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Care e faza cu 

marketingul prin conținut?

Conținutul este rege! Să ne 
crească sănătos!

.ro  



Odată cu dezvoltarea 
Internetului, cumpărătorul a 
devenit din ce în ce mai 
educat şi selectiv. Potenţialul 
client este mai informat şi are 
metode de a ignora mesajele 
publicitare. Telespectatorul  
zappează canalele TV în 
timpul pauzelor publicitare, 
ignoră bannerele online, 
aruncă fluturaşii promoţionali 
la coşul de gunoi.  Cu toate 
acestea, consumatorul 
apreciază conţinutul de 
calitate, care nu neapărat îi 
vinde ceva, ci îl informează. 
Acum vă sugerez câteva 
repere despre content 
marketing (a nu se confunda 
cu SEO, care este un proces 
mult mai complex).Principalul 
scop al  acestui tip de marketing 
este de a atrage clienţii prin 
conţinut relevant  şi valoros, pe 
teme de nişă. 

Marketingul prin conţinut?

Ce dihanie mai e și ăsta?

Am conştietizat eficienţa marketingului de conţinut (content marketing) înainte 
să ştiu că ceea ce fac eu are o denumire specială, era un aspect  demonstrat 
cu mult înainte, aveam un  blog personal de mulţi ani şi observasem că 
articolele care aduc informaţii folositoare sunt cele mai vizitate.

Marketingul prin conţinut?

Marketingul prin conţinut  este 
o tehnică de marketing pentru  
a crea şi distribui conţinut de 
calitate, relevant şi consistent  
care să atragă şi să aducă  o 
audienţă clar definită, cu 
obiectivul  de a a conduce 
clientul spre o acţiune 
profitabilă.)

Content Marketing Institute
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“Content marketing” este un proces continuu, bazat pe comunicarea 
cu clienţii. Pe masură ce publicul dumneavoastră devine mai informat, 
are puterea alegerii şi vă răsplăteşte prin loialitate. Conţinutul unic, 
tratatarea subiectelor, aduce plus valoare, iar o  documentare 
temeinică atrage publicul să se întoarcă spre site, implicit spre 
companie. Ştie că acolo va găsi  informaţiile pe care le caută, mai 
mult decât atât, poate găsi produsele sau serviciile de care are 
nevoie.

Marketingul prin conţinut. 
Pentru ce ?

Content 
Marketing 
Institute

Un utilizator dedică 6 secunde 
conținutului unui website 
pentru a decide dacă îl 
parcurge în continuare sau nu. 
Astfel,  titlurile, linkurile, 
mesajul esențial și conținutul 
evidențiat în pagină trebuie să 
îi capteze atenția în acest scurt 
interval sau s-a pierdut un 
utilizator în marea Internetului.

De ce 6 secunde? Cercetătorii 
au arătat că “attention span” 
(timpul de concentrare asupra 
subiectului) a scăzut de la 8 
secunde  în 2000 la 6 secunde 
în 2016, concentrarea atenției 
fiind mai mică decât a unui 
pește de acvariu.

76% mai mult 
conținut in 

2016! 

http://ixpr.ro
http://ixpr.ro/comunicare-si-continut-online/
https://en.wikipedia.org/wiki/Attention_span


Ce spun marketerii despre 
conținut?

Potrivit Content Marketing Institute -2016 BenchMark

Content Marketing 
Institute -2016 
Benchmarks, 
Budgets, and 
Trends—North 
America

Au documentat mai puțin strategia de marketing prin 
conținut decât în anul precedent ( 32 % fața de 35%)

Marketerii B2B alocă 28% din bugetul lor către 
marketingul prin conținut

Lead generation (85%) și vânzările (84%)  sunt cele mai 
importante ținte pentru marketeri B2B

Sistemul metric se schimbă de la trafic 
website către calitatea lead-urilor (87%), 
vânzări (84%) și rata de conversie(82%)

