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Câștigă lupta pentru primele poziții în Google. 
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Trenduri social media care te ajută să-ți 
optimizezi strategiile de promovare.
Lucrul cu micro-influencerii, storyurile și conținutul video te vor ajuta să îți 
crești brandul. 
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Păstrează legătura cu clienții tăi. 
Reguli de email marketing pentru afacerea ta.
Comunică direct cu clienții tăi și setează campanii de fidelizare 
care să vândă.    
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INFLUENCER MARKETING. 
Cum alegi influencer-ul potrivit pentru business-ul tău. 
O strategie reușită pentru atragerea noilor clienți este aceea de a-ți asocia 
brand-ul pe platformele sociale cu unul sau mai mulți influenceri 
din domeniul în care activezi. 

După câteva luni sau chiar ani în care ai visat la asta, ai făcut pasul decisiv și te-ai hotărât
să-ți lansezi o afacere. Singura problemă pe care o întâmpini în prezent este legată de 
promovarea online. Există o mulțime de informații despre cum să dezvolți un site și mai 
apoi cum să creezi strategii de promovare online, însă îți este greu să decizi de unde 
să începi.

Dacă te afli în această situație, nu trebuie să îți mai faci griji. Acest ghid este conceput 
pentru cei ca tine, care doresc să creeze vizibilitate pentru business-ul lor și să atragă clienți.
E-book-ul realizat de trainerii Cursuri Creative te va ajuta să descoperi în ce măsură grafica 
unui website, conținutul, strategia SEO și cea de email marketing, precum și platformele 
sociale îți pot crește semnificativ vizibilitatea, vânzările și te pot ajuta să fidelizezi clienții. 

Pe lângă un plan bine pus la punct, experții Cursuri Creative îți împărtășesc câteva secrete care 
te vor ajuta să-ți propulsezi afacerea în mediul online. Strategiile de marketing online sunt 
piatra de temelie a promovării, iar website-ul și blogul companiei reprezintă primii pași în 
stabilirea unei prezențe puternice pentru un business la început de drum. Cele două instrumente 
importante te ajută să-ți construiești credibilitatea și oferă clienților informații despre produsele 
și serviciile afacerii tale.



Cum trebuie 
să arate site-ul tău?
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Dacă ești la primul tău website sau treci printr-un proces de 
rebranding, trainerul cursului de WordPress, Raluca Costea, 
recomandă să acorzi o atenție sporită în alegerea paletei de 
culori reprezentativă pentru site-ul tău. Acest aspect este 
important deoarece mediul online este unul vizual, iar culorile 
te ajută să transmiți mesajul corect utilizatorilor. 

Fiecare culoare este asociată cu un anumit tip de emoție 
și, implicit, determină un anumit tip de reacție.

Un designer web știe că poate transmite valorile brandului 
utilizând culorile potrivite, poate atrage atenția către un element important, 
poate încuraja utilizatorii să devină mai activi pe site 
sau poate determina timpul pe care un user îl petrece pe site-ul respectiv.

“
Procesul de selecție devine mai simplu dacă este respectată psihologia 
culorilor în funcție de profilul afacerii. Dacă business-ul tău are un public 
țintă feminin, atunci este recomandat să folosești nuanțe de albastru, mov 
sau verde și să le eviți pe cele de maro sau gri. În schimb, un public 
preponderent masculin preferă albastru, verde și negru, 
evitând însă portocaliu și mov. 

TIPS
Stabilește scopul site-ului și apoi răspunde la aceste întrebări: 

Cui te adresezi? 

Ce tip de business ai? 

Ce obiective ai?$
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Răspunsul la aceste întrebări punctuale te ajută 
să obții o imagine mai clară asupra efectului pe 
care vrei să-l creezi prin grafica site-ului. 
În funcție de răspuns poți alege paleta cromatică 
și un background reprezentativ. 

Un ghid simplu al culorilor te scutește de multe 
bătăi de cap și te ajută să alegi variantele 
potrivite pentru afacerea ta.
Dacă vrei să transmiți consumatorului că 
brandul tău este unul demn de încredere și 
stabil, atunci este util să folosești nuanțe de 
albastru și verde. Nu întâmplător cea mai mare 
rețea socială din lume folosește din plin albastru. 
Compania transmite, astfel, că valorile ei de bază 
sunt transparența și încrederea. Dacă publicul 
căruia te adresezi este unul relativ tânăr, 
atunci poți să folosești nuanțe vii împreună 
cu unele mai sobre. 
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De exemplu, combinația de verde mentă cu albastru 
închis transmite ideea de prospețime și vitalitate.
Pentru cei care comercializează articole sport, 
alegerea unui background gri pentru site, luminat 
de o nuanță galben lemon, transmite optimism
și energie. 

Culoarea galben atrage atenția cel mai ușor fiind 
adesea folosită și pentru butoanele de tip CALL TO 
ACTION. Alegerea unor nuanțe de gri și albastru 
conferă unui site de îmbrăcăminte pentru femei 
și bărbați un aspect stilat și sofisticat. 

Indiferent ce paletă de culori alegi, trebuie 
să ai în vedere și câteva recomandări 
pentru a obține o grafică de impact 
pentru website-ul tău.
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Este în regulă să testezi
mai multe culori

Pentru conversii reușite poți colora un 
buton call to action în funcție de publicul 
căruia te adresezi și în funcție de produsul 
pe care îl promovezi.

Nu lăsa alegerea culorilor 
pentru site numai pe 
seama designer-ului web

Estetica culorilor contează, însă nu este 
totul. Efectele de conversie date de culori 
sunt importante! Pentru a-ți îmbunătăți 
conversiile este în regulă să te implici 
puternic în selectarea culorilor pentru 
landing page-uri.

Evită să folosești prea 
multe culori
Albul creează senzația de libertate și conferă 
design-ului un aspect aerisit. De aceea, trebuie să 
devină prietenul tău cel mai bun. Prea multe culori 
creează o senzație de confuzie și suprasolicită 
utilizatorul care dorește să găsească informația 
rapid și simplu.

După ce ai lucrat intens pentru lansarea noului tău website și consideri că totul este gata, 
toate paginile și linkurile funcționează fără erori, iar site-ul este mobile-friendly este important 
să te ocupi de optimizarea motoarelor de căutare, de conținut și de conturile de social media. 
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Inițiere în
WORDPRESS
curs începători

În acest curs intensiv de 24 de ore vei învăța cum să creezi un site cu ajutorul unei 
teme de Wordpress, fără să investești sume importante de bani în procesul de creație 
și programare. Interfața ușor de administrat și resursele accesibile pe care WordPress 
le pune la dispoziția utilizatorilor săi face din această platformă un mijloc ideal prin care 
iți poți comunica ideile sau serviciile. 

Acest curs te va ajuta să fii independent în construirea propriilor proiecte online, 
pe care le vei putea crea în ritmul tău, fără costuri ascunse de dezvoltare. 

Avantajele participării la cursul de WordPress
  * Vei învăța să editezi și să personalizezi o temă de Wordpress, sub îndrumarea instructorului tău.
  * Vei scuti investiția necesară pentru angajarea unui programator.
  * Vei putea personaliza, cu ajutorul temelor de Wordpress, alte site-uri similare.
  * Nu sunt necesare cunoștințe tehnice sau despre limbaje de programare.
  * Vei avea la dispoziție resurse gratuite pentru grafică și fotografii.

AFLĂ MAI MULTE https://cursuri-creative.ro/suport-wordpress/
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Pregătește din timp 
conținutul

Optimizarea indexării pe Google se 
bazează foarte mult pe un conținut 

excelent. Poți pregăti din timp minim 10 
articole relevante pentru publicul tău, cu 

aproximativ 1500 de cuvinte fiecare. 
Acesta este cel mai bun mod de a fi 

indexat rapid de motoarele de căutare. 
Este recomandat să adaugi conținut nou 

pe site de 3-4 ori pe săptămână. Conținutul 
nou pe care îl creezi se poate regăsi pe o 

pagină de blog adăugată la site-ul tău. 

Creează conturile 
de social media

Asigură-te că ai creat deja conturile 
de social media, precum Facebook, 

Instagram, Youtube și LinkedIn înainte 
de lansearea site-ului. Creează pagini 

business pe rețelele de socializare 
pentru a avea acces la mai multe date. 

Chiar dacă nu ai lansat încă site-ul, 
asta nu înseamnă că nu poți începe 
promovarea acestuia. Atunci când 

devine live, asigură-te că toate conturile 
de social media sunt conectate 

la acest nou site.

Creează un sitemap 
pentru site-ul 

proaspăt lansat
Un sitemap bine realizat reprezintă o hartă 
a website-ului care atenționează motoarele 

de căutare atunci când se adăugă noi 
pagini pe site. Dacă site-ul a fost construit 

pe WordPress, poți instala pluginul 
Sitemaps Google XML. Acest plugin va 

actualiza automat site-ul și va transmite 
noi informații către motoarele de căutare.

Instalează 
Google Analytics

După crearea unui cont Google Analytics 
poți introduce codul de tracking pe site, 

înainte de a-l lansa. 
Acest aspect îți va oferi, 

chiar din prima zi, informații valoroase 
legate de statisticile acestuia.

5 lucruri importante 
pe care trebuie să le ai 

în vedere înainte de a lansa un website. 
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Verifică totul cu atenție înainte 
de lansarea oficială.

Este recomandat să faci verificări pentru retușurile finale. 

Elimină textele de tipul Lorem Ipsum de pe noul site.

Citește foarte atent conținutul pentru a evita greșelile gramaticale, 
cele de tastare sau erorile de ortografie.

Asigură-te că ai inclus toate cuvintele cheie relevante.

Viteza cu care se încarcă pagina este un factor puternic 
de indexare Google. Asigură-te că pagina se încarcă în timp util, 
în 3 secunde cel mult. 

