi aduși pe paginile tale de social media, 

click-uri și trafic adus pe site, abonați la blog etc.;

● Îți pot populariza hashtag-ul, dacă ai unul specific legat 

de un eveniment sau unul general, de brand; 

● Îți pot aduce conversii – Dacă influencerii includ un link 

spre site-ul tău pe canalele lor de social media, îți pot 

genera și vânzări / lead-uri;
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● Îți pot aduce participări la eveniment – Ex. dacă 

organizezi o conferință, un concert, etc., le poți da 

influencerilor un cod de discount pe care să-l promoveze 

pe canalele lor și pe care urmăritorii lor să-l poată folosi la 

achiziționarea biletului;

● Îți pot asigura o sursă de conținut nou, numai bun de 

postat pe social media, pe care îl poți refolosi apoi pe 

canalele tale. Dacă faci și un concurs pe conceptul de User 

Generated Content (UGC), poți obține și alte imagini cu 

produsele tale (postate direct de clienți), pe care le poți 

reposta apoi;

● Îți pot oferi un vot de încredere. Dacă ești un brand nou 

apărut pe piață, e perfect normal ca lumea să nu aibă din 

prima încredere în produsele tale. Însă, atunci când un 

influencer lasă un testimonial sau face un review pozitiv 

pentru produsul tău, primești din start un vot de încredere, 

iar urmăritorii acelui influencer vor fi mult mai deschiși să îi 

dea o șansă brandului tău.
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● Te pot ajuta să ajungi la un public nou – Dacă tu vindeai 

până acum doar persoanelor din zona rurală, cu vârsta 

cuprinsă între 35-50 de ani, și lansezi o nouă gamă de 

produse potrivite unui public mai tânăr și cu alte interese, 

cu siguranță nu vei targeta noua gamă de produse spre 

același public existent. Va trebui să ajungi la un public nou, 

ceea ce poți face cu succes prin publicitate plătită, însă 

dacă adaugi și componenta de influencer marketing în 

ecuație, vei vedea că rezultatele vor fi și mai bune.

Dacă înainte brandurile lucrau cu influenceri pe o perioadă 

determinată de timp (ex. trimiteau un colet cu produse mai 

multor bloggeri, în schimbul unor articole publicate pe blogurile 

acestora, și acolo se încheia colaborarea), în ultimii ani se observă 

o trecere spre a atrage ambasadori de brand – colaborări de 

lungă durată, parteneriate.

Mai exact, brandurile devin mai selective la partea de alegere a 

influencerilor cu care vor lucra, însă îi includ pe aceștia în mai 

multe campanii, îi implică activ în partea de dezvoltare a 

produselor etc.

Dacă ai reușit să îi convingi și au fost mulțumiți de calitatea 

produselor oferite, vor reveni tot la tine. Într-un studiu efectuat 

de Influencer Marketing Hub aflăm că 82% dintre marketerii 

intervievați consideră că acei clienți proveniți din campaniile 

cu influenceri sunt relevanți și de calitate, într-o măsură mult 

mai mare decât în cazul canalelor clasice de advertising.
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Cum îi alegi pe cei potriviți pentru tine?
—
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l ai în vedere este 

analiza pe care o vei face înainte de a selecta influencerii care vor 

duce mesajul tău mai departe. Trebuie să te asiguri că influencerii 

selectați se potrivesc publicului tău țintă din două motive:

● În primul rând, influencer-ul va accepta să lucreze cu tine 

doar dacă produsul tău i se potrivește (îți recomandăm să 

te uiți la ceea ce a postat influencer-ul până acum, pentru 

a-ți face o idee, înainte de a propune colaborarea);

● În al doilea rând, vrei să te asiguri că nu pierzi bani creând 

o relație între produsul tău și un public care nu va fi 

niciodată interesat să-l achiziționeze.

Cum măsori rezultatele?
—
Cel mai important lucru este să determini care este obiectivul tău 

principal și să îl comunici influencer-ului, pentru a seta așteptările 

de la început.

