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AGENDA
 

 



Petrecem pe internet aproape la fel de mult timp
cât dormim.

 
 Suntem tot timpul conectați online, la fel și

audiența ta. 

















Nu mai trăim în perioada lui 
"Postez și eu ceva și văd dacă merge"



Bătaia pentru atenție în 2022 este mare. Se dă
între brand-uri, influenceri, micro-influenceri,
bloggeri, vloggeri, jurnaliști, KOLs, comunități,

solo-prenori, antreprenori, freelanceri. 



Ca să fii relevant în 2022 în mediul online, este
nevoie să-ți cunoști audiența ca-n palmă. 

 
Să-i anticipezi nevoile. 
Să-i rezolvi problemele 
Să-i câștigi încrederea 



De ce te-ar urmări audiența pe tine și ar
cumpăra de la tine?



Înainte să-ți alegi canalele online. Întreabă-te
unde își petrece timpul audiența ta. 



Și nu, nu trebuie să fii prezent pe TOATE
canalele de social media. 



Alege unul / două, dar fii constant. 



O comunicare constantă crește numărul
followerilor de 4 ori mai rapid, decât postările

rare (ca o dată pe săptămână)



După ce ți-ai ales canalele, cum știi ce tip de
conținut să creezi? 



Nevoile identificate în profilarea audienței 
Social Listening 

Analiza ciclului de cumpărare 



Întrebări?
 
 



INSTAGRAM 

Relația cu followerii
Do you follow each other? 
Did they search for you by name? 
Do you message each other, or leave comments? 
Do you tag each other in your posts?

The relevance of the content:
Instagram tracks user affinity and deduces what is in a given photo or video to serve up
the content people want (astrology memes, duh).

The timeliness of your post.
Newer posts do take priority over older ones.



INSTAGRAM 

58% dintre utilizatorii de Instagram spun că sunt mai
interesați de un brand după ce văd un story.



INSTAGRAM 

Un utilizator adult își petrece aproximativ 30 minute
pe Instagram. Se uită la story/ reels / live videos/ se

uită pe feed.  



INSTAGRAM 

Cele mai active brand-uri postează, în medie, 17 story
pe lună. 4 - 5 story pe săptămână.

 



INSTAGRAM 

1 din 2 oameni folosesc Instagram să descopere
brand-uri noi. Iar 2 din 3 spun că Instagram i-a ajutat

să aibă interacțiuni relevante cu brand-urile. 



INSTAGRAM 

Postează constant, răspunde la comentarii, oferă-i
audienței conținutul pe care-l caută. 



FACEBOOK

Cine a postat conținutul: Este cel mai probabil să vezi conținutul postat de persoanele sau
brandurile cu care ai interacționat. 
Dacă interacționezi cu mai multe video-uri, vei vedea mai multe video-uri, dacă
interacționezi cu mai multe știri, vei vedea știri etc. 
Interacțiunea cu postările. Vor fi prioritizate postările care au mai mult engagement, în
special de la oamenii / brand-urile cu care interacționezi cel mai des. 

Algoritmul Facebook funcționează în 2022 după trei criterii principale: 

1.

2.

3.





Ce vrea Facebook în 2022? 
Conținut video scurt, reels și story. 



Dezvoltarea comunităților, adică grupuri pe Facebook.



Facebook Live, o acțiune foarte bună pentru creștere
engagementului. 



LINKEDIN

Rata de comentarii / likes în primele două ore de când ai postat 
Timpul petrecut pe postare 
Scorul SSI

Algoritmul Linkedin funcționează după următoarele criterii. 

1.
2.
3.



LINKEDIN

 

Creeză texte lungi, peste 150 de caractere, imagini
carusel sau video. Important este ca timpul petrecut

pe postare să fie cât mai lung. 



LINKEDIN

 
Crește-ți scorul SSI (Social Selling Index). Cu cât ai

scorul mai mare, cu atât Linkedin va scoate mai mult
în față postările tale. 



LINKEDIN

 
Activează Creator Mode. 



Întrebări?



 
Toate canalele de social media au un lucru important
în comun: își doresc interacțiune.



 
Să nu uităm că social vine de la socializare. 



 
Cum comunicăm în perioada asta, de criză? 



1. Nu avem cum să ignorăm ce se întâmplă în exterior și să lăsăm planul editorial programat să
meargă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat;

2. Dacă ești un brand mare, gândește-te cum poți să oferi real ajutor oamenilor;

3. Dacă ești un brand mic, gândește-te la soluții creative: donează, îndeamnă clienții să doneze,
scrie mesaje de încurajare, vorbește cu un psiholog și ajută oamenii să-și calmeze anxietățile,
implică-te și scrie cum te-ai implicat. Dacă nu ai resurse, alătură-te altor brand-uri mai mari sau
folosește-ți canalele de comunicare să dai informațiile utile mai departe.

4. Anulează orice ți-ai programt să lansezi zilele acestea și să comunici în exterior.
Sunt câteva brand-uri care au acționat rapid și pe care le felicit pentru inițiativă. Dacă ați mai
văzut și voi, puteți pune un print screen în comentarii.

 







Folosește codul NOMAD și ai 500 lei discount la curs!
https://socialsmarts.ro/curs-intensiv-social-media-essentials





Folosește codul Webinar și ai 40% discount la
template-urile de strategie! 

www.iunietasandu.ro



Mulțumesc pentru atenție! 
iunieta.sandu@gmail.com