72% dintre  marketeri se 
concentrează pe livrarea de 
conținut de calitate

http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2015/09/2016_B2B_Report_Final.pdf
http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2015/09/2016_B2B_Report_Final.pdf


Notorietatea în vechiul şi 
noul PR

Odinioară PR -istul scria 
comunicate de presă pentru a 
convinge media să publice 
ştirea, impunea valorile şi 
misiunea  companiei prin 
evenimente CSR, conferinţe de 
presă cu bătăi de cap,  
răspundea la întrebările venite 
din partea jurnaliştilor şi a 
publicului.

Lucrurile s-au schimbat. Acum, 
dacă o companie vrea să apară 
în media, poate face propria 
media. Publicul a uitat de 
scrisoare şi poştă, ziariştii nu 
mai adresează nepărat adrese 
oficiale via fax sau în conferinţe 
de presă. Publicul este pe toate 
canalele sociale. Este sau nu 
este treabă de PR să păstrezi 
buna reputaţie a companiei? 

Marketing prin conţinut? Vechiul 
și noul  PR

 

      Inbound marketing

În comunicarea tradiţională existau distincţii clare între Public Relations şi 
marketing. În timp ce PR-ul avea drept scop precis buna reputaţie a 
companiei, marketing-ul trebuia să lucreze cot la cot cu echipa de 
vânzări să atragă clienţi şi să…vândă.

Mai există un aspect, al SEO (Search 
Engine Optimization). Construirea unei 
reţele de linkuri către website este unul 
dintre procesele pe care le implică această 
nouă sub-ramură poziţionată între tehnic şi 
marketing. Demersurile de PR, prin 
comunicate de presă şi pitch-uri pentru ştiri 
pot aduce, alături de notorietate, linkuri 
pentru SEO. 

http://ixpr.ro/promovarea-unui-site/
http://ixpr.ro/promovarea-unui-site/
http://ixpr.ro/blog-de-companie/
http://ixpr.ro/blog-de-companie/
http://ixpr.ro/marketing-prin-continut/
http://ixpr.ro/marketing-prin-continut/


 

Vocea și stilul. Online ca  în 
comunitate, vorbești după cum 
ți-e interlocutorul.

Vorbește oamenilor, adresează-te 
lor personal ca într-o conversație. 
De fapt, publicul online ți-e 
interlocutor, invită-l la dialog!

Deși cuvintele cheie sunt 
importante, nu voi începe cu ele. 
În contextul în care accentuam 
necesitatea scrierii conținutului cu 
utilizatorul în minte, adresarea mi 
se pare mai importantă. 

Brand StoryTelling versus Marketing

 Brand StoryTelling 

O sarcină care la prima vedere cade în 
sarcina publicităţii, povestea mărcii, a 
companie. Dar cine ştie mai bine 
misiunea şi valorile companiei decât 
paznicul bunului nume, al valorii şi 
misiunii companiei, adică PR-istul? 
Cine ar putea scrie conţinutul?

Așa apare necesitatea unei specializări 
multiple sau , mai degrabă a unei noi 
specializări: Content Writer. 

Revenind la StoryTelling vs. Continut 

Scrieți cu  utilizatorul în minte

Titluri și subtitluri: incintă, dar nu 
tabloidiza!

Titlurile și subtitlurile sunt binevenite din 
mai multe puncte de vedere:

● Sunt un sumar al continutului
● Sparg textul
● Atrag atenția

Încercați ca (sub)titlul ( H-ul) să fie scurt 
și să comprime întreaga descriere, dați 
un titlu interesant fără să exagerați.

● Folosiţi liste, dar păstraţi-le 
folositoare. 

 

Marketing-ul pe de altă 
parte… 

Potrivit teoriilor de vânzări şi 
marketing, demonstrate de 
altfel, cumpărătorul trece 
diferite prin etape până 
cumpără efectiv, acea 
renumită pâlnie (funnel).  Şi 
aceste etape pot fi acoperite 
de conţinut, marketing online. 

http://ixpr.ro/copywriter-brand-story-telling/


Eu cu cine vorbesc?