Deși influencerii te pot ajuta să vinzi mai mult, nu te baza pe asta 

atunci când pornești colaborarea cu ei. Influencer-ul este un 

creator de conținut, se pricepe la construirea unei comunități, la 

scris, filmat, editat etc., însă nu este un om de vânzări. Acesta îți 

va aduce oameni pe site, dar mai departe e treaba ta să îi 

convingi prin pagina de produs, testimoniale, videouri etc. că 

produsul tău chiar merită cumpărat.
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Metode prin care poți măsura efectele unei 
colaborări cu influenceri
—
● Includerea link-urilor personalizate (UTM-uri). Dacă 

influencer-ul va trimite oameni pe magazinul tău online, e 

foarte ușor să măsori câte conversii vin din partea lui. Îl poți 

ruga pe acesta să includă un link personalizat (cu UTM-uri 

pentru campania respectivă) în articolul de blog, în postare sau 

în Story, și astfel vei putea vedea ce trafic și vânzări ți-a adus 

respectivul. În plus, ai putea să îi oferi un cupon de reducere 

unic pe care să-l promoveze pe canalele sale și apoi să vezi de 

câte ori este folosit.

● Solicitarea unui raport. Pentru a măsura rezultatele din 

social media, poți să urmărești: numărul de followeri noi veniți 

pe conturile tale, numărul de like-uri și comentarii la postările 

influencer-ului, reach, impresii, vizite în profil, link clicks etc. 

Pentru datele care nu sunt publice și la care nu ai acces, îi poți 

solicita acestuia un raport (fie lunar – în cazul unei colaborări 

de lungă durată, fie la finalul campaniei – dacă este o 

colaborare punctuală).

● Salvarea datelor din Insights. Dacă folosești funcționalitatea 

de Parteneriat plătit cu... din Instagram, vei avea acces direct la 

rezultatele postărilor influencer-ului. Important de reținut: 

pentru postările de tip Stories, ai doar 14 zile acces la aceste 

date în Facebook Page Insights. Așa că îți recomandăm să 

salvezi aceste informații într-un tabel sau să faci capturi de 

ecran (screenshot-uri) înainte să dispară din cont.
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Tips & tricks
—
Gândește-te la ce audiență vrei să 
targetezi

● În funcție de domeniul în care activezi trebuie să te 

gândești ce tip de influencer să alegi. Să luăm un exemplu: 

dacă tu vinzi un iaurt bio dedicat copiilor, ai două nișe mari pe 

care te poți focusa: food & parenting. Prin urmare, ar fi indicat 

să selectezi influenceri care se regăsesc în una dintre aceste 

două categorii sau în ambele.

● Avantajul principal al unui influencer nișat: poți ajunge la 

un public extrem de relevant, care are șanse foarte mari să 

convertească.

● Dezavantajul unui influencer nișat: e posibil ca acesta să 

ajungă la un număr prea mic de oameni, ceea ce nu e bine 

dacă tu tocmai lansezi o gamă nouă de produse și ai nevoie de 

multă vizibilitate.

● În general, cel mai bine ar fi să faci un mix și să alegi câțiva 

influenceri din cele două categorii targetate, și câțiva mai 

nișați, la care să se regăsească ambele subiecte (de food și 

parenting).
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Alege oameni profesioniști, care 
postează conținut de calitate 

● Este important ca influencerii cu care colaborezi să îți 

reflecte valorile și brandul. Ideal ar fi să găsești influenceri 

care fac o treabă excelentă din punct de vedere al imaginii, dar 

și al textului, unde există o concordanță între ceea ce transmit 

și modul în care o fac. 

● Încă de la primul contact cu influencer-ul e recomandat să 

stabilești clar obiectivele, strategia, bugetul alocat, însă e 

la fel de important să fii prietenos și să nu uiți că o comunicare 

bună va aduce mereu rezultate bune. 

