
Trendurile curente sunt 
un aspect important în 
viața oricărui 
antreprenor. În acest 
articol veți găsi 
informații cu privire la 
cele mai relevante 
treduri din România 
pentru anul 2019.

 

Trendurile 
anului 2019 
în Digital 
Marketing

.
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Odată cu intrarea în noul an, 
fiecare dintre noi caută să 
improspăteze sau, de ce nu, să 
schimbe cu totul strategia pentru 
2019 – fie că e vorba de obiective 
de business, planuri în viața 
personală, îndeplinirea unor visuri 
mărețe sau chiar ... strategii de 
marketing. Noi ne vom concentra 
pe cele din urmă, atât din motive 
evidente, cât și pentru că acestea 
pot produce un impact pozitiv 
asupra tuturor celorlalte!
 
Am realizat un audit în detaliu 
despre ce se întâmplă în acest 
moment în varii industrii, am 
discutat (și colaborat) cu lideri din 
diverse sectoare de activitate și cu 
branduri ce se implică activ în 
conturarea viitorului și, nu în 
ultimul rând, am identificat noile 
tehnologii și trenduri emergente 
pe piața de business, toate acestea 
ajutându-ne să punem pe foaie 
principalele trenduri cu care te vei 
întâlni în anul 2019 în activitatea 
de Marketing.
 
Părerea noastră e că dacă vrei să 
începi anul cu dreptul și totodată 
să maximizezi rezultatele 
investițiilor tale de marketing, 
TREBUIE să citești următoarele 
pagini.

 

#GetWithTheTr
ends



de azi modul în care publicul alege 
să consume si 
propage informația publicata 
de brand-uri se schimbă într-un 
ritm rapid.
 
 
În timp ce 2017 și 2018 au fost anii 
„video”, acest tip de conținut 
crescând atât organic, cât și în 
media plătită (Forbes a prezis că va 
depăși 80% din toată publicitatea 
plătită până în anul 2019), în cea 
de-a doua jumătate a anului 2018 s-
a înregistrat un progres neașteptat 
și abrupt al consumului de conținut 
audio. 
 
 
Principalii vectori de dezvoltare ai 
acestui trend au fost podcasturile, 
ce au avut o audiență în creștere în 
special în ultimii doi ani. Mai mult, 
gadgeturi precum boxele 
inteligente Amazon Alexa sau 
Asistenții Google au contribuit la 
modificarea comportamentului 
consumatorilor atunci când fac 
căutări – momentan, una din trei 
căutări realizate pe mobil se face 
prin intermediul vocii, dar până în 
2020 se așteaptă ca numărul 
acestora să depășească 50% din 
total. Mai multe despre tehnologia 
de voce vei găsi câteva paragrafe 

 

Să Începem!

1.  Conținutul (încă) este “regele” 
– iar cele mai bune performanțe le 
poți obține pe următoarele canale:
 
În ultimii 5 ani content marketing-
ul a înregistrat o creștere continuă 
în eficiență și popularitate, iar 
formele în care a fost prezent au 
evoluat și ele permanent: de la 
conținut scris la grafică, până la 
video și audio. Cum și 
comportamentul consumatorului 
cu privire la digestia conținutului 
se modifică și el, mai ales datorită 
numărului tot mai mare de 
branduri care produc și publica 
materiale mai mult sau mai puțin 
relevante, putem spune că în ziua 



mai jos - acum să revenim la formele de conținut.
 
Luând în considerare trendurile curente și dinamica pieței, principalele 
tipuri de conținut care vor crește și se vor bucura de o interacțiune 
sporită cu utilizatorii sunt Video și Audio (podcasturi, audiobooks, 
episoade audio, rapoarte audio, Alexa Briefing Skills). La nivel general, 
mai jos găsești modurile în care brandurile vor putea să planifice 
producerea de conținut:
 
