INTRO

Secolul XXI a adus fără îndoială, o serie de perturbări
tehnologice care au dus la apariția unei noi ere digitale. Au
apărut noi modalități de a împărtăși și de a obține informații, de
a lucra, de a colabora, de a face cumpărături și de a se educa și
forma, care au schimbat nu numai regulile pieței, ci și pe cele ale
societății.
În 2004, Mark Zuckerberg, student la Harvard, lansează
"thefacebook.com", o platformă de socializare care a devenit în
scurt timp unul dintre cele mai populare și mai utilizate
instrumente de acest tip. Și continuă să fie așa. Alături de
Facebook, o multitudine de alte platforme digitale creează
mediul pentru un schimb de informații aproape nelimitat, atât în
mod sincron, cât și asincron. Adăugați la acest amestec
dispozitivele inteligente portabile și veți obține o circulație
nerestricționată a informațiilor, o circulație care nu cunoaște
granițe geografice.

STABILIREA UNEI PREZENȚE DIGITALE PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ
Era digitală - și în special aspectul social media al acesteia - ne permite să comunicăm rapid, eficient și în timp real.
De ce este acest lucru important pentru afacerea dvs.?

Pentru că vă oferă mijloacele de a vă conecta direct cu cei interesați de produsele și serviciile dvs. și de a îi ajuta să devină clienți fideli. Dacă
folosiți social media pentru a vă conecta cu ceilalți, puteți folosi platformele specifice pentru a crea o notorietate a mărcii, pentru a obține
potențiali clienți și vânzări și, în cele din urmă, pentru a genera venituri.
Când privim digitalizarea din perspectiva marketingului, indiferent cât de mare sau mică este afacerea ta, influența omniprezentă a social media
se face simțită pe toate piețele, fiind astfel un mediu de marketing esențial pentru orice afacere.

CE REPREZINTĂ SOCIAL MEDIA MARKETING?
Termenul de Social Media Marketing se referă la utilizarea tehnologiilor bazate pe internet, care facilitează schimbul de informații prin intermediul
rețelelor și comunităților virtuale, cu scopul de a comercializa produse și servicii, de a crea comunități de clienți și potențiali clienți și de a-i
direcționa sau redirecționa către afacerea dumneavoastră.

Mediul digital evoluează rapid și o varietate de platforme au apărut și au
devenit de referință în industrie. Deși este important să fiți prezenți cât mai
mult posibil, strategia pe care o implementați ar trebui să fie întotdeauna
ajustată în funcție de platformele sociale pe care clienții dvs. țintă își petrec
timpul.

Elementele de bază ale unei strategii de social media marketing sunt:
- Optimizarea profilului
- Postare
- Captivare
- Publicitate
- Măsurare
- Ajustare

BENEFICIILE SMM PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ
Umanizarea afacerii dumneavoastră - social media vă permite să interacționați cu utilizatorii ca o persoană prietenoasă și accesibilă, pe care

aceștia o pot cunoaște și în care pot avea încredere.
Creșterea gradului de conștientizare a mărcii - platformele de social media sunt de natură vizuală. Acest lucru creează premisele ideale pentru a

vă construi și consolida identitatea vizuală și pentru a face ca indicii vizuale ale mărcii dvs. să fie ușor de recunoscut.
Construirea de comunități și relații - atunci când este făcută corect, comunicarea cu publicul dvs. poate fi extrem de valoroasă pentru crearea

de rețele, colectarea de feedback și chiar testarea de noi idei de produse cu o comunitate care este deja familiarizată cu marca dvs.
Stimularea traficului - puteți aduce mai mulți oameni pe site-ul dvs. web prin utilizarea unor instrumente precum butoane de apel la acțiune,

link-uri în profilul și postările dvs. și anunțuri. Mai mulți vizitatori înseamnă mai multe șanse de a se converti în clienți.
Generarea de lead-uri - deși traficul de pe site-ul web este foarte important, lead-urile și conversiile pot avea loc și direct pe platforme. Multe

dintre acestea au funcții de cumpărături (Facebook, Instagram etc.), capacități de programare care pot fi folosite pentru a converti, și funcții
suplimentare, cum ar fi mesageria directă sau butoanele de apel la acțiune plasate direct pe profilul dvs. vă pot ajuta, de asemenea, să generați
și să convertiți lead-uri.

PLATFORME SOCIAL MEDIA
Gama de platforme de socializare disponibile este foarte largă. Deoarece sunt mai multe platforme de social media din care puteți alege, este
important să înțelegeți elementele principale ale fiecăreia dintre ele.

Iată care sunt cele mai utilizate rețele de socializare:

Facebook - cea mai mare și mai bine organizată rețea care oferă atât oportunități organice, cât și plătite

Instagram - lansată în urmă cu 12 ani, această platformă este căutată pentru partajarea de conținut atractiv din

punct de vedere vizual, precum și pentru integrările sale de e-commerce

TikTok - această platformă a devenit sinonimă cu videoclipurile de scurtă durată. Ascensiunea acestei platforme și

popularitatea ei a început în 2020. Se pare că nu există nicio încetinire, iar marketerii o consideră una dintre
platformele de top pentru crearea de comunități

Youtube - Potrivit informațiilor furnizate de HootSuite, această platformă este al doilea cel mai vizitat site din

lume. Cu o astfel de expunere, nu este de mirare că specialiștii în marketing o consideră cea mai bună
platformă pentru construirea unei comunități.