Verifică dacă imaginile sunt optimizate corespunzător. Acestea ar trebui 
să aibă o calitate bună, încărcate în fișiere de mici dimensiuni 
(comprimate dacă este necesar) și să conțină nume de fișiere descriptive 
(acest detaliu va îmbunătăți, de asemenea, 
clasarea site-ului pe Google Images).

Nu în ultimul rând, creează o copie de rezervă externă a site-ului.

Website-urile pot fi foarte variate, însă dacă adaugi o componentă de blog vei vedea 
diferența în strategia de comunicare cu potențialii clienți.

Trebuie să ai în vedere faptul că un blog de succes este acela care oferă un plus 
de valoare constant și asigură informații și noutăți pentru public. 

Poți atrage regulat vizitatori dacă ții cont de aceste trei aspecte:

01 Alege un design deosebit
Deja am stabilit că designul unui website sau blog este primul lucru pe care îl văd 
utilizatorii și care îi poate atrage. Este cea mai distinctivă caracteristică a unui 
blog sau site și o modalitate prin care să exprimi specificul acestuia.

Dacă utilizezi WordPress sau Tumblr poți folosi teme gratuite însă, cu siguranță, 
o temă personalizată va avea un impact mai puternic asupra vizitatorilor, 
transmițând ideea de profesionalism și implicare. Temele implicite sunt generice, 
sugerând că și conținutul poate fi la fel de generic. 
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02 Focusează-te pe o nișă anume
Blogurile profesioniste sunt clar definite și pot rezuma esența afacerii într-o 
singură propoziție.

Un blog care încearcă să acopere o multitudine de subiecte din domenii complet 
diferite poate eșua foste ușor. Credibilitatea se construiește alegând o nișă 
și fiind consecvent în a oferi materiale de calitate despre subiectul ales.

03 Folosește imagini spectaculoase
Imaginile joacă un rol important în atragerea vizitatorilor pe blog. Cu ajutorul 
acestora poți aduce o componentă vizuală postărilor care să susțină ideea din 
articol. Conform studiilor, peste 65% dintre persoane sunt vizuale, 
iar utilizatorii adoră acest tip de conținut. 

Evită clișeele și imaginile foarte utilizate precum cea cu cele două persoane care 
își strâng mâinile. În schimb, caută câteva fotografii unice și atrăgătoare pentru 
postările de calitate de pe blog.

Poți găsi majoritatea imaginilor prin Flickr folosind căutarea Creative Commons. 
Este gratuit, însă, nu uita să menționezi sursa și pe cel care a creat imaginea 
respectivă. Găsirea unei imagini potrivite poate necesita mai mult timp, 
dar merită efortul.  



Ce spui clienților despre tine? 
Creează conținut de calitate 

www.cursuri-creative.ro

Reguli simple pentru scrierea unui conținut de impact

Este important să scrii frecvent articole pe blogul tău sau să postezi pe pagina ta business 
de pe platformele de social media. Blogurile care publică rar content dispar rapid, 
deoarece toți bloggerii concurează pentru atenția vizitatorilor.

Trainerul cursului de Copywriting și Content Writing, Cătălin Ionașcu, consideră că este important
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Pornind de la această regulă simplă, Cătălin oferă câteva metode rapide de evaluare a 
conținutului pe care l-ai scris deja, modalități de îmbunătățire a stilului, precum și reguli 
care să te ajute să scrii content relevant și semnificativ pentru publicul tău țintă.

să postezi regulat content care să fie relevant pentru nevoile publicului țintă, calitatea fiind mai 
importantă decât cantitatea.
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01 Evaluează conținutul tău actual
Poate ai observat că articolele sau postările tale nu reușesc să atragă publicul 
dorit. Începe prin a face un mic audit al conținutului deja creat pentru a afla ce 
anume trebuie să îmbunătățești. 

Răspunsurile tale la întrebările de mai jos reprezintă calea cea mai scurtă de la 
un conținut nepotrivit la unul de impact și relevant.

Articolele de pe blog sunt în concordanță cu ceea ce caută publicul tău?

Postările companiei tale de pe platformele sociale sunt scrise 
respectând stilul și vocea brand-ului?

Ceea ce postezi obține rezultatele pe care le dorești?

Postările tale au like-uri, comentarii sau share-uri?

După ce efectuezi această analiză poți afla informații importante despre tipul 
de content de care ai nevoie pentru a obține performanțe deosebite 
și rezultate concrete.

02 Scrie conținut relevant pentru publicul tău
Când creezi conținut este eficient să te pui în pielea cititorilor tăi. Poți face acest 
lucru răspunzând la trei întrebări simple menite să te ghideze în obținerea unui 
conținut de succes.

Care este tipul de conținut de care poate beneficia publicul tău?

Acest conținut răspunde la întrebările cititorilor tăi?

Este conținutul pe care îl scrii ceva la care cititorii se pot întoarce 
și pot face referire în orice moment al anului?

Este important să furnizezi informații care să aducă plus valoare publicului tău 
țintă, să răspundă nevoilor și întrebărilor concrete pe care acesta le are. 
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03 Folosește cuvinte simple și propoziții scurte
Cititorii cărora te adresezi sunt inteligenți, așa că nu exagera în a oferi detalii 
inutile și nu te pierde în amănunte nesemnificative. 
Articolele tale ar trebui să fie clare, concise și la obiect.

04 Scrie aerisit, lasă spațiu între fraze
Asigură-te că lași spațiu între fraze, pentru a face conținutul mai ușor de 
parcurs. Atunci când citesc pe internet, oamenii au o atenție mai scăzută, de 
aceea spațiul oferă o pauză și sprijină cititorul să ducă lectura până la capăt. 

Împarte articolul sau postarea în paragrafe scurte de câte 2-3 propoziții fiecare.

05 Editează, citește, editează 
Chiar și cei mai buni contet writeri fac greșeli atunci când scriu. 
Citește întotdeauna articolele după ce le-ai finalizat, editează modificările pe 
care le-ai făcut, citește-le din nou, roagă o a doua persoană să citească ceea ce ai 
scris, după care revino cu modificările sugerate și citește din nou conținutul scris.

Scrie articole care au titluri captivante, folosește cuvinte cheie pe care oamenii 
le caută prin intermediul motoarelor de căutare. Scopul este să atragi vizitatori 
pe blog-ul tău și să le inspiri curiozitatea.

Poti vedea care sunt cuvintele cheie pentru site-ul tau folosin 
topics.seomonitor.ro sau tool-ul plătit Keywordseverywhere.com

Este recomandat să scrii cel puțin o postare pe 
săptămână. Dacă reușești să postezi de cinci ori 
pe săptămână fără să sacrifici calitatea, 
atunci este cu atât mai bine.
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Inițiere în
COPYWRITING
și content writing

În ziua de astăzi, conținutul este atotprezent. De la video de prezentare, postări în social 
media, pagini de vânzare, email-uri, bloguri, cataloage de produse, bannere sau aplicații 
mobile, absolut toate sunt elemente de conținut care leagă brandurile de consumatori.

În urma celor două zile de curs, vei dobândi experiența necesară pentru a pune 
bazele unei strategii de content marketing și a ști cum să scrii mesaje publicitare 
de impact.

De ce să vii la cursul de copywriting și content writing?
  * Îți pui ordine în idei
  * Îți dezvolți gândirea strategică
  * Înveți să îți cunoști audiența
  * Afli cum să scrii persuasiv
  * Înveți să îți adaptezi mesajul

AFLĂ MAI MULTE https://cursuri-creative.ro/curs/initiere-in-copywriting-si-content-writing
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Poți îmbunătăți calitatea conținutului 
folosind tacticile de mai jos, 
menținând astfel interesul 
publicului căruia te adresezi.

Monitorizează 
platformele media

Nu este suficient doar să urmărești 
comentariile celor care interacționează 
cu brand-ul, orientează-te și asupra 
tendințelor din domeniu. Subiectele trendy 
din industrie, știrile și chiar ideile de noi 
utilizări pentru produsele tale pot face 
diferența în felul care scrii conținut 
pentru publicul tău.

Dedică timp să-ți cunoști 
clienții mai bine

Clienții sunt mai mult decât niște statistici 
fără chip. Comentariile și chiar reclamațiile 
acestora sunt o sursă bogată de inspirație. 
”Poți transforma o problemă într-o 
oportunitate și soluție pentru captarea atenției 
publicului dorit”, spune Cătălin Ionașcu. 

Acestea te vor ajuta să înțelegi care sunt 
zonele de servicii sau produsele pe care 
trebuie să le evidențiezi și, mai ales, 
care sunt întrebările clienților la care 
trebuie să răspunzi.

Verifică periodic ce face 
concurența
Analiza competiției este poate cel mai puternic 
indicator a ceea ce funcționează. „Observând ce 
rezonează cu publicul companiilor concurente, poți 
prezice ce va aprecia publicul tău”, explică trainerul.
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Efectuează regulat 
un research pe partea 
de cuvinte cheie
Uită de optimizarea prin scrierea 
de articole de umplutură, doar de dragul 
cuvintelor cheie. Acest lucru poate afecta 
rangul website-ului tău pe motoarele 
de căutare.

Continuă, totuși, să faci research după 
cuvinte cheie, deoarece îți dezvăluie 
subiectele de interes pentru public, 
care sunt întrebările lor și ce tip de conținut 
este popular la un moment dat. 

”Utilizează subiecte populare pentru a crea 
conținut inspirat și găsește un nou unghi 
de prezentare sau combină ideile pentru a 
adăuga profunzime”, îi sfătuiește trainerul 
pe creatorii de conținut.

Testează titlurile

Titlurile cu adevărat atrăgătoare sunt cele 
care subliniază o problemă a cărei soluție 
este oferită în articol. 

Este foarte important ca titlul să conțină 
cuvântul cheie principal din articol. 