Atunci ce este Buyer Persona?

Potrivit  Buyer Persona Institute,  Buyer Persona este:

● profilul cumpărătorului tău, mai mult decât o imagine sau o proiecţie
● este o introspecţie a clientului  şi motivelor pentru care cumpără, a 

motivelor care îl provoacă să ia decizii când alege şi cumpără un 
produs sau un serviciu

● e o introspecţie a preocupărilor, atitudinii şi criteriilor în baza căror un 
potenţial client alege un furnizor sau altul.

Între virtual şi real

 Vă  vine să credeţi  că există un 
Institut numit Buyer Persona Institute?  
Poate întrebaţi  În marketingul de 
conţinut Buyer persona ( nu voi 
traduce cuvântul fiindcă poate face 
alte trimiteri decât cele reale)  este un 
personaj cheie. Nu este Moş Crăciun, 
deşi îi dorim prezenţa ca  pe a 
Moşului,  nu este zâna cea bună, deşi 
prezenţa lui  poate semăna cu ea.

  Buyer persona

Hubspot aduce o definiţie cuprinzătoare a  buyer persona  şi 
anume:

Buyer persona este reprezentare  semi-imaginară a clientului tău 
ideal, bazat pe  cercetări de marketing şi date reale ale  
cumpărătorilor existenţi.  (A buyer persona is a semi-fictional 
representation of your ideal customer based on market research and 
real data about your existing customers).

http://www.buyerpersona.com/
http://blog.hubspot.com/marketing/buyer-persona-definition-under-100-sr


Ce date poţi culege despre buyer persona 
pentru  o reprezentare cât mai bună?

Motive pentru a-ți  cunoaște  
buyer persona

 Abordezi cele mai eficiente  
canale de comunicare 
      Vei investi mai bună formă de 
conţinut (text, video, foto, 
infographics etc)
     Vei elabora texte care vor fi 
mai bine direcţionate
    Vei ştii ce produse vrei să 
dezvolţi

 Date pe care le poți 
 colecta

● Date demografice
● Tipare comportamentale
● Motivaţii
● Scopul său

E mai simplu să îţi 
atragi clienţii şi ştii 

ce anume să le 
oferi.

Culege date 
demografice 

din Google Analytics 
şi Facebook Insigh

Acum cât mai poți!!!t

Află cât mai multe detalii 
de la actualii clienţi, a 

motivelor pentru care au 
cumpărat produsul- 

serviciul respectiv de la 
firma voastră, cum au 

aflat despre voi, care le 
sunt obiceiurile
 de cumpărare.

În companiile mici şi 
medii, interviurile cu 
potenţiali cumpărători 
pot fi costisitoare şi 
consumatoare de 
resurse. 

http://ixpr.ro/dincolo-de-click-iti-stii-utilizatorul/


Utilizator online= persona =persoană?

Există o conexiune între modul în care utilizatorii interacționează online 
și trăsături comportamentale specifice ale persoanelor care iau decizia 
de cumpărare?  este întrebarea care apare în mod legitim în contextul 
noilor comunități.
Este, de asemenea, întrebarea la care Johann Schrammel, Cristina 
Koffel și Manfred Tsceheligi au vrut să răspundă  în anul 2009 prin 
studiul   “Personality traits, Usage Patterns and Information
 Disclosure in Online communities” 
("Trăsături de personalitate. Tipare de utilizare și expunerea
 informației în comunități online").

Cine e dincolo de click?

http://ixpr.ro/buyer-persona/
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1671031
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1671031


Uite cine vorbește!



Ține-mă minte! 

 Repere practice 

Blog de companie

Landing pages

Scrierea de conținut 

Conținut text web vs print



Blog de companie

La ce-i bun? 