LinkedIn - această platformă ar putea fi descrisă ca o rețea de socializare pentru profesioniști. Funcționează foarte bine

în eforturile B2B și pentru crearea de rețele specifice industriei.

Pinterest - această platformă le permite utilizatorilor săi să construiască scenarii vizuale și să împărtășească și să obțină

inspirație pentru o varietate de aspecte, de la călătorii la gătit, camping sau redecorarea unei case. Având în vedere că
aproximativ 80% dintre utilizatorii săptămânali declară că au descoperit produse noi pe această platformă, aceasta
poate servi drept o alegere excelentă pentru a permite publicului să vă descopere marca.

Twitter - în timp ce ambele tipuri de conținut sunt frecvent partajate, aceasta este o platformă care gravitează în jurul

cuvintelor mai mult decât în jurul elementelor vizuale. De la începuturile sale în care permitea postări de 140 de
caractere sau mai puțin, platforma oferă acum o varietate de instrumente, cum ar fi Twitter Moments, Twitter
Communities și Twitter Spaces.

Snapchat - aceasta este o platformă cunoscută pentru funcția de "dispariție a mesajelor", precum și pentru filtrele

faciale care sunt disponibile atunci când creați conținut din aplicație.

Trip Advisor - aceasta este o platformă americană care se bazează pe conținut generat de utilizatori și se adresează

industriei HoReCa. Căutată mai ales pentru recenzii și clasamente, platforma oferă de asemenea, instrumente
integrate pentru rezervarea de servicii turistice, cum ar fi transport, cazare, experiențe de călătorie, restaurante etc.

FACEBOOK

FACEBOOK

Caracteristici Principală:
Utilizatori: 2,9 miliarde de utilizatori activi lunar - la nivel mondial
Grupa de vârstă: 25-34
Audiență: Generația X (născuți 1965-1980),

Milenialii (născuți 1981-1996)
Impactul asupra industriei: B2C
Cel mai bun pentru: Recunoașterea mărcii, publicitate
Puncte slabe: Acoperire organică

Ce să postezi:

Video-uri scurte (live & înregistrate)
Postări pe blog
Conținut personalizat (educativ și distractiv)

Când să postați:

Minim: o dată pe săptămână
Ideal: de trei ori pe săptămână
Optim: zilnic

CE

Facebook este un mediu excelent pentru o comunicare constantă și regulată despre brandul dumneavoastră. Dacă optați pentru publicitate
plătită, Facebook este intuitiv și ușor de utilizat, cu un proces destul de simplu. Un aspect foarte important este faptul că sistemul lor de
publicitate plătită permite o mare flexibilitate în ceea ce privește bugetul, deoarece puteți promova conținut cu o investiție de doar 5 EUR. Mai
mult, prin interfața lor, oferă sugestii și sfaturi utile pentru campanii. Dacă decideți să vă orientați spre „paid social”, trebuie să știți că
expunerea organică este sporadică și este recomandat să aveți o cantitate mai mare de conținut pentru a îmbunătăți reach-ul.
Idei de conținut: Întrebări și răspunsuri, grafice, meme-uri, rezumate de postări pe blog, videoclipuri cu instrucțiuni, chestionare, videoclipuri de
marketing, videoclipuri de produs etc.
CUM

Mai întâi trebuie să creați un profil de afaceri și să îl optimizați. Veți dori să includeți elemente vizuale atractive - cum ar fi fotografia de copertă
și imaginea de profil - și să vă asigurați că informațiile pe care le furnizați în descrieri sunt complete și precise. Este recomandat să includeți
butoane directe pentru a-i duce pe vizitatori direct pe site-ul dvs. web, la un mediu de contact (butonul "sunați-ne") sau direct la un punct de
cumpărare (butonul "cumpără aici"/"rezervă acum"). Încercați să vă populați peretele prin crearea câtorva postări care să includă elemente
vizuale atractive și informații captivante. Asigurați-vă că informațiile pe care le furnizați sunt relevante, dar și distractive. Începeți să vă dezvoltați
pagina invitându-vă prietenii să dea "like" și să "share" paginii și conținutului dvs.
DE CE

Facebook este o alegere excelentă pentru afacerile care se adresează unui public cu vârste cuprinse între 24 și 34 de ani și pentru orice entitate
care dorește să creeze un „buzz” cu privire la brandul lor. Poate fi foarte profitabil pentru mărcile locale și de nișă.
STRATEGII

-

Marketing Local

-

Dezvoltarea de relații

-

Publicitate

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Caracteristici Principale:
Utilizatori: 1 miliard de utilizatori activi pe lună - la nivel mondial
Grupa de vârstă: 18-24, 25-34
Audiență: Generația X (născuți 1965-1980),

Milenialii (născuți 1981-1996)
Impactul asupra industriei: B2C
Cel mai bun pentru: Publicitate, conținut generat de utilizatori
Puncte slabe: Costul publicitar ridicat

Ce să postezi:

Fotografii de înaltă rezoluție
Povestiri/ Filme
Citate

Când să postezi:

Minim: o dată pe săptămână
Ideal: de trei ori pe săptămână
Optim: 2 / 3 postări/ zilnic