● De asemenea, nu controla până la cel mai mic detaliu 

munca și conținutul influencer-ului. Până la urmă, motivul 

principal pentru care ai apelat la el este faptul că știe cum să 

comunice cu publicul la care vrei să ajungi. E suficient să 

stabiliți câteva direcții de comunicare și conținut la începutul 

colaborării. Restul e magia și inspirația influencer-ului. 🙂
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Instagram este, fără îndoială, o platformă dinamică și captivantă, 

cu foarte mult conținut interesant, divers, iar pentru o afacere 

care își dorește să își extindă activitatea de promovare online și 

aici, este important să o facă într-un mod strategic, cu un scop 

și obiective clare și măsurabile.

Dacă ai un business, în special în zona de eCommerce, îți 

recomandăm cu tărie să definești strategia de promovare pe 

Instagram înainte de a începe efectiv să publici conținut pe 

platformă. În rândurile următoare îți prezentăm câteva aspecte 

de luat în considerare în dezvoltarea strategiei.

Definirea audienței
—
Înainte de toate, asigură-te că audiența pe care o vizezi ca 

posibilă consumatoare a brandului tău este prezentă pe 

Instagram și conturează profilul acesteia, pornind de la datele 

demografice (vârstă, sex, informații geografice, mediul de trai - 

urban / rural etc.), continuând cu interesele și comportamentul 

online. Acestea trebuie să fie compatibile cu profilul clientului 

tău, astfel încât să îți poți direcționa mesajele cât mai clar și 

eficient către utilizatorii potriviți și care ar fi interesați de brandul 

și produsele tale.
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Setarea scopului și a unor obiective clare
—
Odată ce ai stabilit audiența, este esențial să îți răspunzi la câteva 

întrebări legate de ceea ce vrei să obții prin Instagram, cum se 

integrează în ansamblul de activități de marketing și ce buget ești 

dispus să investești în promovarea pe acest canal.

Răspunsurile la aceste întrebări te vor ghida în stabilirea unui 

scop și a unor obiective clare. Iată câteva exemple comune în 

rândul brandurilor și echipelor de marketing care aleg să 

desfășoare activități de promovare pe Instagram:

● Recunoașterea brandului și construirea reputației 

acestuia în online

● Creșterea comunității online și a interacțiunii cu 

persoanele interesate de brand sau de ceea ce comunică 

brandul

● Promovarea produselor pe care le comercializează 

brandul

● Extinderea bazei de clienți prin atragerea de oameni noi 

interesați de produsele brandului

● Branding de angajator (Employer Branding), prin care se 

promovează valorile companiei cu scopul de a fi o 

companie dezirabilă pe zona de recrutare și resurse 

umane
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Desigur, mai pot fi și altele, însă recomandarea noastră este să te 

concentrezi pe unul sau două scopuri principale, care să îți 

canalizeze apoi activitățile, obiectivele specifice și, desigur, 

rezultatele pe care le dorești.

Apoi, poți începe să te gândești la ce tip de conținut vrei și poți să 

oferi comunității pe Instagram, cum se va traduce viziunea 

brandului și a afacerii tale în acest spațiu creativ. Dacă ai nevoie 

de inspirație, revizitează paginile anterioare, în care ți-am 

prezentat tipurile de conținut pe care le poți împărtăși pe 

Instagram. 

În capitolul următor (și ultimul din acest eBook), îți oferim câteva 

idei și sfaturi legate de conturarea și punerea în acțiune a unui 

plan editorial pentru Instagram.
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În orice activitate de marketing pe care o desfășori, este esențială 

organizarea și planificarea, mai ales când jonglezi între mai multe 

canale, fiecare cu abordarea și tonalitatea sa, cu mai multe tipuri 

de conținut și obiective diferite. De aceea, îți recomandăm cu 

insistență să creezi un plan sau calendar editorial, care să conțină 

postările pe care vrei să le publici într-o perioadă de timp dată.