·        Conținut video în scopuri publicitare – clienții tind să prefere mai 
mult conținutul video needitat, iar elementele ce țin de umanizarea 
brandului vor crește tot mai mult în importanță. Motivul este faptul că 
prin intermediul conținutului needitat se realizează mult mai repede un 
raport al consumatorului cu brandul, acesta din urma simțind 
comunicarea ca fiind mai autentică - în plus, majoritatea telefoanelor 
mobile pot filma la o calitate ridicată, nemaifiind necesară o editare 
avansată pentru a produce un video bun de scurtă durată. În orice caz, 
trebuie să iei mereu în considerare obiectivul final al publicității prin 
conținut video: dacă este o prezentare de produs, calitate foarte ridicată 
este absolut necesară – însă, dacă va fi parte a procesului de vânzare, un 
video în stare brută îți poate oferi un avantaj major. Ia în considerare 
aceste aspecte atunci când creezi conceptul următoarelor tale reclame 
video:
 
o   Lungime: Conținutul cu lungime mare a avut cele mai bune 
performanțe în ultimul an, însă trebuie să te asiguri că mesajul și scopul 
videoclipului sunt foarte clare. În scop publicitari, cel mai bine este ca 
videoul să fie scurt și concis, în timp ce forma lungă va fi potrivită pentru 
a aduce plus valoare clienților sau în scop educațional.
 
o   Generare lead-uri: Webinariile încă sunt o modalitate foarte bună de a-
ți crește numărul de abonați la newsletter, livrând informații valoroase în 
schimb – este și una dintre strategiile cu cele mai bune perfomanțe în 
generarea de lead-uri. Provocarea în creștere în acest caz este de a 
convinge oamenii să participe la webinarii după ce și-au rezervat locul 



gratuit – iar în acest scop trebuie să te asiguri că ai o strategie CRM bine 
planificată, astfel încât lead-urile să rămână active până la momentul 
desfășurării seminarului.
 
o   Context și Format: Odată cu creșterea accentuată înregistrată de 
Instagram în ultimii ani, precum și cu lansarea IGTV în primăvara lui 
2018, crearea de videouri verticale a devenit o cerință obligatorie pentru 
un conținut de calitate pe această platformă mobilă (în ciuda 
nemulțumirii majoritătii specialiștilor video, ce găsesc inacceptabil acest 
format din punct de vedere al artei cinematografice - și pe bună 
dreptate). Pentru celelalte platforme, recomandările de format standard 
se aplică încă pentru desktop, însă cel mai bine este să te asiguri testând 
videourile pe diverse dispozitive și platforme, pentru că unele rezoluții 
vor diferi - în special când vorbim despre plasări de reclame pe mobil.
 
·        Conținut audio pentru lideri de opinie și pentru prezentarea 
poveștii din spatele brandului tău:
 
Multe branduri ce își doresc să se conecteze cu audiențele lor aleg să 
renunțe la metafore și să fie cât de poate de reale și oneste când vine 
vorba de poveștile și misiunea lor. Așa cum menționa și vizionarul în 
marketing Gary Vaynerchuck în câteva dintre discursurile sale din 2018, 
brandurile ar trebui să își îndrepte atenția către creerea unei adevarate 
companii Media – să producă un volum mare de conținut de bună 
calitate, a cărui importanță să o sporească utilizând canalele sociale, 
valorificând și creșterea popularității înregistrate de segmentul de 



conținut audio în ultimii ani. Cea 
mai bună modalitate în care 
brandurile pot profita de aceste 
trenduri în conținutul audio sunt: 
participarea ca invitați în podcasturi 
populare cu care clienții lor ar putea 
interacționa, includerea Spotify în 
mixul publicității plătite sau chiar 
înregistrarea propriilor podcasturi!
 
2.  Construirea unei relații oneste 
brand-client
Audiențele devin din ce în ce mai 
cunoscătoare și, o dată cu 
intensificarea competiției între 
branduri, abilitatea de a crea și de a 
menține o conexiune emoțională cu 
clienții crește în importanță, luând 
de multe ori locul beneficiilor fizice 
sau practice ale produselor – mai 
ales în sfera luxury.
 
Mai mult, conform ultimului raport 
PwC Customer Insights, clienții 
prețuiesc o relație puternică cu 
brandul pe care îl utilizează, ceea ce 
se traduce într-o încredere sporită 
în acesta, încredere care devine 
principalul factor decisiv atunci 
când clientul se confruntă cu o 
decizie de cumpărare -  întrecând 
uneori chiar și factori precum 
proximitatea locației sau calitatea 
ușor superioară.
 
 
 

 

 

3.  Mutarea în online a 
experiențelor offline
 
Nu încape îndoială că majoritatea 
dintre noi are o viață socială foarte 
activă în mediul online și nu este 
nicio surpriză când auzi că prietenii 
tăi ales sa meargă la evenimente 
sau în diverse locuri doar cu scopul 
de a face fotografii și de a le posta 
online pentru urmăritorii lor – așa 
numitele locuri „instagramabile”. 
Este un trend foarte popular mai 
ales printre tineri și odată cu 
creșterea numărului de influenceri 
în online și a Influencer Marketing, 
brandurile care valorifică acest 
trend vor avea mult de câștigat în 
2019.
 