CE

Instagram este cea mai bună platformă pe care puteți afișa materiale foto și video. Este important să promovați conținut de înaltă calitate,
compus și prezentat cu atenție. Platforma are o varietate de instrumente integrate, cum ar fi filtre, autocolante etc., pe care le puteți utiliza
pentru a vă scoate în evidență postările. Asigurați-vă că includeți descrieri relevante și complete care să ajute publicul să vă identifice brandul,
să vă înțeleagă mai bine mesajul, să vă identifice produsele sau serviciile etc.
Idei de conținut: citate, cadouri, tutoriale, peisaje/locații unice, culise, povestea brandului, mențiuni și etichete, GIF-uri, boomeranguri etc.
CUM

Instagram este intuitiv atunci când vine vorba de crearea unui cont, iar cantitatea de informații scrise pe care trebuie să le furnizați este destul
de limitată. Înscrieți-vă, încărcați o fotografie de profil și scrieți o biografie foarte scurtă. Asigurați-vă că includeți site-ul dvs. web, precum și
orice hashtag-uri care sunt reprezentative pentru brandul dvs. Instagram este un loc excelent pentru storytelling, unde puteți prezenta
publicului compania dvs. împărtășind informații „din spatele scenei” care prezintă echipa dvs., produsele dvs., clipuri despre cum se realizează,
etc. Asigurați-vă că folosiți descrierile într-o manieră înțeleaptă. Este important să folosiți hashtag-uri și mențiuni relevante. Creșterea numărului
de urmăritori este mai ușoară atunci când profilul dvs. este actualizat, activ, iar elementele vizuale sunt frumoase.
DE CE

Instagram este o alegere excelentă atunci când doriți să vă adresați unui public care este înclinat spre frumusețe vizuală și estetică. Această
platformă este excelentă pentru acele industrii care au mult conținut vizual care așteaptă să fie împărtășit: turism, HoReCa, frumusețe, lifestyle,
artizanat etc.
STRATEGII

-

Ecommerce

-

Influencer Marketing

-

Angajament organic

TIKTOK

TIKTOK

Caracteristici Principale:
Utilizatori: 1 miliard de utilizatori activi pe lună - la nivel mondial
Grupe de vârstă: 18-24, 25-34
Audiență: Generația Z (născuți 1997-2012),

Milenialii (născuți 1981-1996)
Impactul asupra industriei: B2C, B2B
Cel mai bun pentru: Conținut generat de utilizatori, divertisment, crearea

de comunități
Puncte slabe: Cel mai puțin popular pentru marketing

Ce să postezi:

Videoclipuri scurte
Provocări
Tutoriale creative

Când să postezi:

Minim: de două ori pe săptămână
Ideal: de trei ori pe săptămână
Optim: 2 / 3 postări/ zilnic

CE

Tik-tok este o platformă exclusiv video care vă permite să comunicați mesaje simple. Puteți crea și partaja videoclipuri scurte pe orice subiect la
alegere. Asigurați-vă că aveți conținut amuzant, autentic și actual, iar distribuirile se vor întâmpla în mod natural.
Idei de conținut: Provocări, umor, divertisment, sfaturi și trucuri, rutina zilnică, întrebări și răspunsuri etc.
CUM

Una dintre particularitățile TIKTOK este că, odată ce ați instalat aplicația, puteți naviga prin conținut fără a vă crea un cont. Însă, pentru a
interacționa și a partaja propriul conținut, este necesar un cont. Interfața este destul de intuitivă și, la fel ca multe alte platforme, vă permite să
vă înregistrați cu ajutorul e-mailului sau printr-un alt cont de socializare, cum ar fi Instagram sau Facebook. Informațiile pe care trebuie să le
furnizați sunt extrem de simple. Odată ce v-ați configurat contul, trebuie doar să apăsați butonul "+" din partea de jos a ecranului și să începeți
să partajați conținut. Aplicația are o varietate de instrumente integrate, cum ar fi filtre, autocolante, bănci de sunete etc., pe care le puteți folosi
pentru a vă scoate în evidență videoclipurile. După ce sunteți mulțumit de felul în care arată și sună videoclipul dvs., scrieți un titlu, completați
detaliile și apăsați "Post". Indiferent dacă faceți o singură filmare sau compuneți mai multe videoclipuri mai scurte, asigurați-vă că încadrați totul
în 60 de secunde - lungimea maximă permisă a videoclipului pe Tiktok.
DE CE

Tiktok este o alegere bună în ceea ce privește marketingul exponențial, deoarece seamănă mai mult cu o recomandare decât cu o reclamă.
Platforma este bună în a menține utilizatorii implicați pentru perioade mai lungi de timp, deoarece afișează conținut dinamic și variat.
STRATEGII

-

Influencer Marketing

-

Conținut în serie

-

Construirea relațiilor

YOUTUBE

YOUTUBE

Caracteristicii Principale:
Utilizatori: 2 miliarde de utilizatori activi pe lună - la nivel mondial
Grupe de vârstă: 18-24, 25-34
Audiență: Milenialii (născuți 1981-1996)
Impactul asupra industriei: B2C, B2B
Cel mai bun pentru: Videoclipuri de înaltă calitate, Vlogs
Puncte slabe: Producția video necesită resurse

Ce să postezi:

Sfaturi
Webinarii
Descrieri

Când să postezi:

