
Institutul de Marketing 

Rezultate mai bune prin 

obiective mai bine definite. 

Marketing in Direct 2016



Cum folosesc oamenii de marketing 

din România rețelele sociale?

74% dintre companiile din România utilizează reţelele sociale pentru 

promovare, vânzare sau recrutare;

91% dintre companii spun că utilizarea reƫelelor sociale le oferă un 

avantaj competitiv faƫă de companiile care nu folosesc reƫele sociale 

53% dintre respondenți generează oportunități de vânzare prin social 

media 

37% dintre respondenți afirmă că utilizarea mediilor sociale au produs o 

creștere efectivă în venituri (+3% față de 2014).

Sursa: EY România, „ Impactul retelelor sociale asupra mediului de afaceri”, 2015



Ce obiective au oamenii de marketing 

în social media?

Obiectiv B2B B2C

Să genereze mai multă implicare (engagement) 43% 55%

Să crească traficul pe site 37% 47%

Să asigure mai multă expunere pentru conținut 34% 27%

Să crească veniturile din vânzări 33% 39%

Îmbunătățirea calității lead-urilor 29% 18%

Creșterea cantității leadurilor de vânzări 27% 18%

Îmbunătățirea poziției pe motoarele de căutare 25% 26%

Reducerea costurilor de marketing 7% 8%

Reducerea costurilor de asistență cu clienții. 3% 3%

Cele mai importante obiective în social media, 

Emarketer

Optimizarea mixului de  promovare și exploatarea potențialului social 

media. 



Obiective de marketing pe LinkedIn

Atenție. Notorietate. 

Conținut valoros și relevant.

Interes ( Lead nurturing)

Acțiune.

(Lead Generation)  





Cum sprijină marketingul digital un 

business ?
Trei tipuri de obiective de business

2. 
Reducerea
costurilor

3. Satisfacția
clienților

1. 
Creşterea
veniturilor

5 tipuri de obiective de marketing digital/social media.



SELL

SOCIAL MEDIA CA ȘI CANAL DE VÂNZARE

“The social seller is a social helper!” 



Un (altfel de) canal de vânzare!

• Social media ca și canal de vânzare, când scopul este achizița de 

clienți noi, upsell sau cross-sell. 

• De la vânzarea tradițională la social selling, Facebook Selling.  

Utilizarea noilor opțiuni de display și promovare și monitorizare a 

vânzărilor  (Ex. Facebook Carousel, pixelii de conversie).

• ! Nu este un canal de vânzare pentru orice companie/brand. 

• !! Nu este un canal de tip push! Nu funcționează mesajele de 

întrerupere. Canal de dialog, nu monolog. Vânzare consultativă. 



SPEAK

CANAL DE COMUNICARE ȘI ASCULTARE



Un canal de comunicare, 

promovare și ascultare!
• 74% dintre respondenţi spun că utilizează reţelele de socializare 

pentru promovarea companiei și plănuiesc să le utilizeze în continuare.  

• ! Este un canal de dialog multidirecțional, nu comunicare unilaterală;

• !! Este un canal de ascultare, monitorizare, informare ( integrare 

strategică!). Informații prețioase pentru îmbunătățirea produselor și a 

serviciilor. Feedback rapid!

• !! Pull, profiling nu push!

• !!! Integrare strategică, transformare digitală. Echipe cross-funcționale.

33% dintre companii declară că își implică followerii și acționează conform 

feedback-ului obținut. ( EY Romania, 2015)



SAVE

SOCIAL MEDIA CA ȘI INSTRUMENT DE REDUCERE A COSTURILOR



Un canal care reduce costurile!

• Alternativă accesibilă de comunicare targetată pentru companiile mici;

• Reducerea de costuri cu comunicarea și promovarea prin dezvoltarea 

și păstrarea unor comunități:

• ! Atenție la costurile ascunse !;

• !! Angajament pe termen lung. ( alte tipuri de resurse necesare);

• !!! Nu orice problemă se pretează la social media! Nu toți clienții 

agreează acest canal. 

Costul mediu al unei probleme rezolvate prin telefon este de $6 - $8, o 

interacțiune prin social media, mai puțin de $1. 



SERVE

CANAL CARE CREEAZĂ ȘI LIVREAZĂ VALOARE PENTRU CLIENȚI

“He profits most, who serves the best.”



Un canal care creează și livrează 

valoare pentru clienți!
• Un canal care să ofere sprijin in deciziile legate de achiziție, utilizare și 

postachiziție. 

• Vital și necesar în marketingul de relație pentru orice companie care 

nu rezistă printr-o abordare tranzacțională; ( valoarea de viață ca 

indicator de evaluare!)

• YOU-tility; social media precum canal de suport  pentru clienți;

• !! Nevoia de integrare cu celelalte departamente. 



SIZZLE

CANAL DE EXTINDERE A BRANDULUI ONLINE



SIZZLE

Extinderea brandului online și creșterea implicării emoționale 

(emotional connection, EC).

Cum creezi o experiență pozitivă și specială în social media?

Planificare necesară pentru viitor și următoarele generații de consumatori 

(millenials și economia experienței)

! Doar pentru brandurile/companiile care își permit și pot dezvolta un 

mesaj credibil și cu execuție impecabilă;

!! Riscant. 



5S* – Key Points

1. Un instrument de clarificare a strategiei de 

marketing digital (social media un CANAL 

integrat strategic!), dezvoltat de Dave 

Chaffey*;

2. Nevoia de echilibrare a obiectivelor (clienți, 

companie, stakeholderi) .

3. Obiectivele legate de canalele social media, 

integrate strategic!

http://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2010/11/5Ss-of-digital-marketing.png