Conţinutul unui blog este  parte a strategiei de content 
marketing, altfel spus aduce clienţii spre afacerea ta. E forma 
ideală când clientul te caută, tu nu îl agasezi, ci doar fructifici 
faptul că el te cunoaşte.

Îţi dă posibilitatea să dovedești, încă o dată, expertiza 
companiei.  

Potrivit unui studiu întocmit de Hubspot, companiile care au 
blog au şi vânzări cu 60% mai mari.

Creează un conversație  între companie și publicul ei.

Îţi dă posibilitatea să dovedești, încă o dată, expertiza 
companiei.  

Articolele bune  generează PR.

Loializează utilizatori, transformându-i în clienți.

http://ixpr.ro/inbound-marketing-content-marketing-content-strategy/


Conținutul efectiv 
pentru landing pages:

Structura landing pages 
este simplă, iar 
conținutul, în 
majoritatea sa, este text 
și format din : heading 
(titlu), subheading 
(subtitlu), o listă de 
argumente sau de 
caracteristici ale 
produsului, caption 
(paragraf introductiv), 
argumente sau 
caracteristici, call to 
action cu sau fără 
formular de contact, 
potrivit scopului 
respectivei landing 
page. 

Mai poti include 
testimoniale (text, 
video) imagini suport, 
termeni și condiții. ( 
ex butoane colorate 
dreapta) 

Landing page

Heading

Sub heading 

Foto/ video/ 
imagine

Caption

Call to Action

http://themeforest.net/?ref=ixpr


De reținut pentru conținutul unei website

● * Începe cu concluzia înainte (principiul piramidei inversate)
● * Titlurile trebuie să capteze atenția, în același timp să fie esența 

articolului/ descrierii/ conținutului
● * Linkurile: sunt informația întregului conținut, concentrată în maxim 

60 caractere
● * Cuvintele cheie sunt esențiale în conținutul unui  website pentru 

utilizatori și SEO. Nu uita! Totuși scrii pentru oameni!
● * Păstrează informația concisă în prima parte a conținutului. Revii cu 

detalii pentru cine vrea să aprofundeze
● * Există excepții care pot scrie efectiv storytelling. Ne bucurăm că 

există!

 Concluzia la început sau piramida inversată  

În media tradițională orice  articol începe cu informații de referință, 
ajungând la nucleul știrii la final. Am scris despre diferențe între 
conținutul online și cel print, nu mai detaliez.  Utilizatorii nu au timp și 
nici atenția necesară să scaneze tot articolul până la informația- 
substanță a articolului. De aceea este important să abordezi conținutul 
de la final spre început. De exemplu, în cazul nostru esența e că 
vizitatorul unui website acordă doar 6 secunde unei piese de conținut 
pentru a decide dacă va parcurge sau nu restul articolului online.

Cum scrii Conținut pentru WEB? Rețetă generală

Informatia importanta, concinsa la început

Titluri care să atragă

Liste

CTA

http://ixpr.ro/ingrediente-pentru-crearea-de-continut/
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?
http://ixpr.ro/continut-online-versus-print/


Diferențe între cititorii de 
articole online vs  Print

76% preferă să scaneze 
un articol

Majoritatea parcurg ce e în 
bullets

Parcurg prima parte a 
conținutului în forma „F”

Parcurg textul îngroșat 
sau aldin

Concluzia la început.

Cititorii citesc efectiv

Citesc îndelung,  fără  grabă

Parcurg tot textul 
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Urmarește-ne!

   Sună-ne!    
Tel:021 345 36 53
Mobil: 074 955 914

Suntem sociali!

Facebook @ ixpr.ro
Google+ @  +IxprRoContent
Twitter @    ixpr2

   Online    
http://ixpr.ro

contact@ixpr.ro

https://www.facebook.com/ixpr.ro
http://ixpr.ro
mailto:contact@ixpr.ro