Minim: N/A
Ideal: o dată pe săptămână
Optim: N/A

CE

Youtube poate fi văzut ca un canal TV global la care toată lumea are acces. Conținutul video este grozav, deoarece vă permite să împărtășiți o
poveste mai profundă și mai intimă despre dumneavoastră, produsele dumneavoastră, afacerea dumneavoastră etc. Youtube poate fi o
platformă excelentă nu numai pentru producții video mai complexe, ci și pentru vlogging sau video-jurnale care pot fi realizate cu resurse
limitate.
Idei de conținut: În culise, Demonstrație de produs, Mărturii video, Videoclipuri educaționale, Faceți cunoștință cu echipa, Cum se face, etc.
CUM

Să devii utilizator Youtube este extrem de ușor, deoarece procesul de înregistrare este extrem de simplificat. Este necesar să aveți o adresă de
e-mail validă, iar pentru restul trebuie doar să furnizați informații de bază (cum ar fi țara în care vă aflați). Odată ce contul este configurat, va
trebui să intrați pe pagina contului dumneavoastră și să creați un canal. Introduceți un nume pentru marca dvs. și începeți să împărtășiți
videoclipurile dvs. cu lumea. Platforma vă permite să vă personalizați canalul în ceea ce privește Layout-ul, Branding-ul și informațiile de bază,
astfel încât să vă permiteți să dați canalului dvs. un aspect unic și recognoscibil, optimizându-vă în același timp canalul pentru descoperirea unui
public relevant.
DE CE
Fiind al doilea motor de căutare ca mărime, integrarea Youtube în strategia SMM poate contribui la îmbunătățirea prezenței globale a mărcii,
precum și a SEO. Vizualizarea și partajarea de videoclipuri online crește exponențial, permițându-vă astfel să ajungeți cu ușurință la un public
larg. Pe măsură ce brandul dvs. și numărul de urmăritori crește, Youtube poate fi un instrument pentru diferite fluxuri de venituri (cum ar fi
plasarea de produse în videoclipurile dvs., reclame afișate în timpul videoclipurilor dvs. etc.).
STRATEGII

-

Organic

-

SEO

-

Publicitate

LINKEDIN

LINKEDIN
Caracteristici Principale:
Utilizatori: 810 milioane de utilizatori activi pe o bază lunară - la nivel

mondial
Grupa de vârstă: 25-34
Audiența: Baby boomers (născuți 1946 - 1964)

Generația X (născuți 1965-1980)
Milenialii (născuți 1981-1996)
Impactul asupra industriei: B2B
Cel mai bun pentru: Conținut extins, valori fundamentale, dezvoltarea

afacerilor și social selling
Puncte slabe: Raportare și audiență personalizată

Ce să postezi:

Conținut legat de industrie
Videoclipuri și prezentări
Anunțuri de locuri de muncă

Când să postezi:

Minim: de două ori pe săptămână
Ideal: de trei ori pe săptămână
Optim: zilnic (în zilele lucrătoare)

CE

LinkedIn este una dintre rețelele pe care orice afacere/marcă ar trebui să fie prezentă. Cu sutele sale de milioane de membri, LinkedIn este
echivalentul unui eveniment global de networking de afaceri. Funcțiile sale sunt orientate spre profesionalism și permite publicarea și căutarea
de locuri de muncă specifice, fiind astfel un instrument excelent pentru atragerea de talente atunci când este nevoie.
Idei de conținut: Actualizări ale companiei, whitepaper-uri, ghiduri practice, rapoarte de cercetare, studii de caz, întrebări și răspunsuri,
infografice, articole de blog etc.
CUM

Dacă alte platforme se bazează foarte mult pe elemente vizuale, LinkedIn este una dintre platformele unde un profil complet cântărește mai
mult. Încercați să vă gândiți la el ca la un CV sau un portofoliu. Vreți să prezentați tot ceea ce contează. Asigurați-vă că este complet, precis,
actualizat și asigurați-vă că îl păstrați profesional. Odată ce profilul personal este configurat, trebuie să creați o pagină care va acționa ca vocea
organizației dvs. și unde oamenii vor descoperi detalii despre afacerea dvs., serviciile dvs. și, bineînțeles, orice oportunități de angajare care pot
apărea. Inutil să mai spunem că trebuie să oferiți informații complete și actualizate despre organizația dumneavoastră.
DE CE

O pagină de LinkedIn pentru afacerea dvs. vă poate fi foarte utilă în eforturile dvs. de a vă defini brandul și de a vă evidenția organizația. De
asemenea, este de mare ajutor în construirea credibilității și pentru a consolida relațiile B2B. Construirea și menținerea unei rețele profesionale,
accesarea unui bazin de talente atunci când aveți nevoie și construirea reputației profesionale sunt doar câteva dintre motivele pentru care
afacerea dvs. ar trebui să fie prezentă pe LinkedIn.
STRATEGII

-

B2B

-

Organic Engagement

PINTEREST

PINTEREST

Caracteristici Principale:
Utilizatori: 367 de milioane de utilizatori activi pe o bază lunară - la nivel

mondial
Grupa de vârstă: 25-34
Audiență: Milenialii (născuți 1981-1996)
Impactul asupra industriei: B2C
Cel mai bun pentru: Conștientizarea mărcii, Materiale vizuale de branding,

Ghiduri foto
Puncte slabe: drepturi de licență, partajarea excesivă a aceluiași conținut