Citește cercetări 
relevante pentru 
domeniul tău
”Există multe rapoarte despre diverse 
domenii care te pot ajuta, iar multe dintre 
ele sunt gratuite. De asemenea, poți baza 
o parte din postările de pe blog pe acele 
statistici”, adaugă Cătălin Ionașcu.

Verifică și istoricul articolelor deja scrise: care 
dintre postările tale au avut cel mai mare 
succes? 

Aruncă o privire asupra perspectivei pe care ai adus-o în discuție, asupra stilului, 
formatului, dar și lungimii articolului. Dacă funcționează, continuă să scrii la fel! 

Dacă nu, rescrie și testează din nou până când obții rezultatele dorite.
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Câștigă lupta 
pentru primele 
poziții în Google. 
Creează o 
strategie SEO!

De multe ori, creezi conținut relevant și valoros, însă vizitatorii blogului sau site-ului tău se lasă așteptați. 
În acest caz, optimizarea conținutului sau Semantic SEO trebuie să facă parte din strategia ta pentru 
obținerea unui ranking cât mai bun. 

Pentru aceasta nu este necesar să investești sume foarte mari, ci doar să urmezi câteva indicații 
gratuite de optimizare a conținutului pe care le oferă trainerul cursului de Copywriting și Content Writing, 
Cătălin Ionașcu.

Pentru aplicarea unei astfel de strategii solide care să îți asigure o poziție cât mai bună pe motoarele de 
căutare (Google) trebuie să ai în vedere:

01 Meta descriere concisă și descriptivă
Când cei care dau search pe Google văd o meta descriere convingătoare în rezultatele 
căutării organice este mult mai probabil să dea click și să ajungă pe site-ul tău. 
Meta descrierea este un fragment de până la aproximativ 155 de caractere - o 
etichetă în format HTML - care sintetizează conținutul unei pagini. 

Motoarele de căutare indică meta descrierea în rezultatele căutării, în special atunci 
când fraza căutată se află în descriere. Optimizarea meta descrierii este esențială 
pentru un SEO reușit. Scopul acesteia este de a determina pe cel care caută pe Google 
informații similare cu cele pe care tu le oferi pe site, să dea click pe linkul tău. 
Cu alte cuvinte, meta descrierile sunt acolo pentru a genera click-uri cu ajutorul 
motoarelor de căutare.
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S-a spus că nu există niciun beneficiu de clasificare directă prin meta descriere, 
deoarece aceasta nu este folosită în algoritmul de clasare. Există însă un beneficiu 
indirect: Google folosește rata de clic (CTR) ca o modalitate de a afla dacă partea de 
conținut oferită de site-ul sau blogul tău este un rezultat bun. 

Cu cât mai mulți oameni dau click pe conținutul creat de tine, cu atât Google va 
considera content-ul respectiv ca fiind un rezultat bun și, în funcție de poziția ta, 
vei crește în ordinea generării de rezultate. Acesta este motivul pentru care 
optimizarea meta descrierii este la fel de importantă ca optimizarea titlurilor.

02 Cuvinte cheie
Utilizează cuvinte cheie, de interes pentru publicul tău, în primele 100 de cuvinte 
pe pagina ta web sau în primele fraze ale articolului. Probabil știi deja că este 
recomandat, pentru o mai bună indexare, să utilizezi cuvântul cheie de câteva ori 
pe pagina ta. Cu toate acestea, este important să inserezi cel puțin o dată și la 
începutul conținutului. 

Creează titluri și subtitluri care conțin cuvintele cheie.  De asemenea, inserează 
cuvântul cheie în URL-ul paginii.

03 Linkuri către alte pagini interne
Link-urile interne pot ajuta Google să găsească și să indexeze mai multe pagini de pe 
site-ul tău și să le sprijine, în același timp, să se plaseze mai sus în rezultatele căutării. 
Pentru o indexare și mai bună, specialiștii recomandă să utilizezi cuvântul cheie în 
crearea textului ancoră, cel cu hiperlink, care trimite către alte pagini interne ale 
site-ului tău.

04 Sinonime și expresii conexe
Utilizarea de sinonime și expresii conexe care să păstreze sensul cuvântului cheie 
este încă un mod prin care îți poți optimiza conținutul. Dacă expresia ta cheie este 
“workout abdomen”, poți utiliza și “exerciții abdomen” sau “tehnici abdomen plat”.

05 Fotografii
Se recomandă ca fotografiile pe care le încarci pe site să conțină cuvântul cheie 
principal ca denumire. Evită să lași numele fotografiilor ”img4” și redenumește 
imaginile pe care le utilizezi în articole.
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05 Conținut original
Evită să copiezi texte de pe alte site-uri. Să te inspiri este permis, 
însă nu să copiezi. Google are reguli stricte în ceea ce privește 
copierea textelor de pe alte site-uri, acest tip de conținut fiind 
denumit “duplicat”. 

Scrie texte originale, iar acest lucru se va reflecta în poziționarea 
pe motoarele de căutare. Când este cazul, menționează sursa 
informației pentru mai multă siguranță. 

Indiferent de nivelul experienței tale, gândirea strategică 
a conținutului te poate ajuta să obții rezultate mai bune. Cătălin 
Ionașcu consideră că “orice content marketer trebuie să gândească 
strategii de conținut, pentru ca textele sale să îndeplinească 
obiective de business.”

Dacă scrii în mod constant postări reușite, personalizate, încărcate cu informații relevante, 
publicul tău va crește. La început poate mai lent însă, urmând recomandările din acest 
ghid, vei reuși să obții rezultate favorabile într-un timp scurt.

Reține că ceea ce scrii este, în esență, marca ta. Ceea ce postezi determină interesul 
consumatorilor pentru compania ta și îi inspiră pe cei care îți urmăresc evoluția pe diverse 
canale sociale, să devină avocați ai brandului tău.

Tips
Un tool care îți poate ușura procesul de selectare a cuvintelor cheie cu 
relevanță ridicată pentru publicul tău este: https://keywordseverywhere.com/. 

Acest site îți afișează numărul de căutări pentru orice cuvânt sau expresie în 
jurul căreia vrei să creezi conținut, oferind în același timp cuvinte cheie similare 
competitive.
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BLOG
cele mai noi știri din domeniu

scrise de specialiști

Urmărește pagina de Facebook 
@Cursuricreative și află când publicăm 

un articol care te poate ajuta. 

Găsești pe pagina de ȘTIRI noutăți, informații 
despre discounturi și promoții și articole despre 

tendințele din diverse domenii de activitate.

AFLĂ MAI MULTE https://cursuri-creative.ro/stiri

@cursuricreative
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Fă rețelele sociale 
să lucreze pentru tine. 
Folosește eficient Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram și Google My Business.   

Unul dintre cele mai frecvente obstacole ale afacerilor la început de drum este bugetul mic sau inexistent 
alocat pentru promovarea pe platformele de social media. 

Pentru tine va fi o grijă în minus, deoarece trainerii noștri îți împărtășesc câteva moduri în care poți obține 
vizibilitate, trafic și interacțiune pe  pagina ta business fără efort sau bugete mari.

Facebook >>
Creează vizibilitate 
folosind un fan page 

Unul dintre punctele forte ale 
marketingului pe canalele sociale este 
capacitatea sa de a crea relații între 
companii și publicul lor. 

Interacțiunea de la persoană la 
persoană de pe social media îi face 
pe consumatori să simtă că au 
întâlnit un brand transparent, cu care 
se poate comunica ușor și că pot crea 
o legătură specială cu acea companie. 
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Așadar, imaginează-ți cât de mult este intensificat acest sentiment atunci când 
consumatorul interacționează nu doar cu „marca”, ci și cu persoana din spatele 
acesteia. Pe lângă pagina de business pe care o creezi pentru afacerea proaspăt 
lansată, trainerul cursului de Social Media Optimization, Alexandra Lovin, recomandă 
să creezi și această pagină pentru fani, pentru ca publicul tău să interacționeze direct 
cu persoana din spatele business-ului.

Este posibil să ai deja un cont personal de Facebook, dar dacă preferi să păstrezi 
profilul personal privat, Facebook îți permite să creezi o pagină pentru persoana ta 
publică, profesională. Poți, de asemenea, să utilizezi și profilul personal pentru a 
interacționa cu consumatorii.

Menține o prezență puternică a mărcii

Cu toate că este adevărat că postările companiei tale pe Facebook nu vor apărea în 
fluxurile de știri ale publicului fără să plătești pentru promovarea lor, acest lucru 
nu înseamnă că nu trebuie să comunici pe pagina brandului. Oamenii folosesc adesea 
Facebook ca motor de căutare pentru a afla mai multe despre o companie,
 fie că sunt  informații de bază, precum contactul și orele de funcționare, 
fie că vor să afle ce au de spus clienții existenți despre aceasta. 

Trainerul de Social Media Optimization ne spune cum trebuie să arate o pagină de companie: 

O pagină puternică, activă, plină de postări obișnuite și multă implicare din partea publicului este o 
modalitate excelentă de a demonstra că acest public deja atras este nu numai interesat, dar și 
entuziasmat să colaboreze cu compania ta.
“

Dă “join” în diverse grupuri Facebook 
din domeniul tău

Poate te gândești doar la LinkedIn atunci când vine vorba de rețele online profesionale, 
dar grupurile de Facebook oferă o oportunitate similară. Există un număr mare de grupuri 
dedicate diverselor industrii, profesii și interese. Poți utiliza contul personal pentru a te 
alătura acestor grupuri și a distribui postările de pe pagina brandului tău. 

Cu cât contribui mai mult la conversațiile care au loc în aceste grupuri, cu atât numele 
tău va deveni recunoscut și sinonim cu expertiza în industria respectivă. 