Categorii de conținut și rubrici
—
De regulă, această perioadă se întinde pe o lună, așa că 

planificarea începe cu ceva timp în avans, pentru a putea pregăti 

acel conținut. Desigur, dacă business-ul tău funcționează într-un 

mediu dinamic și rapid schimbător, planificarea se poate face și 

pe perioade mai scurte de timp. E important totuși să ai anumite 

categorii de conținut general valabile pentru plaja de interese 

cuprinse de business-ul / brandul tău, care nu țin cont neapărat 

de eventualele evenimente punctuale.

Înainte de a începe planificarea efectivă în calendar, stabilește 

care sunt categoriile de conținut și rubricile pe care vrei să le 

abordezi pe contul tău de Instagram - conținut educativ, 

promoțional / comercial, noutăți din industrie, postări create de 

clienții tăi cu produsul tău, concursuri, campanii cu influenceri 

ș.a.m.d.
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Alege categoriile care se potrivesc obiectivelor stabilite anterior și 

notează-ți idei de postări pe care le-ai include în fiecare categorie. 

Sfat: păstrează lista aceea aproape și actualizeaz-o constant; îți 

va prinde bine. În cadrul acestor categorii, poți stabili câteva 

rubrici.

Rubricile cuprind subiecte pe anumite teme recurente legate de 

brandul tău, de industria în care activezi, de produsele tale și de 

specificul activității pe care o desfășori. Folosește-te de 

know-how-ul pe care e clădit business-ul tău și transformă 

aspectele-cheie în conținut autentic și prezentat în mod 

creativ pentru consumatorii tăi.

Iată și câteva exemple de rubrici pe care ai putea să le încerci:

● Focus produs / prezentare gamă produse

● Sfatul specialistului - conținut educativ

● Cum se face …. (un anumit produs, un anumit proces etc.) 

- aici poți oferi conținut din culise, care poate fi foarte 

atractiv pentru clienții tăi

● Evenimente punctuale / recurente (rubrica poate purta 

numele evenimentului)

● DIY (Do It Yourself) - tutoriale despre cum se folosește un 

anumit produs sau despre alte teme conexe business-ului 

tău
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Odată ce ai stabilit care sunt categoriile și rubricile de conținut, 

începe planificarea lor pe o perioadă de referință, ca un 

calendar cu activități. Pentru asta, ai nevoie de un spațiu unde 

poți să te organizezi. Poți folosi Google Sheets, Google Calendar 

sau orice altă platformă care oferă servicii de planificare și chiar și 

de distribuire a conținutului pe social media (vezi câteva 

recomandări în rândurile următoare).

Dacă alegi să folosești Google Sheets, de exemplu, te poți 

organiza foarte bine pe coloane și rânduri, în tab-uri, utilizând 

funcționalitățile disponibile. Mai jos sunt câteva sugestii de 

informații pe care le poți include în tabel:

● Tema postării

● Categorie / Rubrică

● Format (imagine + text, video, IGTV, Story etc.)

● Detalii despre postare / Conținutul postării

● Link către imaginea pe care o vei folosi

● Link cu UTM către produs / site (acolo unde e cazul)

● Data publicării

● Status (ex. În pregătire, programat, publicat etc.) - în 

funcție de cum te organizezi cu echipa ta

● Buget alocat pentru promovare plătită (dacă și unde e 

cazul)
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Tool-uri de planificare a conținutului pe 
social media
—
Tool-urile de planificare / programare sunt acele aplicații care 

ne fac viața mai ușoară, mai ales atunci când ne ocupăm de 

multe conturi și trebuie să fim prezenți pe diverse canale, de la 

Facebook, la Instagram, Pinterest sau chiar LinkedIn. Aceste 

aplicații ne permit să programăm postările în avans, 

organizându-ne cu ajutorul unor calendare special create pentru 

a îndeplini această funcție.