Ce să postezi:

Conținut legat de industrie
Videoclipuri și prezentări
Anunțuri de locuri de muncă

Când să postezi:

Minim: o dată pe săptămână
Ideal: de trei ori/zi
Optim: de zece ori/zi

CE

Pinterest este o platformă specializată în conținut vizual, fiind astfel un canal excelent pentru a vă expune vizual afacerea. Pinterest suportă
căutarea vizuală, iar această caracteristică poate fi extrem de utilă pentru produsele sau serviciile dvs. Platforma folosește un algoritm de "feed
inteligent", astfel încât calitatea conținutului dvs. este extrem de importantă. Asigurați-vă că imaginile dvs. sunt de înaltă rezoluție, că descrierile
dvs. sunt semnificative și, bineînțeles, că programul dvs. de pinning este consecvent.
Idei de conținut: Ghiduri foto, infografice, vizualizări de date, fotografii de produse etc.
CUM

Pinterest este ușor de configurat și flexibil de utilizat și vă permite să aveți un profil independent, un profil de afaceri independent sau să
adăugați un profil de afaceri la un cont personal existent. Crearea unui cont de afaceri este ușoară și presupune o serie de câțiva pași. Mai întâi
veți furniza o adresă de e-mail, apoi veți selecta limba preferată, locația și veți selecta dintr-un meniu derulant descrierea care se potrivește
afacerii dumneavoastră. Este important să adăugați un link către site-ul dvs. web și să permiteți oamenilor să vă găsească site-ul web și, de
asemenea, să creeze conținut nou pe Pinterest direct de pe site-ul dvs. Detaliile finale se referă la încărcarea unei imagini de profil, la selectarea
unui nume de utilizator personalizat și la scrierea unei descrieri sumare a afacerii dvs. După ce toate acestea sunt finalizate, tot ce trebuie să
faceți este să împărtășiți conținut creativ, inspirat și acționabil.
DE CE

Pinterest poate fi foarte util pentru afacerea dvs. atunci când vine vorba de descoperirea și conștientizarea brandului și a produselor. Este, de
asemenea, un instrument foarte valoros pentru a conduce traficul către site-ul dvs. web, deoarece pin-urile dvs. generează linkuri de intrare.
Dezvoltarea unei comunități este, de asemenea, unul dintre punctele forte ale Pinterest, precum și potențialul său de a converti „curioșii” în
cumpărători.
STRATEGII

-

Promovarea încrucișată

-

Angajament Organic

-

Strategie de conținut

TWITTER

TWITTER
Caracteristicii Principale:
Utilizatori: 396 de milioane de utilizatori activi pe o bază lunară - la nivel

mondial
Grupa de vârstă: 18 - 29
Audiență: Mileniali (născuți 1981-1996)

Generația Z (născuți 1997- 2012)
Impactul asupra industriei: B2C, B2B
Cel mai bun pentru: Poziționarea mărcii, Promovarea mărcii,
Puncte slabe: resurse mari de timp necesare pentru echilibrarea frecvenței

postărilor, sensibilitate la timp

Ce să postezi:

Știri din industrie
Anunțuri despre marcă
Anunțuri de lansare

Când să postezi:

Minim: de trei ori/zi
Ideal: de zece ori/zi
Optim: de cincisprezece ori/zi

CE

Twitter este locul unde oamenii se duc pentru a afla tot ce se întâmplă în lume în acest moment, o platformă care vă oferă șansa de a începe
sau de a vă alătura oricărei conversații cu publicul dumneavoastră, pe orice subiect. Acest lucru poate permite brandului dvs. să își facă
cunoscute valorile, opiniile și cultura la un nivel larg. Este o platformă care poate fi caracterizată ca fiind dinamică și actuală, deoarece utilizatorii
din întreaga lume scriu pe Twitter de aproximativ 500 de milioane de ori pe zi. Gama de subiecte este extrem de extinsă, permițându-vă astfel
să interveniți pe subiectele care vă reprezintă pe dumneavoastră și brandul dumneavoastră și pe subiectele care prezintă interes pentru publicul
dumneavoastră țintă.
Idei de conținut: Întrebări, Știri din industrie, Anunțuri despre marcă, Meme, GIF-uri, Vânzări flash, Coduri promoționale, Grafice personalizate,
teasere, etc.
CUM

Configurarea unui cont de Twitter începe cu furnizarea unei adrese de e-mail valide, alegerea parolei și configurarea coerentă a tuturor
elementelor profilului. Acestea sunt: handle-ul - identificatorul dvs. pe Twitter care apare la sfârșitul URL-ului dvs. de pe Twitter și pe care alți
utilizatori îl folosesc pentru a vă eticheta, numele de afișare - numele afacerii dvs. care apare deasupra handle-ului dvs. , poza de profil - afișată
pe profilul dvs. și alături de orice tweet pe care îl faceți, imaginea de antet - poate apărea în spatele pozei de profil și ar trebui să fie actualizată
în mod regulat pentru a reflecta evenimentele și noutățile despre afacerea dvs., biografia - o descriere de 160 de caractere a afacerii dvs.,
inclusiv locația, site-ul web, etc. , și, în mod ideal, un tweet fix - primul tweet pe care oamenii îl vor vedea atunci când vă vizitează profilul și care
ar trebui să reprezinte ceea ce se întâmplă cu brandul dvs.
DE CE