Poți personaliza căutarea grupurilor pe baza unor cuvinte cheie diferite, 
iar Facebook va face sugestii pe baza profilului tău.



www.cursuri-creative.ro

20

Creează 
propriul grup

Dacă nu găsești un grup pe Facebook care 
să se potrivească cu adevărat nevoilor tale, 
creează propriul grup. Poți să adăugi 
membri, să publici articole, să moderezi 
discuții și să oferi câteva perspective noi. 
Alexandra Lovin menționează faptul că 

atunci când tu deții grupul și controlezi, 
conversațiile îți oferă automat statutul de lider 
al industriei în ochii consumatorilor. 

Adaugă 
evenimente

Găzduiești un webinar sau urmează să susții 
un discurs în public? Creează o pagină de 
eveniment și invită prietenii, precum și pe 
cei din grupurile în care te afli. În acest fel 
poți vedea câți oameni dau "going" și poți 
obține feedback de la participanți. 

Conectează blogul companiei 
la pagina de Facebook

Dacă știi că nu îți vei aminti sau nu vei găsi timp
 în fiecare săptămână pentru a da share tuturor 
postărilor de pe blogul companiei pe pagina ta 
de Facebook, poți automatiza această sarcină. 

Există multe instrumente online diferite pe care le 
poți utiliza pentru a face acest lucru, de la simple 
pluginuri pentru WordPress până la diverse tipuri de 
software de marketing digital, care vor posta 
automat fiecare nou articol de blog pe pagina ta de 
Facebook. Una dintre cele mai simple metode este 
să programezi postările pe Facebook. 
Mai multă expunere înseamnă mai mult trafic, 
adică mai multe oportunități.

“
Solicită rețelei de 
prieteni să dea share 
postărilor tale 
de pe blog

Îți poți ruga angajații, partenerii, 
clienții actuali și chiar prietenii 
și familia să distribuie postările 
companiei tale pe profilurile 
personale de Facebook.  

Aceasta este o formă de a atrage 
noi vizitatori și potențiali clienți 
în mod gratuit.
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Sprijină pe cei cu care 
vrei să intri în contact

Admiri munca unei persoane anume? Trimite-i un mesaj pe Facebook 
în care să îți exprimi aprecierea sau comentează la o postare 
relevantă pentru activitatea acesteia. Multe persoane își verifică 
mesajele pe Facebook mai des decât e-mail-urile. 

De asemenea, sunt mai multe șanse să răspundă la mesajele 
Facebook. Când postezi pe diferite pagini, asigură-te că postezi 
de pe pagina companiei, nu de pe profilul personal.

Creează un LIVE 
pe Facebook
Intimitatea și instantaneitatea videoclipurilor live oferă celor care 
te urmăresc câteva secvențe din spatele scenei, și datorită
imprevizibilității, îi încurajează să vizioneze mult mai mult decât 
ar face cu un videoclip obișnuit.

Creează o comunitate

Poate cel mai mare beneficiu pe care îl oferă Facebook este că îți permite să creezi o comunitate. 
Îți oferă un grup de persoane care sunt conectate în permanență și sunt deschise să îți asculte mesajul. 
Implică-te în mod autentic, indiferent dacă acest lucru înseamnă să scrii pe wall, să răspunzi la comentarii 
sau să intervii în conversațiile din grupuri.

Marketingul pe Facebook poate fi și gratuit dacă urmărești crearea de conexiuni, dezvoltarea relațiilor 
și împărtășirea din experiența profesională cu ceilalți. Trebuie doar să cunoști strategiile potrivite 
pentru a putea continua să o faci gratuit.

Pe lângă cele zece strategii de conectare și atragere a publicului dorit, este bine să afli 
și care sunt lucrurile pe care specialiștii evită să le facă pe Facebook.
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Evită promovarea 
în exces

Este în regulă să comunici despre realizările 
companiei tale, însă publicul de pe Facebook 
caută să se conecteze cu brand-uri care le oferă 
valoare.

Oamenii își petrec timp pe această rețea pentru 
a se distra, a se inspira și pentru a interacționa 
cu cei cu interese similare. Așadar, pentru a-ți 
promova brandul, ar trebui să găsești modalități 
inovatoare care să inspire vizitatorii și să le ofere 
un motiv de conectare.

Dacă devii prea promoțional riști ca „Like-urile”  și 
”follow-urile” să se transforme în „Dislike” și 
”unfollow”.

Nu te concentra 
doar pe „Like-uri”

Da, obținerea de like-uri pentru postările tale este 
importantă, mai multe aprecieri înseamnă că 
mesajul este relevant și a ajuns la mai multe 

persoane, dar atenția ta ar trebui să fie îndreptată 
către ambasadorii brandului. Aceștia sunt 
persoanele cărora le plac postările tale,

 le împărtășesc cu rețelele lor și îți promovează 
gratuit brandul.

Creează un calendar editorial pentru a posta 
conținut strategic și urmărește dinamica 

interacțiunilor pentru a vedea în care zile și la ce ore 
utilizatorii interacționează cel mai bine cu 

brand-ul tău.

Evită să oferi informații 
incomplete pe pagina 
business de Facebook

Pagina business este primul punct de contact cu 
publicul tău, de aceea este necesar să faci o primă 

impresie solidă. Este important să oferi cât mai 
multe informații posibile. Menționează orele de 
lucru, adresa, datele de contact, adresa URL și 

orice altceva consideri important pentru vizitatori.



Scrie postări de până la 250 de caractere și vei obține cu 60% mai multe share-uri. 
Poți obține și mai multe aprecieri dacă reduci numărul de semne 
până la 80 de caractere sau mai puțin.

Trebuie să determini frecvența cu care ar trebui să postezi conținut. Atât un număr 
prea mare sau prea des de prostări poate fi dăunător afacerii tale, cât și o frecvență 
prea scăzută. În funcție de publicul țintă, trebuie să identifici cât de des vor 
să citească postările tale. De asemenea, este necesar să respecți un tipar 
pentru a menține consecvența.

Dacă nu postezi o perioadă, anunță publicul că nu vei fi disponibil pentru acea 
perioadă de timp, iar când reiei postările, anunță-i că ai revenit.  
Publicul va aprecia eforturile tale.
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Evită postările 
foarte lungi 

Nealinierea postărilor la vocea brandului ar putea crea confuzie în rândul 
vizitatorilor tăi. De la text la imagini și videoclipuri, totul ar trebui să fie o reflectare a 
brandului tău. Oferă varietate, dar asigură-te că nu ieși din context. Te poți raporta la 
evenimente majore care se petrec în întreaga lume, dar asigură-te că se potrivesc cu 
mesajele companiei tale.

Verifică frecvent ce funcționează pentru publicul tău și ce le place. 
Rezervă-ți câteva minute din programul tău zilnic și planifică temeinic strategiile. 
Actualizează și modifică în consecință strategiile de marketing Facebook. 

Evită postările în afara 
contextului creat
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Curs Social Media
OPTIMIZATION
Într-o lume digitală, prezenţa unui brand în Social Media este necesară. Social Media 
este metoda cea mai simplă de a crea o comunitate fidelă, de a comunica eficient si 
rapid.  

Cursul se adresează celor care vor să descopere strategii de promovare, să îşi 
imbunătăţească relaţia cu agenţia de marketing  sau pur şi simplu să fie în pas cu 
lumea digitală.

De ce să vii la cursul de 
Social Media Optimization?

  * Vei înţelege importanţa fiecărei platforme de Social Media, cum funcţionează algoritmii 
în spatele acestora, cum faci un plan de promovare în Social Media
  * Vei învăţa cum să setezi audienţele potrivite şi vei parcurge toate tipurile de audienţe
  * Vei descoperi o nouă modalitate de Content Marketing în Social Media
  * Vei afla strategii de Social Media, cum optimizezi campaniile PPC, pe ce cheltui banii 
şi cum mixezi toate cunoştinţelele pentru a obţine rezultatele dorite

AFLĂ MAI MULTE https://cursuri-creative.ro/curs/social-media-optimization
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Crearea unei pagini de LinkedIn are o 
serie de beneficii diferite față de cele 
ale profilului personal sau ale celui de 
Facebook, inclusiv vizibilitatea. 

Pagina business a companiei îi ajută 
pe utilizatori să afle mai multe detalii 
despre afacerea ta, despre brand-ul 
promovat, dar și despre oportunitățile 
de carieră disponibile.

LinkedIn este o rețea socială 
profesională, pe când Facebook este 
creat mai mult pentru a te conecta cu 
familia și prietenii. De exemplu, când 
vrei să știi unde lucrează în prezent un 
fost coleg, folosește LinkedIn. Când 
vrei însă să afli dacă același coleg este 
căsătorit și dacă are copii, 
folosește Facebook.

Cu ajutorul paginii de LinkedIn a brandului tău 
vei reuși să prezinți întreaga companie și să 
implici angajații, astfel încât ei să acționeze ca 
ambasadori indirecți. De asemenea, poți măsura 
impactul actualizărilor de pe pagină și poți 
monitoriza când cineva îți menționează 
compania sau brand-ul. Un alt beneficiu este 
acela că pagina de companie devine un canal 
de promovare a celor mai recente și importante 
știri legate de afacerea ta, dar și un mod de a 
face cunoscute serviciile sau produsele tale. 

Înainte de a-ți crea 
propria pagină de 
companie, trebuie să:

1. Ai un profil personal pe LinkedIn cu 
numele și prenumele real, iar profilul să aibă 
cel puțin șapte zile de când a fost creat.