De exemplu, pentru publicarea / programarea postărilor de 

Instagram, poți folosi în mod gratuit platforma Creator Studio de 

la Facebook, unde conectezi profilul de Instagram al business-ului 

tău.

Pe piața digitală, însă, mai sunt o mulțime de tool-uri pentru 

crearea, organizarea, planificarea și publicarea de conținut pe 

platformele de social media, inclusiv pe Instagram. Iată câteva 

alte platforme care oferă aceste servicii:

1. Sprout Social
Perfectă pentru afacerile mici sau branduri mari, Sprout Social 

are numeroase funcții, însă de această dată ne vom concentra pe 

funcția de scheduling. Cu o interfață ușor de folosit, această 

aplicație este integrată cu majoritatea platformelor de social 

media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest și Twitter.
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Acest tool îți oferă posibilitatea de a posta pe mai multe canale 

simultan dintr-o singură platformă. De asemenea, pentru 

rezultate cât mai bune, Sprout Social propune mai multe 

caracteristici utile care vin în completarea funcției de programare:

● Calendar integrat pentru a putea vizualiza toate postările

● Crearea materialelor vizuale, oferind posibilitatea de a 

edita, de a adăuga filtre, texte suprapuse peste imagine, 

dar și de a optimiza conținutul media în funcție de 

cerințele fiecărei platforme

● Funcția ViralPost® îți va calcula ora potrivită la care să 

postezi pentru a maximiza interacțiunile.

● Aplicația este disponibilă în versiune web, iOS și Android.

● Posibilitatea de a crea și a analiza URL-urile cu 

parametri de urmărire, pentru o mai bună înțelegere a 

rezultatelor campaniilor.

● Raport detaliat pentru a observa diferențele dintre 

conținutul plătit și cel organic.

Sprout Social nu este un tool foarte ieftin, care se pretează, în 

general, pentru companii medii sau mari, planul standard 

costând 99$/utilizator/lună. Dacă vrei să vezi întreaga listă de 

prețuri și planuri, vezi pagina lor de pricing.
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2. Buffer
Buffer este un tool util integrat cu toate platformele de social 

media, inclusiv Instagram, Pinterest și LinkedIn. Chiar dacă 

opțiunea de programare a postărilor pe Instagram este relativ 

nouă, Buffer oferă această opțiune pentru toți utilizatorii, 

indiferent dacă au versiunea gratuită sau aleg un plan plătit.

Având o interfață ușor de folosit, acest tool îți permite să 

programezi postările direct din aplicație, acestea fiind postate 

automat de către Buffer. De asemenea, poți adăuga mai mulți 

membri ai echipei în aplicație și ai posibilitatea de a instala în 

browser sau pe telefon o extensie prin care poți distribui link-uri, 

imagini sau videouri pe rețelele de socializare.

Dacă ești în căutarea unui tool de scheduling care are și o opțiune 

fără costuri implicate, să știi că Buffer are un plan gratis care îți 

permite să conectezi 3 conturi și să programezi 10 postări pe lună 

pentru fiecare dintre cele 3 conturi. Dacă ai nevoie de ceva mai 

avansat, poți alege planurile cu plată care sunt special gândite 

pentru dimensiunile oricărei afaceri.
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3. Hootsuite
O aplicație care să le facă pe toate te poate ajuta mai ales atunci 

când lucrurile încep să devină haotice. Hootsuite este acea 

aplicație care te ajută cu tot ce ai nevoie pe orice platformă 

dorești, chiar și pe YouTube.

Pe lângă posibilitatea de a programa postările, Hootsuite te ajută 

să salvezi și mai mult timp, oferindu-ți posibilitatea de a încărca și 

programa sute de postări simultan. Dacă dorești să te uiți peste 

postările programate și să colaborezi ușor cu echipa ta, 

calendarul integrat în aplicație va face posibile aceste lucruri. 

Aplicația este disponibilă atât în versiunea web, cât și pe mobil, ca 

să poți programa și urmări cu ușurință activitatea din social 

media.