Twitter este o platformă excelentă pentru conștientizarea mărcii, implicarea clienților, cercetarea clienților și dezvoltarea de comunități. Este
locul în care clienții dvs. vă pot eticheta direct pentru un compliment sau o plângere, așa că asigurați-vă că sunteți receptivi și că vă urmăriți
publicul.
STRATEGII

-

Serviciul Clienți

-

Publicitate

-

Marketing Exponențial

SNAPCHAT

SNAPCHAT
Caracteristici Principale:
Utilizatori: 347 de milioane de utilizatori activi pe o bază lunară - la nivel

mondial
Grupa de vârstă: 13-17, 25-34
Audiența: Generația Z (născuți 1997- 2012)

Milenialii (născuți 1981-1996)
Impactul asupra industriei: B2C
Cel mai bun pentru: Cunoașterea mărcii, Publicitate
Puncte slabe: dezvoltarea limitată a relațiilor

Ce să postezi:

În culise
Mențiuni
Coduri de reducere

Când să postezi:

Minim: 1 / zi
Ideal: 2 / zi
Optim: 4-7 / zi

CE

Snapchat vă oferă posibilitatea de a spune povești despre brandul dumneavoastră, serviciile și produsele dumneavoastră și despre clienții
dumneavoastră. Este locul în care puteți prezenta lucrurile care vă fac să vă evidențiați ca afacere. Puteți sponsoriza snap-uri pentru influenceri
într-un mod care să pară natural și real. Una dintre particularitățile Snapchat este dispariția conținutului după 24 de ore, prin urmare, nu trebuie
să investiți prea multe resurse în producție. Aspectele importante sunt autenticitatea, implicarea și relevanța.
Idei de conținut: Cum se face, Sneak peak, Găsiți produsul, Bloopers, Dezvăluiri, Povești amuzante, Amintiri, O zi la, Întrebări și răspunsuri etc.
CUM

Crearea unui cont este ușoară, deoarece numărul de pași și cantitatea de informații solicitate sunt destul de reduse. Deși puteți face acest lucru
online, este de preferat să folosiți aplicația pe un dispozitiv mobil. Va trebui să vă furnizați numele și să introduceți data nașterii, să alegeți un
nume de utilizator și o parolă, să furnizați o adresă de e-mail sau un număr de telefon pentru verificare și sunteți gata de utilizare.
DE CE

Snapchat este una dintre platformele care pot fi caracterizate ca fiind dinamice și distractive. Producția de conținut nu este pretențioasă, iar
experiența utilizatorului este foarte simplă. Afacerea dvs. poate beneficia de pe urma utilizării acesteia prin creșterea implicării prin intermediul
geofiltrelor. Utilizarea regulată a Snap vă poate ajuta să construiți și să maximizați notorietatea mărcii. Este, de asemenea, un prilej excelent
pentru a organiza concursuri, a împărtăși avantaje limitate, cum ar fi cupoane, a împărtăși actualizări importante și, bineînțeles, conținut exclusiv.
Aceasta este platforma potrivită pentru a vă face publicul să se simtă conectat la marca dvs.
STRATEGII

-

Publicitate Video

-

Marketing bazat pe locație

-

App Marketing

TRIPADVISOR

TRIPADVISOR

Caracteristicii Principale:
Utilizatori: 463 de milioane de utilizatori activi lunar - la nivel mondial
Grupa de vârstă: 13-17, 25-34
Audiență: Generația Z (născuți 1997- 2012)

Mileniali (născuți 1981-1996)
Generația X (născuți 1965 - 1980)
Baby Boomers (născuți 1946 - 1964)
Impactul asupra industriei: B2C
Cel mai bun pentru: Generarea de rezervări, Cunoașterea mărcii,
Puncte slabe: acuratețea conținutului generat de utilizatori

Ce să postezi: N/A

Practici cheie:

Personalizați-vă detaliile profilului dvs.
Răspundeți la recenzii

Când să postezi: N/A

CE

Tripadvisor este o platformă care combină elementele unei platforme de socializare, ale unui birou de informații turistice și ale unei platforme
de rezervări. Tripadvisor este pentru industria turismului/ HoReCa ceea ce este Google pentru căutare. O platformă în care informațiile nu sunt
furnizate doar de către proprietarul afacerii/ profilului, ci de către clienții care au vizitat unitatea și au experimentat serviciile. Acest lucru permite
consumatorului să descopere experiențele clienților anteriori înainte de a face ei înșiși o alegere. Puteți vedea Tripadvisor ca pe o carte de
oaspeți accesibilă la nivel global, în care clienții își laudă și își critică experiența cu afacerea dumneavoastră.