2. Puterea profilului trebuie să fie cel puțin 
intermediară sau de tip all-star. 

3. Te asiguri că nu există deja o pagină pe 
LinkedIn a companiei tale și că îndeplinești 
cerințele pentru a adăuga pagina business. 
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Profilul pe Linkedin poate dobândi cinci tipuri de putere, în funcție de informațiile pe care le completezi: 
începător, intermediar, avansat, expert și all-star. Profilul tău poate obține puterea maximă de tip all-star 
dacă adaugi o fotografie de profil, listezi două sau mai multe poziții pe care le-ai deținut, 
precum și descrierea job-urilor respective. Este important să adaugi cel puțin cinci abilități la profilul tău 
și să scrii o scurtă descriere despre tine. Adaugă numele industriei în care activezi, codul poștal, 
precum și ultima școală absolvită. De asemenea, trebuie să ai minim 50 de conexiuni. 

În completarea cerințelor pentru adăugarea unei pagini business, este bine să adaugi o adresă de e-mail a 
companiei, iar adresa să fie confirmată pe contul tău de LinkedIn. De reținut că domeniul de e-mail al 
companiei trebuie să fie unic pentru compania respectivă, deoarece un domeniu nu poate fi folosit de mai 
multe ori pentru a crea o pagină de companie. Domeniile de tip gmail.com, yahoo.com sau e-mail-urile 
generice similare nu sunt unice pentru o singură companie, prin urmare nu pot fi utilizate pentru a crea o 
pagină de companie.

Așadar, dacă ai ajuns în acest punct, înseamnă că ești 
pregătit să urmezi pașii pentru adăugarea unei pagini 
business pe LinkedIn. De pe pagina de start mută 
cursorul peste „Work” și selectează „Create a Company 
Page”. Apoi, selectează tipul de pagină a companiei pe 
care dorești s-o creezi și deja poți introduce informațiile 
companiei. Apasă clic pe „Create page” pentru a 
continua și completează configurarea paginii adăugând 
un cover (dimensiunea recomandată este de
1536 x 768 pixeli), detalii despre locație și conținut.

În continuare, poți obține un 
profil de companie de succes 
dacă urmezi recomandările 
trainer-ului Alexandra Lovin: 
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realizează o descriere convingătoare despre companie

utilizează cuvinte cheie relevante pentru a-ți indexa 
pagina mai ușor în motoarele de căutare

asigură-te că cel mai important produs sau serviciu este listat primul

adaugă informații despre carieră și oportunități

solicită recenzii sau testimoniale despre produse și servicii

după ce primești feedback, dă share acestor testimoniale pentru a conferi 
un sentiment de încredere în rândul potențialilor utilizatori

Poți începe să scrii pe pagina nou creată postări de maximum 700 de caractere 
despre ultimul produs lansat sau despre oricare alt produs sau serviciu pe care vrei să-l 
promovezi. Adaugă, de asemenea, adresa URL a site-ului web al companiei. 
Pentru a menține pagina business activă pe LinkedIn este recomandat să postezi 
de cel puțin două ori pe săptămână, dar să nu depășești cinci postări pe săptămână.

Dacă vrei să vorbești despre o ofertă sau să dai o știre importantă despre companie, 
fixează (pin) această informație în partea de sus a secțiunii recente de actualizări 
(la fel ca pe Facebook), făcând-o vizibilă pentru cei care îți vizitează pagina.

O altă recomandare este aceea de a adăuga un buton Follow Company pe site-ul web 
pentru a atrage mai mulți followeri.

De asemenea, încurajează angajații să adauge compania la profilurile personale. 
În felul acesta, vor primi actualizări ale companiei și vor putea da share cu un singur clic.

Nu uita că poți adauga în semnătura de e-mail un link către pagina de companie și o 
poți promova, astfel, în newslettere sau pe blog.
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<< YouTube

Crearea unui cont pe YouTube este simplă, 
iar realizarea unui canal pentru promovarea 
brand-ului se face rapid și ușor. Începutul este 
promițător însă foarte mulți proprietari de 
business nu cunosc mecanismele de 
transformare a canalului de Youtube într-un 
hotspot, acel loc în care utilizatorii revin 
pentru mai multe informații noi zilnic.

Simplul fapt de a avea un canal de Youtube 
nu este suficient. Un brand trebuie să iasă în 
evidență transformând canalul de business într-o 
destinație pentru publicul țintă. În caz contrar, 
riști ca materialele tale video să se piardă printre 
cele peste 3 miliarde de videoclipuri vizionate 
deja pe YouTube în fiecare zi.

Acesta este motivul pentru care orice brand are 
nevoie de un plan care să acopere toate 
aspectele canalului brandului, inclusiv estetica, 
conținutul video și moderarea comentariilor.

Trainerul de Marketing Digital, 
Ionuț Condruz, oferă opt recomandări 
pentru realizarea unui astfel de plan. 

01 Creează un program pentru 
postări și respectă-l
Deși nu fiecare brand are resurse pentru a genera videoclipuri noi în fiecare 
săptămână, stabilirea unui program și respectarea acestuia, te va obliga să 
creezi conținut proaspăt. Aceasta îi va atrage pe utilizatori să-ți urmărească în 
mod fidel canalul de Youtube.

O modalitate de a te asigura că poți crea regulat conținut video este să dezvolți 
o serie de clipuri pe o temă anume. Alegerea unei teme îți va facilita procesul 
de creare de content nou, mai ales în momentele fără inspirație.



02 Conținutul video 
trebuie să fie scurt
YouTube, în general, permite uploadarea de videoclipuri lungi de până la 15 
minute, însă este de reținut că utilizatorii au timpul limitat. 
Să spui o poveste într-un minut sau două îți oferă garanția că cel care urmărește 
clipul video va avea răbdare să vizualizeze întregul mesaj. Multe brand-uri 
încarcă pe YouTube reclame care au ca lungime, de obicei, sub cinci minute.

03 Promovează 
conținutul video
Începe prin a posta videoclipurile pe rețelele sociale pentru a spori vizibilitatea, 
dar nu uita că acest lucru nu va aduce în mod necesar trafic. De asemenea, trebuie 
să te asiguri că postezi link-uri către canalul propriu și încurajezi activ utilizato-
rii să se aboneze. Câștigarea abonaților va crește șansa ca oamenii să vadă 
videoclipuri noi imediat ce se conectează la pagina de start YouTube.

De asemenea, este esențial să optimizezi videoclipurile prin introducerea unui 
titlu care să cuprindă cuvintele cheie vizate. Completarea detaliilor textuale 
importante va ajuta utilizatorii să găsească rapid videoclipurile tale, deoarece 
persoanei care caută informații de tipul celor postate de tine, Google îi va returna 
chiar videoclipul tău ca un prim rezultat de căutare.

Când lucrezi la videoclip și îl publici pe YouTube, gândește-te la ce întrebare 
răspunde și optimizează content-ul să devină răspuns la această întrebare.

Alte câteva aspecte pe care este necesar să le ai în vedere:

asigură-te că direcționezi termenii de căutare, 
pentru a returna rezultatele video

fii de nișă și specific

analizează și optimizează în mod continuu

creează imagini video personalizate
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04 Personalizează canalul 
Youtube al brand-ului tău
YouTube oferă o mulțime de opțiuni, astfel ca tu să poți crea un aspect 
personalizat pentru canalul tău. Pentru a te asigura că vizitatorii știu că 
vizionează un material creat de compania ta, utilizează logo-ul și culori pe care 
le asociază deja cu brandul tău.

05 Nu ignora secțiunea 
Comentarii
Există două zone separate în care trebuie să monitorizezi comentariile. 
Utilizatorii pot comenta atât pe pagina principală a canalului tău, cât și sub 
videoclipurile individuale. Dacă ai rol de admin la canalul tău de YouTube, 
ai opțiunea de a permite încărcarea tuturor comentariilor, moderarea lor înainte 
de a fi aprobate sau chiar dezactivarea acestora. Se aplică atât pentru canalul 
personalizat, cât și pentru videoclipurile individuale. În plus, comentariile pot fi 
moderate sub forma  raportării ca spam sau, pur și simplu, prin eliminarea lor 
din secțiunea respectivă.

Este important să monitorizezi chatul de videoclipuri 
și pe pagina canalului tău, pentru a te asigura că 
răspunzi la conversațiile la care merită răspuns, 
precum și pentru a modera conținutul inadecvat 
care poate apărea. 
Desigur, nu ar trebui să ștergi chiar fiecare 
comentariu negativ, dar poți stabili 
standarde pentru ștergerea 
comentariilor care sunt afișate
 în altă limbă sau care au 
un conținut ofensator.
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06 Alege inteligent conținutul video 
pe care îl recomanzi
Prima impresie contează. Când cineva intră pe canalul tău trebuie să evidențiezi 
videoclipurile relevante, de înaltă calitate. Schimbă în mod constant videoclipul 
recomandat pentru a menține canalul proaspăt și atrăgător. 
De asemenea, videoclipul prezentat trebuie să aibă un titlu incitant care să 
îi determine pe oameni să vrea să-l vizioneze.

07 Creează playlist-uri 
cu un conținut similar
Crearea de playlist-uri este o modalitate excelentă de a ajuta utilizatorii 
să găsească conținut relevant în momentul în care au terminat vizionarea unui 
videoclip. Pe YouTube, brand-urile pot plasa related playlists, atât lateral, 
cât și central pe pagina canalului. În cadrul unui astfel de playlist, vizitatorii pot 
găsi cu ușurință videoclipuri asociate și le pot urmări, unele după altele, fără a fi 
nevoie să apese butonul play. Este important să te asiguri că aceste playlist-uri 
sunt etichetate corespunzător, astfel încât utilizatorii să știe exact ce vor găsi 
în fiecare dintre ele.