 



Cum să profiți de aceste trenduri virale și să interacționezi cu influenceri 
sau micro-influenceri?
 
Cele mai populare moduri în care brandurile mici sau cafenelele/barurile 
au avut succes în 2018 au fost prin adăugarea de elemente de design 
interior sau prin adăugarea de elemente vizuale atractive serviciilor lor. 
Un exemplu este cafeneaua Elan Cafe din Londra care, prin decorarea 
interiorului cu ornamente florale a reușit să atragă influenceri și bloggeri 
(dar nu numai) din toată țara, dispuși să stea și câteva ore la coadă pentru 
a bea, a mânca și a face poze în decorul floral. Un alt exemplu este lanțul 
de baruri The Alchemist Cocktail Bar din Marea Britanie. Ei se folosesc de 
efecte create cu aburi pentru a prepara cocktailurile, ceea ce adaugă un 
element special experienței consumatorilor. In România, un exemplu de 
restaurant care se folosește de elemente offline ce facilitează 
popularitatea sa online este Pizza Colloseum in Bucuresti. Suspendând 
umbrele colorate în pasajul care duce la locația sa, acesta adaugă un 
element special pentru clienții săi. 
Prin aceste tehnici, afacerile reușesc să faciliteze activitatea din social 
media a clienților lor, transformându-i în micro-influenceri în 
comunitățile lor online și în ambasadori ai brandului.
 
Pentru o companie B2C, cel mai eficient mod de a realiza o astfel de 
strategie este să fii creativ și să analizezi cum ai putea extinde oferta 
actuală. Dacă ești o afacere mică din industria mâncării, te poți inspira 
din exemplele de mai sus. Însă, dacă produci bunuri, strategia trebuie să 
fie diferită – poate magazinul M&M World din Londra îți va fi sursă de 
inspirație. In Bucuresti, un exemplu bun este Cărturești Carusel din 
Centrul Vechi. Sau poate, dacă ești un brand din industria cosmeticelor, 
poți organiza un eveniment special ce oferă o experiență de lux câtorva 
câștgători fericiți din publicul tău țintă. Think outside the box!
 
Beneficiile:
 
Principalele rezultate ale unor astfel de campanii vor fi o creștere a 
numărului de urmăritori ce interacționează cu brandul tău, precum și o 
mai mare notorietate online și, în funcție de tipul campaniei pe care o 



unor campanii mai complexe și pe 
termen lung. Motivele pentru care 
brandurile vor interacționa din ce 
în ce mai mult cu influenceri care 
au o audiență mai mică (sub 10k 
urmăritori pe Instagram, de 
exemplu), sunt:
o   Aceștia sunt mult mai flexibili în 
privința colaborărilor și 
modalităților de livrare a 
conținutului, fiind capabili să mult 
mai ușor la cerințele brandului.
o   Costurile colaborării sunt mult 
mai scăzute pentru companie.
o   Comunitățile din jurul acestor 
influenceri sunt predispuse să 
interacționeze mai mult, creându-
se astfel o conexiune personală mai 
strânsă între influencer și 
urmăritorii lui, rezultând și un grad 
mai ridicat de încredere în 
recomandările făcute de influencer 
-  ca urmare, parteneriatul cu 
brandul va fi mult mai eficient.
Mai mult, datorită costurilor 
scăzute per parteneriat, brandurile 
vor prefera din ce în ce mai mult să 
creeze o rețea de nano-influenceri, 
decât să aibă doar una sau două 
colaborări cu influenceri mari. În 
acest fel vor putea fi țintite exact 
nano-comunitățile relevante din 
nișe specifice, creând în același 
timp o rețea și un efect de „guerilla” 
online.
 
 

 

 rulezi, un număr mult mai ridicat de 
potențiali clienți.
 