CUM

Configurarea unei listări pentru afacerea dumneavoastră este un proces destul de simplu și începe prin aderarea la platformă prin crearea unui
cont personal. Acest lucru se poate face prin furnizarea unei adrese de e-mail și alegerea unei parole sau prin înscrierea prin intermediul unei
platforme terțe, cum ar fi Facebook sau Google. Întrucât un profil de afaceri poate fi creat de oricine (proprietar și client deopotrivă), odată ce
profilul personal este creat, trebuie să accesați pagina "Find and Claim Your Listing" (Găsiți și revendicați listarea) și să vă căutați afacerea. În
cazul în care afacerea dvs. nu este încă listată, aveți posibilitatea de a o crea, furnizând o serie de informații despre dvs. și despre proprietatea
dvs. Este important să furnizați cât mai multe detalii pentru ca listarea dvs. să fie foarte precisă. Informațiile pe care trebuie să le furnizați pot fi
clasificate după cum urmează:
Informații personale - Numele, datele de contact și relația cu întreprinderea
Informații de listare - Numele oficial al afacerii, adresa, locația exactă, site-ul web al companiei, detalii de contact etc.
Detalii despre proprietate - tipul de informații de aici variază în funcție de tipul afacerii dumneavoastră. Dacă oferiți cazare, va trebui să
introduceți date precum numărul de camere, gama de prețuri, cerințele și politicile de ședere (min. nopți, acceptarea animalelor de companie
etc.), facilități ( băi proprii etc.). Dacă afacerea dvs. este un restaurant, va trebui să furnizați informații precum categoria ( gourmet, cafenea, fast

food, etc.), tipul de bucătărie ( românească, mediteraneeană, italiană, etc.), gama de prețuri și orice caracteristici importante care sunt relevante
( terasă, acceptă animale de companie, loc de joacă, etc.).
Dacă afacerea dvs. este o atracție sau un punct de interes, va trebui să furnizați un nume oficial, detalii de contact, orele de funcționare ale
atracției, informații despre prețuri etc. Este important de reținut că punctul dumneavoastră de interes trebuie să aibă un nume oficial și o adresă
permanentă, trebuie să fie deschis și disponibil publicului larg și trebuie să funcționeze timp de cel puțin 12 săptămâni consecutive pe parcursul
anului.
Dacă afacerea dvs. a fost deja listată de un client, va trebui să o revendicați și să vă asigurați că o actualizați cu informații corecte. Revendicarea
unei listări necesită un proces de verificare a identității și a proprietății. După ce găsiți listarea dvs., va trebui să faceți clic pe "Claim this
business" (Revendică această listare), să completați formularul specific și să faceți clic pe "Continuare". Procesul de verificare se poate face prin
telefon sau cu ajutorul unui card de credit.

DE CE

Peste 450 de milioane de utilizatori accesează lunar Tripadvisor. Faptul că afacerea dvs. este listată vă permite să aveți o acoperire globală. În
plus, este una dintre cele mai bune piețe de desfacere pentru marketing gratuit, deoarece recenziile clienților dvs. funcționează ca o publicitate
de tip "word of mouth" - exponențială. Tripadvisor este un instrument extrem de util pentru orice afacere, deoarece recenziile vă pot oferi
informații valoroase cu privire la aspectele pozitive și ale afacerii dumneavoastră și vă permit să faceți îmbunătățiri sau ajustări relevante.

CONȚINUT ȘI TON - Fițuică
FACEBOOK - axat pe conexiuni și comunități. Înscrieți-vă în grupuri relevante, fiți dezinvolți și

păstrați o atmosferă prietenoasă. Informați-vă, educați-vă și distrați-vă publicul.
INSTAGRAM - axat pe conținut vizual. Asigurați-vă că fotografiile și videoclipurile sunt de înaltă

calitate și atrag atenția. Folosiți hashtag-uri relevante, fără a abuza de ele.
TIKTOK - axat pe conținut video creativ. Găsiți un echilibru între divertisment și publicitate și

promovați o conexiune cu cei care vă urmăresc. Fiți autentici și amuzanți.
YOUTUBE - axat pe conținut video HQ. Asigurați-vă că videoclipurile dvs. sunt de înaltă calitate,

că au titluri atractive și că descrierile includ cuvinte cheie.
LINKEDIN - axat pe profesioniștii din domeniul afacerilor. Asigurați-vă că aveți un conținut care

reflectă acest lucru și că tonul dvs. este foarte profesional.
PINTEREST - axat pe conținut inspirațional. Străluciți prin postarea de conținut informativ și

inspirațional într-un mod atractiv din punct de vedere estetic.
TWITTER - axat pe interacțiuni dinamice. Asigurați-vă că postările dvs. sunt scurte și relevante.

Fiți rapizi, isteți și informativi.
SNAPCHAT - concentrat pe scurte instantanee ale unui moment. Păstrați-vă videoclipurile

scurte, amuzante și excentrice și folosiți instrumentele de editare din aplicație pentru a le face
mai interesante.

GÂNDIȚI-VĂ ÎNAINTE DE A POSTA - Fițuică

DIMENSIUNE IMAGINI
CHEAT SHEETS (Fițuici)
*updated 2022

FACEBOOK

● Dimensiunea imaginii de profil: 180 x 180
● Dimensiunea fotografiei de copertă: 820 x 312
● Dimensiunea imaginii link : 1200 x 630
● Dimensiunea imaginii pentru postări: 1200 x 630
● Dimensiunea imaginii pt. eveniment pe: 1920 x 1005
● Dimensiunea imaginii de copertă pentru grup: 1640 x 856
● Dimensiunea videoclipului: 1280 x 720
● Durata maximă a videoclipului: 240 de minute
● Dimensiunea imaginii publicitate (Ad): 1200 x 628
● Dimensiunea video publicitate (Ads): 1080 x 1350 (raport 4:5),
cel puțin 1080 x 1080, sunt acceptate și raporturile de la 16:9 la
9:16
● Dimensiunea Facebook Story: 1080 x 1920
● Dimensiune publicitate imagini pe Facebook Messenger: 1200 x
628
● Facebook Reels - 1080×1350 (rație 4:5)