08 YouTube Analytics te ajută 
să măsori performanța
YouTube oferă analize gratuite pentru canalul tău. Asta înseamnă că ai acces
la datele care indică performanța (vizualizări, abonați); la cele care indică 
implicarea vizitatorilor (aprecieri, comentarii, share-uri etc) și la cele demografice 
(locația și sexul utilizatorilor). Analizând aceste informații, poți evalua mai bine 
cât de eficient utilizezi conținutul și cum îl poți ajusta pentru a crea o experiență
 și mai bună pentru vizitatorii și abonații tăi.
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<< Instagram

Dacă ai o afacere și vrei să te 
adresezi unui public tânăr, 
Instagram devine absolut necesar 
pentru business-ul tău. 
În România, 92% dintre tineri au 
un cont de Instagram, iar numărul 
total de utilizatori la care pot 
ajunge reclamele tale este de 
aproximativ 4 milioane. Cu alte 
cuvinte, este momentul să afli cum 
creezi o pagină de Instagram 
și cum o administrezi pentru a 
comunica mai ușor cu viitorii tăi 
clienți.  

Alexandra Lovin, trainer de Social 
Media Optimization, a evidențiat 
avantajele creării unui cont 
business de Instagram: 

Accesul la un public relativ tânăr și 
foarte interactiv, precum și analizele 
specifice la care ai acces gratuit, 
după realizarea paginii, sunt doar 
câteva din avantajele creării unui cont 
de  business pe Instagram. 

“
Tot ce trebuie să știi este că aceasta este o platformă pe care trebuie 
să fii prezent în mod constant, postând fotografii de calitate și Story-uri 
interesante despre activitatea și produsele tale.



Cum să folosești Instagram pentru afacerea ta, 
indiferent dacă abia începi sau pur și simplu vrei 
să îți perfecționezi strategia existentă.
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Pasul 1: 
Setează un cont 
business 
Dacă brand-ul tău este deja prezent pe 
Instagram, dar cu un cont obișnuit, personal, 
și ai un conținut relevant, atunci îl poți
 converti foarte ușor într-unul business. 
Acesta îți oferă acces la insights, adică toate 
datele, statisticile și informațiile legate de 
interacțiunea followeri-lor cu profilul brandului 
tău și funcții suplimentare precum posibilitatea 
de a adăuga un site, un contact și adresa.

De asemenea, poți alege să creezi un nou cont. 
Indiferent de opțiune trebuie să începi prin a 
crea un cont personal, apoi de la funcția de 
editare a profilului să alegi ”Switch to Professio-
nal Account” și să alegi opțiunea ”Business”.

Pasul 2: 
Optimizează-ți 
profilul
În momentul în care ți-ai creat profilul 
ai completat deja informațiile de bază precum 
numele și userul. Acum este timpul să-ți
optimizezi profilul pentru a obține cele 
mai bune rezultate. 

Scrie despre tine creativ  în Instagram Bio
Instagram Bio are doar 150 de caractere, de 
aceea trebuie să fie relevant și creativ. În aceas-
tă secțiune le spui noilor vizitatori cine ești și îi 
convingi să te urmărească. Este un mod eficient 
de a te prezenta.   

Iată un ghid complet 
pentru crearea unui 
Instagram Bio eficient:

01
Folosește vocea 
brand-ului
Transmite personalitatea afacerii tale (casual, oficial sau oricare alt stil, 
în funcție de ceea ce se mulează pe afacerea ta).
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02
Include hashtag-uri
Hashtag-urile utilizate pentru Instagram Bio se pot accesa printr-un click 
și sunt o modalitate excelentă de a afișa conținutul dorit de utilizator. 
Dacă brandul tău are un hashtag specific sau desfășori o campanie 
pentru care ai creat un hashtag, aici este locul în care să îl treci. 

03
Utilizează emoticoane
Emoji-urile sunt deja extrem de populare și te pot ajuta să transmiți 
multe informații cu un singur simbol. 

04
Optimizează-ți fotografia de profil
Pentru majoritatea afacerilor, cea mai bună imagine de profil este o 
versiune a logo-ului de brand. Utilizează aceeași imagine pentru toate 
platformele pentru a ajuta oamenii să te recunoască mai ușor.  
Fotografia ta de profil se afișează ca 110 x 110 pixeli, 
dar este stocată la 320 x 320 pixeli. 

De aceea, este o idee bună să încarci o fotografie la 320 x 320 pixeli, 
pentru a te asigura că rezoluția imaginii rămâne la o calitate ridicată, 
chiar dacă platforma schimbă modul în care sunt afișate fotografiile 
de profil.



05
Utilizează toate componentele 
contului tău business pe Instagram 

Include numele tău real de brand, precum și orice variații ale acestuia. 
Folosește același nume de utilizator pe toate rețelele de socializare, 
deoarece îi ajută pe fani să te găsească mai ușor. Acesta este singurul 
loc de pe Instagram unde poți posta un link organic cu click către site-ul 
tău web, cea mai recentă postare de pe blog, o campanie curentă sau un 
landing page.

Nu uita de butoanele Call-to-Action. Acestea permit utilizatorilor să își 
facă o programare, rezervări, să cumpere bilete și multe altele, chiar din 
profilul tău de Instagram. 

Pasul 3: 
Creează o strategie 
eficientă
Definește publicul țintă
Înainte de a putea decide ce fel de conținut să 
postezi pe Instagram, trebuie să te gândești cine 
îl va vedea. În primul rând trebuie să ții cont că 
utilizatorii acestei platforme au în general vârsta 
sub 35 de ani. Pentru a înțelege care este 
audiența ta trebuie să începi prin a verifica două 
surse: datele de pe celelalte platforme de 
socializare pe care se găsește brandul tău 
pentru a afla care sunt followerii de acolo 
și concurența ta pentru a vedea care sunt 
urmăritorii lor. 

După ce ai înțeles care este publicul tău, 
gândește-te ce fel de conținut dorește acesta 
să urmărească.  Află ce aleg să posteze pe 
conturile personale și cum interacționează cu 
brandurile similare sau concurente, care sunt 
postările cu cel mai mare engagement. 
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Stabilește obiective clare
Înțelegerea obiectivelor îți permite să-ți 
concentrezi toate eforturile pe realizarea 
acestora. Pentru început, dacă vrei să îți crești 
contul, poți avea obiective precum obținerea 
unui anumit număr de followeri într-o perioadă 
de timp clar definită sau creșterea numărului de 
like-uri pe postare, obținerea mai multor 
comentarii. 



Creează și respectă un program regulat 
de postări
Creează un conținut relevant și constant, dar fără să-ți copleșești urmăritorii cu informații. 
Verifică des funcția Instagram Insights. Aceasta este opțiunea Instagram care îți arată exact 
când sunt online followerii tăi, pe zile. Utilizează aceste informații și creează 
un calendar de postări. 

Poți folosi aplicații conexe pentru a programa postările la ora și în ziua dorită. 
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Pasul 4: 
Postează conținut 
relevant
În primul rând, Instagram este o platformă vizuală. Fotografiile, 
video-urile, imaginile grafice sau gif-urile pe care tu le distribui 
trebuie să aibă o rezoluție bună. Nu este necesar să apelezi 
întotdeauna la un fotograf profesionist, cele mai noi telefoane 
mobile sunt echipate cu camere foto suficient de performante 
pentru a-ți asigura imagini clare. 

În al doilea rând trebuie să te gândești la ce îți dorești să 
transmiți audienței tale. În unele cazuri conținutul este evident. 
De exemplu, dacă deții un restaurant, majoritatea postărilor vor fi 
cu mâncarea din meniu, dar poți încărca și imagini din restaurant, 
atmosfera din zilele aglomerate sau imagini cu chef-ul tău 
pregătind un preparat. 

Odată stabilită tema postărilor tale, încearcă să gândești aspectul 
vizual în ansamblu. Fie că alegi să utilizezi cromatică 
asemănătoare, serii de fotografii sau un anumit grid, 
acestea trebuie să arate armonios și să capteze atenția. 
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Pe lângă platformele sociale, Google My Business este un serviciu care oferă oportunitatea de a realiza 
postări sub forma unor mini-reclame gratuite. Acestea apar în Google în mod organic, inclusiv pentru 
rezultatele căutării pe Google Maps.

Google My Business oferă celor care caută afacerea ta toate informațiile importante de care au nevoie, 
precum:

În afară de aceasta, listarea pe Google My Business este esențială pentru strategia SEO, 
deoarece în ajută pe cei care caută utilizând termeni locali să te găsească mai ușor.  

Optimizarea completă a listării tale ar putea ajuta la îmbunătățirea modului în care 
site-ul tău web se poziționează în mod organic pe Google pentru o serie întreagă de 
termeni de căutare în legătură cu afacerea ta.

Google My Business

Buton Click-to-Call

Link către site-ul web 

Indicații către locația fizică a companiei 

Numele companiei, adresa și codul poștal 

Întrebări și răspunsuri - în cazul în care un potențial client 
adresează o întrebare companiei

O scurtă descriere a afacerii, astfel încât utilizatorul să știe ce produse sau servicii 
furnizează compania.



www.cursuri-creative.ro

38

Specialistul în Marketing Digital recomandă 
să faci următoarele lucruri pentru a-ți 
optimiza clasamentul local pe Google:

completează toate detaliile afacerii tale

verifică locația ta Google My Business

actualizează orele de lucru

răspunde la recenziile lăsate de clienți

adăugă mai multe fotografii reprezentative

elimină listele de locații GMB duplicate

adaugă referințe relevante pentru calitatea pe care o oferi

Funcția Postări din Google My Business permite 
companiilor să posteze o imagine cu descrieri 
scurte însoțite de un „call to action” sub forma 
unui buton. 

Acest serviciu Google îți oferă numeroase 
oportunități de promovare a produselor 
și serviciilor tale. 
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Curs
MARKETING
digital

Vrei să afli cum să te promovezi online fără a aloca bugete foarte mari? Vrei să înveţi 
să construieşti o strategie de marketing reuşită, folosind eficient canalele online ? 

Participă la SINGURUL curs de MARKETING DIGITAL finalizat 
cu CERTIFICARE INTERNATIONALA ECDL. 