Hootsuite este ideal atât pentru afaceri la început de drum, dar și 

pentru companii mari. Deși nu există un plan gratuit, ai 

posibilitatea de a testa timp de 30 de zile opțiunile puse la 

dispoziție de aplicație. Prețurile încep de la 19$/lună și ajung 

până la 599$/lună.
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4. Later
Later este o platformă intuitivă de scheduling integrată cu 

Instagram. Toate funcțiile sunt special create pentru a ușura 

procesul de programare, postare și de planificare a postărilor 

pentru un rezultat cât mai bun.

Platforma oferă, pe lângă funcția de programare, mai multe 

opțiuni:

● Visual Instagram Planner – această funcție te ajută să 

aranjezi feed-ul de Instagram chiar înainte de a posta, 

pentru a vedea cum va arăta rezultatul final.

● Intuitive Calendar Scheduling – un calendar integrat 

unde poți observa toate postările, saptamanal sau lunar, 

pentru ca tu să nu ratezi nicio postare.

● Librărie media – aici îți poți păstra toate imaginile, 

videourile sau user-generated content fără ca tu să îl mai 

salvezi în telefonul personal. Poți adăuga filtre pentru a 

organiza mai bine materialele și pentru a le găsi mereu mai 

ușor.

● Link in bio - cu un singur link în bio pe profilul de 

Instagram, se creează o galerie cu toate postările din feed 

la care ai asociat un link extern (ex. către website, blog etc.)
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Later oferă opțiunea de plan gratuit, dar acesta are destul de 

puține funcții integrate. Dacă dorești să folosești toate funcțiile 

integrate, poți opta pentru un plan plus, premium, starter sau 

brand. Vezi lista de prețuri aici.

5. Tailwind
Tailwind este un tool folositor atunci când ești în căutarea unei 

aplicații de scheduling pentru Pinterest sau Instagram. E bine de 

știut că Tailwind este partener oficial Instagram și Marketing 

Developer pentru Pinterest. Așa că serviciile oferite sunt în 

perfectă concordanță cu funcțiile oferite de cele două platforme 

de social media.

Tailwind este o platformă ușor de folosit, intuitivă, cu funcții care 

te ajută să optimizezi conținutul și orele la care postezi. Dacă vrei 

să testezi funcțiile oferite de platformă, poți opta pentru varianta 

gratuită, pentru ca mai apoi să treci la un plan mai avansat. 

Întreaga listă de prețuri o găsești aici.
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NOTĂ FINALĂ
În primul rând, noi, cei din echipa Netlogiq, îți mulțumim că ai 
downloadat acest eBook. Sperăm că l-ai parcurs cu drag și 

interes, că ai găsit informații relevante și ajutătoare în paginile 

sale și că te vor sprijini în propriile acțiuni de promovare pe 

Instagram. Specialiștii noștri în social media și content marketing 

îți stau cu drag la dispoziție pentru întrebări sau nelămuriri.

Înainte să încheiem: nu uita, fii autentic și deschis spre oameni, 
creativ și îndrăzneț! Instagram este un spațiu extrem de 

ofertant pentru branduri, cu o multitudine de oportunități de 

promovare și de creștere a vizibilității.

Păstrează o prezență vie și prietenoasă pe Instagram, stai la 
curent cu toate noutățile pe care platforma le oferă - de la 

funcționalități noi, la trenduri și creatori de conținut care se 

potrivesc cu brandul tău și care ar putea să te ajute în eforturile 

tale de a-ți construi o comunitate puternică și loială.
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Contactează-ne

Ești interesat 
de o discuție?

Construim magazine online 

frumoase și performante

apoi le ajutăm să crească prin 

promovare online și optimizare

https://www.netlogiq.ro/contact/


Dacă ți-a plăcut acest 
eBook, recomandă-l 

mai departe. 
Nu uita să ne urmărești pe conturile 

noastre de Social Media:

http://facebook.com/netlogiqRo
http://instagram.com/netlogiq

