
Triburi 
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Oamenii comunică 
dintotdeauna! 
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Evoluția canalelor 
de  comunicare 
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Esența triburilor este conectarea! 
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Canalele de 
comunicare 

F64 



Showroom 
F64 

• 1300+ m²  
 

• localizare: centrul 
Bucureștiului 
 

• cel mai mare show-room foto-
video din Europa de Est 
 

• 6.000+ produse expuse 
 

• 30.000 vizitatori / lună 
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Cafeneaua 
F64 

• locul de întâlnire al 
fotografilor 
 

• socializare, 
networking 
 

• întâlniri cu mass-
media, organizare 
evenimente 
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F64 online  
key facts 
• site: +3 mil. Vizualizări pagini 

 
• online shop: +60% din vânzări 

 
• newsletter: +120,000 abonați 

 
• fani în social Media:   

• 127,000 Facebook,  
• 4.450 Twitter,  
• 5.300 Instagram,  
• 10.570 Youtube 

 
• blog: +3.000 vizitatori zilnici 
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Campania 
nr. 1 
în social media 

Social Media 
• Blog F64 - 5 articole– 2000 

vizualizări 
 

Facebook page 
• 400.000 people reached 
• 6000 likes 
• 8800 shares 

Marketing 
• 550,000 sessions 
• 151,000 new users 
• 00:07:43 avg. session duration 
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180.000  
people reached  
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Statusul 
nr. 1 
în social  
media 



Greșeli comune ale 
fotografilor începători, 

8400 vizualizări 

Top 3 articlole pe blog.f64.ro 

Cum se vede România prin 
obiectivul foto? 
3200 vizualizări 

Fotografia de cuplu, 10 
sfaturi pentru imagini reușite 

3000 vizualizări 
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Pagina de Facebook (Ianuarie-Septembrie) 

• 137.390.042 page impressions 
• 17.468.045 page reach 

• 1400 statusuri 
• 233.000 interacțiuni 
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Grup dedicat pe Facebook 

• adresat iubitorilor de fotografie 
(feedback, răspunsuri, consultant foto, 
sfaturi echipamente etc) 

• +3.000 de membri în 8 săptămâni 
• a ajuns la 3500 membri 
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Tribul angajaților F64 (140 de pasionați!) 13 



3 semnificații ale 
social media 
pentru F64 
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1. suport al 
componentei 
educaționale  
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sfaturi și 
recomandări de 
la cei cu mai 
multă experiență 
(blog, canal 
youtube) 
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2. Răspunsuri 
prompte la 
solicitări 
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Solicitări de 
informații 
tehnice, 
sesizări de 
orice fel 
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3. Crearea unui 
context de 
comunicare 
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Ce ne aduce 
împreună?  
DE CE-ul 
comun! 
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Photography is the only language that can be understood anywhere in the world. 
 
Bruno Barbey 