Participanții la cursul de marketing digital vor obține, în urma unui examen, 
un certificat recunoscut internațional în peste 100 de țări. 

De ce să vii la cursul de 
Marketing Digital?
  * După parcurgerea unui astfel de curs vei ști cum să îți setezi singur mesajele pentru o 
campanie de Google Adwords 
  * Vei învăța cum să crești de la zero un blog, un site de prezentare sau un magazin online, 
astfel încât să aibă cât mai multă vizibilitate și să capete notorietate 
  * Vei învăța cum poți contribui la promovarea site-ului tău prin transmiterea de comunicate 
de presă, realizarea de articole și obținerea de parteneriate cu alte bloguri din domeniu 
  * Vei ști să realizezi o strategie de marketing digital adaptată tipului tău de business 

AFLĂ MAI MULTE https://cursuri-creative.ro/curs/marketing-digital
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Trenduri social media care te ajută 
să-ți optimizezi strategiile 
de promovare.

Lucrul cu micro-influencerii, importanța ridicată a story-urilor și 
creșterea conținutului video live sunt doar câteva dintre tendințele 
care domină marketing-ul digital. 

Ionuț Condruz, trainerul cursului de marketing DIGITAL,  a explicat 
aceste trenduri cheie de care marketerii trebuie să țină cont când 
decid în ce investesc timp și resurse pentru a obține rezultate bune.

01 Creșterea marketingului 
social al influencerilor
În anii trecuți, influenceri erau considerați doar vedetele sau „celebritățile 
de pe internet”, cei cu milioane de followers. Acum, companiile apelează la 
micro-influenceri, cei cu o audiență mai mică, dar care au o credibilitate ridicată 
în fața publicului lor. 

Micro-influencer este un termen nou și se referă la acei influenceri mai 
nișați - suficient de populari pentru a fi credibili, încă în contact cu followerii 
lor și care oferă un conținut neîncărcat cu oferte de adevertising.

Pe lângă faptul că sunt mai accesibili, micro-influencerii au, de asemenea, o rată 
de engagement mai bună decât influencerii mai populari. Pentru că au mai puțini 
followeri, își pot dedica mai mult timp personal fiecăruia. 

02 Reclamele video 
de tip streaming
Conținutul video a reprezentat o componentă importantă a marketingului 
digital și, conform specialiștilor în domeniu, continuă să fie una esențială.

Cei care vizualizează clipuri video online acordă atenție atât conținutului, cât și 
anunțurilor. Pe lângă adăugarea de conținut video pe rețelele de socializare și pe 
site-ul tău, videoclipurile live pe Facebook Live și Instagram Live sunt vizionate de 
3 ori mai mult decât cele obișnuite. Așadar, este timpul să iei în serios integrarea 
în strategia ta de marketing digital, a conținutului video live.
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03 Dezvoltarea 
elementelor tech
De la tehnologia 5G pe dispozitivele mobile până la utilizarea televizoarelor 
cu funcție vocală și de conectare, modul în care consumatorii interacționează cu 
anunțurile se va transforma cu adevărat în anul următor. Datorită accesibilității 
tehnologiei 5G, utilizarea telefonului mobil va crește considerabil în rândul 
publicului la nivel global. De asemenea, conținutul va deveni mai personalizat
 în zona de video digital.

Căutarea vocală va continua să se extindă pe măsură ce utilizatorii continuă 
să adopte Alexa, Siri și Google Home din nevoia de a continua
îmbunătățirea preciziei.

04 Deschiderea către un conținut 
interactiv va crește
90% dintre cumpărători caută mai mult conținut interactiv online. În cest an, 
marketingul de conținut își va regândi strategia pentru a oferi publicului mai 
mult din ceea ce acesta își dorește: videoclipurile care oferă o perspectivă la 
360 de grade, testele, dar și sondajele sunt doar câteva exemple de conținut 
interactiv.

05 Micro-momentele 
vor deveni mainstream
Micro-momentele se referă la acele momentele spontane în care apelăm la un 
dispozitiv - adesea un smartphone - pentru a acționa conform cu ce avem nevoie 
sau dorim acum. În general, oamenii iau decizii instantanee cu privire la ce să 
mănânce, ce restaurant să aleagă, ce să cumpere sau unde să meargă.

Creșterea acestor micro-momente înseamnă că marketerii trebuie să 
regândească călătoria cumpărătorului: conștientizare, identificare și decizie 
și să fie acolo unde sunt aceștia și unde caută informațiile spontan pentru a le 
furniza conținut de calitate în acele momente, pe diverse dispozitive mobile, 
și a facilita procesul de cumpărare.



în ziua de azi, călătoria până la decizie a clienților seamănă din ce în ce mai mult cu 
un vârtej, în care oamenii se gândesc, văd sau vorbesc despre ceva și apoi vor să 
afle mai multe despre acel lucru, să-l urmărească sau să-l cumpere, 
totul într-un timp foarte scurt. Așteptările sunt mari, iar răbdarea este scăzută.

“
Specialistul în Marketing Digital atrage 
atenția că: 

Identifică potențialele momente spontane ale publicului țintă și fii gata să-i furnizezi 
conținut de calitate, pe diverse dispozitive mobile, facilitând procesul de cumpărare.  

06 Story-urile devin o tehnică 
principală de marketing digital
Prima rețea care a introdus acest concept a fost Snapchat, oferind opțiunea 
utilizatorilor să prezinte propria poveste. Conceptul a fost preluat de Instagram, 
Facebook, iar ulterior de către YouTube prin Reels. Poveștile permit o 
interacțiune constantă cu followeri, creșterea awareness-ului pentru brand-ul 
tău și atragerea unui public mai tânăr.

Optimizarea poveștilor pe Instagram poate ajuta brand-ul să se remarce la nivel 
local, deoarece utilizatorii rețelei folosesc adesea opțiunile din Story pentru a 
căuta companii locale în funcție de locație. În plus, utilizarea hashtag-urilor 
pentru locuri sau evenimente are un efect similar în a conduce traficul 
utilizatorilor către acea destinație pentru a afla mai multe detalii.
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07 Experiențele de conținut vor deveni 
interfața marketingului
„Experiențele de conținut” reprezintă amalgamarea conținutului și a contextului. 
Acest lucru contează, deoarece fiecare conținut transmite o experiență anume 
prin elemente de design, plasare, mediu și multe altele.
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Păstrează legătura 
cu clienții tăi. 

Reguli de email marketing 
pentru afacerea ta.

Pe lângă publicul atras prin intermediul platformelor sociale, 
marketingul prin e-mail continuă să fie puternic și în ziua de 
azi și poate fi cea mai bună strategie pentru afacerea ta.

Email marketing-ul rămâne un instrument des folosit de 
către companii, dar nu uita că, din 2019, el este supus 
reglementărilor GDPR. Înainte de a trimite primul email va 
trebui să ai acordul activ al celui cu care vrei să comunici.    

Pentru o campanie de email marketing de succes începută de la zero poți 
urma acești pași exacți. Trebuie să ții cont de faptul că oamenii sunt copleșiți 
constant de întreruperi și reclame oriunde se uită. Deși s-ar putea să crezi că 
e-mailul tău este unul special, există o mare probabilitate ca cititorul să arate 
un interes similar cu cel pe care îl arată făță de restul email-urilor.

A intra în inbox-ul cuiva este ca și cum ai fi invitat la cină acasă. Dacă te 
roagă să îți scoți pantofii, respectă rugămintea.
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Etapa 1: 
Obține permisiunea de a 
trimite email
Desigur, nicio campanie de e-mail nu a fost construită vreodată 
fără a avea permisiunea de a începe, așa că, mai întâi, va trebui 
să te concentrezi pe crearea unei liste de e-mailuri importante.
Există multe moduri în care poți face acest lucru. Unii preferă 
să ofere ceva gratuit, în timp ce alții oferă pur și simplu 
un newsletter sau actualizări ale produselor.

Este important să ai un scop clar atunci când ceri o adresă de 
email.

Poți face acest lucru printr-un call to action puternic și un 
conținut relevant, bine scris.
Pornește de la construirea credibilității, explică celui căruia îi 
trimiți email-ul care este motivația ta și determină pe cei 
interesați să le primească.
Modalități des utilizate în astfel de campanii pentru atragerea 
de abonați includ:

serie de e-mailuri cu conținut relevant
download-uri gratuite
e-book-uri gratuite
liste de actualizări, cum ar fi noile versiuni 
ale produselor sau serviciilor

Oricare ar fi acest stimulent, este important 
să fie clar și atrăgător.
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Etapa 2: 
Revino cu email-uri cu un 
conținut excelent
Marketingul prin e-mail depinde de așteptările clientului, însă depinde de tine să setezi aceste 
așteptări. Dacă ai un call to action puternic, iar conținutul cu care revii în inbox este consistent, 
atunci poți conta pe o campanie pozitivă.

Cu toate acestea, dacă promiți să trimiți un e-mail pe săptămână și trimiți zilnic, campania riscă 
să nu își atingă obiectivul. De asemenea, dacă cineva se așteaptă la actualizări zilnice ale produsu-
lui și nu le livrezi este posibil să obții același rezultat negativ.

Aproape toți furnizorii de servicii de e-mail oferă opțiunea de a crea o secvență de răspuns automat 
și este obligatoriu să profiți de aceasta.

E-mailul inițial trebuie trimis imediat ca o modalitate de a te prezenta și a detalia 
ceea ce intenționezi să faci cu adresa de e-mail a noului tău abonat.

Când lansezi un produs

Nu crea o listă de e-mailuri doar pentru acest lucru – trimiți email-uri pentru a 
atrage clienți și pentru a genera vânzări. Trecerea de la o listă de e-mailuri care 
furnizează în mod gratuit multe informații de valoare la o listă care promovează 
un produs pe care trebuie să-l plătească poate fi un schimb dificil de făcut.