INSTAGRAM

● Dimensiunea imaginii de profil : 110×110
● Dimensiunile fotografiilor: 1080 x 1080 (pătrat), 1080 x 566 (peisaj),
1080 x 1350 (portret)
● Dimensiunea Instagram Stories: 1080 x 1920
● Dimensiuni recomandate pentru videoclipurile Instagram: 1080 x 1080
(pătrat), 1080 x 566 (peisaj), 1080 x 1350 (portret)
● Postări și anunțuri Carusel: 1080 x 1080 (pătrat) (recomandat); 1080 x
566 (peisaj) și 1080 x 1350 (portret) sunt, de asemenea, acceptate și
pot fi video sau imagini statice
● Instagram Thumbnails: 161 x 161
● Dimensiune publicitate Instagram: 1080 x 566 (peisaj), 1080 x 1080
(pătrat)
● Dimensiunea videoclipului IGTV: 1080 x 1920
● Dimensiunea fotografiei de copertă IGTV: 420 x 654
● Instagram Reels și Live: 1080 x 1920

TIKTOK

● TikTok Video: 1080 x 1920, maxim 3min.
● Fotografie de profil TikTok: 200 x 200
● Raportul de aspect al anunțului video TikTok in-feed: 9:16, 1:1 sau 16:9.

YOUTUBE

● Dimensiunea fotografiei de profil YouTube: 800 x 800
● Poza de copertă a canalului YouTube: 2560 x 1440 (desktop) și 1546 x 423 (smartphone-uri)
● Dimensiunea Thumbnail YouTube: 1280 x 720
● Videoclipul standard YouTube: Dimensiunea minimă este de 426 x 240. Dimensiunea maximă este de 3840 x 2160, raport de aspect
16:9

LINKEDIN

Profil Personal:

● Dimensiunea imaginii de profil: 400 x 400
● Dimensiunea fotografiei de fundal: 1584 x 396
● Dimensiunea imaginii postări: 1200 x 1200 (pătrat) 1080 x 1350 (portret)
● Dimensiunea postării link: 1200 x 627
● Dimensiunea videoclipului: 256 x 144 (minim) până la 4096 x 2304
(maxim)
● Durata maximă a videoclipului: 10 minute
Profil Companie:

● Dimensiunea logo-ului companiei: 300 x 300
● Dimensiunea fotografiei de copertă: 1128 x 191
● Dimensiunea imaginii de conținut sponsorizat: 1200 x 627
● Imaginea bannerului de afacere: 646 x 220
● Dimensiunile imaginii link pentru postările de pe blog: 1200 x 627

PINTEREST

● Imaginea de profil: 165 x 165
● Imaginea panoului (Pinterest board): 222 x 150
● Dimensiunea standard a pin-urilor: Imagini verticale 1000 x
1500
● Specificații Pinterest Video: pătrat (1:1) sau vertical (2:3,
9:16) Lungime: Maxim 30 de minute
● Caruseluri promovate de Pinterest: raportul de aspect al
imaginii: 1:1 sau 2:3, 1000×1000 sau 1000×1500
● Dimensiunea imaginii Story Pins: 1080 x 1920

TWITTER

● Dimensiunea imaginii de profil: 400 x 400
● Dimensiunea antetului: 1500 x 500
● Dimensiunea imaginii postare: 1200 x 675
● Dimensiunea minimă a imaginii Twitter card: 120 x 120
● Dimensiunea video: 720 x 720 pixeli (pătrat), 1280 x 720
pixeli (peisaj), 720 x 1280 pixeli (portret)
● Durata maximă a videoclipului: 140 de secunde
● Dimensiunea pentru publicitate: 800 x 418 (card de site
web), 800 x 800 (card de aplicație), 800 x 800 (Carusel), 800
x 418 (card de mesaj direct), 800 x 418 (card de
conversație)
● Dimensiunea pentru publicitate video: 720 x 720 (pătrat),
1280 x 720 (peisaj), 720 x 1280 (portret) Lungime: 12
secunde sau mai puțin (recomandat), 2 minute și 20 de
secunde (maxim)

SNAPCHAT

● Imagini partajate: 1080 x 1920
● Geofiltre: 1080 x 1920
● Povești: 1080 x 1920; dimensiunea maximă a fișierului: 34 MB; durata: 10 secunde sau mai puțin

ETICHETA SOCIAL MEDIA - Fițuică

Asigurați-vă că paginile și profilurile dvs. sociale sunt complete și

Nu fiți prea exigent și nevoiaș.

actualizate.
Păstrați paginile personale și profesionale separate.

Nu trimiteți spam și nu faceți mass-follow.

Postați cu regularitate și prioritizați rețelele relevante.

Nu vă promovați excesiv.

Interacționați și încurajați implicarea.

Nu folosiți prea multe hashtag-uri.

Gândiți-vă înainte de a posta, deoarece conținutul este o

Nu distribuiți exact același conținut la nesfârșit.

reprezentare a afacerii dumneavoastră.
Acceptați orice fel de feedback și răspundeți cu grație.

Nu răspândiți știri false.

Verificați și corectați înainte de a distribui.

Nu interacționați cu trolii.