Pentru a face acest lucru în mod eficient este bine să te gândești în prealabil 
la formulare.

Vei avea o campanie mult mai reușită dacă oamenii se așteaptă la vânzări din 
când în când, decât dacă primesc astfel de mesaje fără a fi avertizați. 
Dacă ai obiceiul de a vinde des, încearcă să te pui în pielea cititorului. Pune-ți 
întrebarea dacă mesajele tale sunt în concordanță cu așteptările pe care 
le-ai setat. Vânzarea agresivă a prosuselor tale îi poate determina pe oameni să 
se dezaboneze sau să ignore campaniile tale. 



Cum să scrii un newsletter eficient

Primul semn că ai primit un newsletter necorespunzător este că nu îți amintești că ai solicitat să-l 
primești.
De obicei, acest lucru se întâmplă atunci când o companie nu reușește să mențină rutina obșnuită 
de e-mailuri sau adaugă manual email-uri în listă după ce a primit o carte de vizită 
sau un e-mail personal.

Asigură-te că toată lumea și-a dat acordul pentru a primi newsletter-ul și își aduce aminte de brand-ul 
tău. Cel mai bun mod de a face acest lucru este să încerci să trimiți email cel puțin o dată pe lună, 
iar o dată pe săptămână este cu atât mai bine.

Experții au constatat că cele mai convingătoare newslettere sunt cele în care conținutul gratuit de 
calitate este combinat perfect cu cel dedicat noutăților care privesc produsele sau serviciile 
companiei. De exemplu, dacă e-mailul conține o listă de actualizări și imagini ale produselor, 
acesta este echilibrat printr-un mesaj personal sau o notă prietenoasă.

De regulă, încearcă să folosești newsletter-ul ca o modalitate de a-ți
îmbunătăți relația cu cititorul/clientul. Folosește partea de pitch pentru actualizări, 
oferte și anunțuri deosebite.

www.cursuri-creative.ro

45

Folosește opțiunea de răspuns automat

Dacă tocmai începi o listă de e-mailuri este ușor să îți imaginezi că vei avea timp pentru a răspunde 
personal fiecărui nou abonat. Dar, pe măsură ce lista va deveni tot mai mare și vei realiza campanii din 
ce în ce mai complexe, va fi  imposibil să păstrezi acest ritm. 

Cu toate acestea, cei mai buni marketeri par să facă acest lucru cu ușurință. Secretul este răspunsul 
automat care face asta în locul tău, adică trimite automat e-mailuri pe care le poți planifica în avans.
Programând un set de e-mailuri poți preveni acea lipsă de răspuns către client pentru orice perioadă 
de timp.

De multe ori, companiile planifică o serie de e-mailuri – de la câteva zile la câteva luni – care se trimit 
automat, menținând interesul oricui se abonează la newsletter-ul lor.
În acest fel, atunci când trebuie să anunți un nou produs sau vânzarea acestuia, poți conta pe faptul 
că ai menținut legătura cu clienții, iar probabilitatea ca aceștia să se simtă iritați de mesajul de vânzare 
este mult mai mică. 
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Etapa 3: 
Analize și segmentare

Acum că ai înțeles elementele de bază ale unei campanii de 
e-mail eficiente, să vorbim despre cum să duci lucrurile la nivelul 
următor. Asta presupune utilizarea segmentării și a analizelor 
pentru a începe să îți perfecționezi conținutul și pentru a genera 
rezultate excelente.

Fiecare furnizor de servicii de email marketing oferă analize gratuite. 
Cele mai importante sunt rata de deschidere a email-ului, rata de clic și dezabonarea.

În primul rând, rata de deschidere te ajută să știi câți oameni au deschis emailul primit de la tine. 
Aceasta se  bazează pe un singur pixel de urmărire invizibil care se încarcă atunci când cineva face 
clic pe mesajul tău. În funcție de acest parametru vei ști cât de bine ți-ai construit relația cu cititorii. 
În principiu, oamenii sunt încântați să citească e-mail-urile și să le deschidă rapid. Dacă rata de 
deschidere este scăzută, înseamnă că ai o mulțime de abonați neimplicați și trebuie să lucrezi mai 
mult pentru a oferi valoare și pentru a le îndeplini așteptările.

În continuare, rata de clic îți arată câte persoane au făcut clic pe un link din e-mailul trimis 
de compania ta. Dacă rata de clic este scăzută, înseamnă că mesajul tău nu este suficient de 
direcționat, fie pur și simplu nu este de interes. În acest caz, concentrează-te pe îmbunătățirea 
conținutului.

În cele din urmă, rata de dezabonare îți spune câte persoane au făcut clic pe butonul „dezabonare”. 
Dacă aceasta este ridicată în raport cu rata de înscriere trebuie să analizezi motivul pentru care 
cititorii pleacă și să iei măsuri pe baza acestor infromații. Dacă pleacă după un anumit e-mail cu 
răspuns automat, atunci este cazul să îl revizuiești sau să îl schimbi. Dacă pleacă după mesaje de 
marketing, atunci este necesar să refaci modul în care prezenți ofertele.

Analiza unei campanii de e-mail este esențială 
deoarece îți va oferi indicii foarte specifice 
despre ceea ce faci greșit.

Cum să abordezi 
analiza de e-mail
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Segmentarea este practica de a împărți lista de e-mailuri în grupuri direcționate. 
De exemplu, acestea sunt modalitățile de segmentare a unei liste mai generale:

Cum să segmentezi 
lista

Lista clienților (în comparație cu cei care nu au cumpărat)

Abonații la newsletter

!  

Lista cu cititori de e-mailuri zilnice (în comparație cu lista celor care 
primesc săptămânal, bi-săptămânal, lunar etc.)

Împărțirea listei în acest mod îți permite să trimiți conținut relevant pentru o anumită categorie de 
cititori. De exemplu, unii clienți doresc actualizări atât despre produs, cât și despre vânzări, 
în timp ce alții preferă să afle doar noutățile despre produse și servicii. În plus, poți trimite chiar 
și e-mailuri specifice cumpărătorilor, mulțumindu-le pentru achiziționarea făcută.

Dacă nu le oferi șansa de a alege, riști să îi pierzi cu totul, iar cei care au cumpărat au mai multe 
șanse să cumpere din nou.

Prin segmentare poți trimite newsletter numai 
celor care nu ți-au deschis ultimul mesaj sau 
doar celor care au prezentat interes. 
De asemenea, poți trimite mesaje de testare 
în diferite liste pentru a te perfecționa.

Dacă nu ai acordat atenție email marketingului 
este momentul să îți reevaluezi strategia. În primul 
rând, amintește-ți că ești un invitat în căsuțele de 
e-mail ale abonaților. E-mailurile sunt la un 
singur clic distanță de succes. Fii politicos, 
respectuos și oferă valoare.

Pe măsură ce începi, va trebui să soliciți permisiu-
nea. În era noilor protecții de date, cum ar fi GDPR, 
este o cerință legală. Este recomandat să respecți 
promisiunile pe care le faci. Furnizează celor care 
citesc newsletterele companiei tale ceea ce au 
cerut și trimite-le e-mail în mod regulat, 
care să corespundă cu așteptările lor.



INFLUENCER MARKETING. 
Cum alegi influencer-ul 
potrivit pentru business-ul tău. 
O strategie reușită pentru atragerea noilor clienți este aceea de a-ți asocia brand-ul pe platformele sociale 
cu unul sau mai mulți influenceri din domeniul în care activezi.
Când iei în considerare această variantă, e bine să ții cont de trei aspecte importante:
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Fii foarte specific atunci când 
vrei să te asociezi cu un influencer

Poți porni de la definirea clientului tău ideal și îți poți construi întreaga 
strategie de afaceri și de creștere în jurul acestui profil, inclusiv 
alegerea influencerilor. Dedică timp să afli pe cine urmărește clientul 
tău ideal pe Instagram, interesele acestuia și pe cine urmărește pe 
YouTube pentru a stabili cu cine să colaborezi. 



Apreciază valoarea unui 
influencer în ceea ce 
privește implicarea, 
nu numărul de followeri

Poate fi atrăgător să-ți  fie prezentat brand-ul pe 
o pagină de Instagram cu un milion de followeri, 
dar când vine vorba de vânzări, loialitatea și 
implicarea publicului este mult mai importan-
tă.  
Un influencer cu o relație atât de puternică cu 
publicul său garantează că oamenii vor urma 
recomandările pe care acesta le face. 

48% dintre marketerii care au răspuns unui 
chestionar realizat de Influencer Marketing 
Hub au menționat fidelitatea audienței drept 
cel mai valoros factor atunci când se 
consideră colaborarea cu un influencer. 

Nu te rezuma 
la o singură postare

În colaborarea cu un influencer nu este vorba 
doar de obținerea unei singure postări în feed-ul 
lui. Îți dorești ca acesta să promoveze brandul 
și să obțină inclusiv el valoare din această 
colaborare. Cadourile exclusive, tricourile 
personalizate și modurile amuzante de a crea 
conținut sunt variante prin care poți amplifica 
vizibilitatea și poți prelungi colaborarea cu 
influencerii.

O altă variantă potrivită este accesarea 
publicului lor pentru reclame plătite. 
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În acest ghid trainerii Cursuri Creative 
au prezentat opțiunile pe care le poți accesa 

astfel încât să înțelegi peisajul online 
și să afli concret ce poți face pentru afacerea ta.

Dacă informația prezentată este suficientă pentru tine, 
ne bucurăm că am putut să-ți oferim în câteva pagini, detalii esențiale pentru a 

începe promovarea pe cont propriu. Dacă te simți copleșit și dorești să vorbești 
cu cineva despre afacerea ta și despre cele mai bune strategii pentru specificul ei,

 trainerii noștri îți propun soluții personalizate de promovare online a business-ului tău.
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