4.  Influencer Marketing
Știm cu toții că o recomandare din 
partea unui prieten este mult mai de 
încredere decât un mesaj de 
marketing venit direct de la un 
brand – și cu cât mai mult 
respectăm opinia prietenului 
nostru, cu atât suntem mai 
predispuși să cumpărăm produsul 
sau serviciul recomandat! 
Influencer marketing a
 
Conform Forbes, principalele 
trenduri în influencer marketing 
pentru 2019 sunt apariția nano-
influencerilor (versiunea mai mică a 
micro-influencerilor) și rularea 



Anul 2019 va aduce și oportunități 
mai bune de a targeta cei mai 
potriviti influenceri pentru 
colaborări cu brandul tau, precum 
și o monitorizare mai bună a 
performanțelor acestora– ceea ce 
până acum a fost mai greu de 
evaluat. Start-up-urile care au inovat 
strategiile de Influencer Marketing 
sunt preponderent de tipul SaaS 
(Software as a Service) precum 
Achoo, o platformă a cărei interfață 
permite brandurilor să targeteze 
tipurile ideale de influenceri cu care 
le-ar plăcea să colaboreze, să pună 
bazele parteneriatelor și să 
monitorizeze rezultatele.
 
5.  Tehnologia de voce
 
Asistenții de voce au fost trendul cu 
cea mai mare creștere în 2018, cu 
Amazon Alexa și Google Assistant 
dominând topul vânzărilor și pe cel 
al popularității, prin device-urile lor 
Amazon Echo și Google Home. Se 
preconizează ca boxele inteligente 
să intre în stagiul de viața „adopție 
târzie” în Ianuarie 2019, conform 
raportului publicat de NPR în 2018. 
Mai mult, datele statistice arată că 
acest trend este mai pregnant în 
țările aflate în curs de dezvoltare 
față de țările deja dezvoltate. 
Oricum ar fi, țări precum SUA, 
China, Japonia sau Regatul Unit 
 

 

 

conduc topul vânzărilor de boxe 
inteligente, iar România este una 
dintre piețele ce vor exploda în 
2019.
 
Ce înseamnă asta pentru brandul 
tău?
 
Oamenii interacționează din ce în 
ce mai mult cu boxele lor 
inteligente – și cu cât o fac mai 
mult, cu atât sunt mai mari 
oportunitățile brandurilor să intre 
în contact cu ei prin intermediul 
acestui canal. O modalitate primară 
de a genera interacțiune pe această 
platformă este de a aduce plus 
valoare, fie prin informațiile 
transmise, fie prin aplicații 
inovative (Ex: Alexa Skills). 
Analizând utilizarea Alexa Skills, 
cele mai populare sunt Briefing 



Skills – aplicații care promovează micro conținut audio. Publicațiile de 
știri deja au început să valorifice aceste avantaje, însă și brandurile pot 
crea briefing skills pentru a-și ține la curent piața țintă cu informații 
relevante pentru ei – spre exemplu, aplicația Marketiu de Briefing Skills 
permite oamenilor să stea la curent cu noutățile despre noi, primind în 
același timp și Tips&Tricks despre cum să țină pasul cu cele mai noi 
trenduri de Marketing. Gândește creativ și folosește această oportunitate 
pentru a-ți extinde strategia de conținut din acest an!
 
O altă modalitate în care poți folosi tehnologia de voce pentru a mări 
impactul brandului tău este de a-ți optimiza site-ul din punct de vedere 
SEO, astfel încât produsele tale să fie ușor de descoperit de către 
asistenții vocali. Așa cum am menționat mai sus, numărul căutărilor 
vocale crește exponențial de la o lună la alta, iar majoritatea lor caută să 
găsească produse sau servicii locale. Dacă ești o afacere locală sau din 
industria ospitalității, optimizarea pentru căutările vocale poate constitui 
un avantaj competitiv major în 2019!
 
6.  AR (Augmented Reality) & VR (Virtual Reality) în E-commerce
 
Aceste tehnologii, deși sunt încă în stadiu incipient de adopție, schimbă 
deja aspecte importante ale Ecommerce – iar 2019 poate fi chiar anul în 
care vor atinge apogeul dezvoltării! Beneficiile pe care AR și VR le aduc 
în experiența de cumpărare a utilizatorului sunt faptul că permit 
vizualizarea unui produs sau unui loc într-un anumit context, în timp ce 
oferă rapid toate informațiile despre produs. Într-un scenariu 
Ecommerce, exemplele cele mai la îndemână unde tehnologia VR aduce 
valoare adăugată sunt filtrele inteligente de pe Snapchat sau de pe 
Facebook. Folosind aceste filtre, un utilizator poate simula probarea 
unor accesorii, poate încerca diverse nuanțe de ruj sau alte elemente de 
modă. Alte branduri inovative folosesc deasemenea VR și AR pentru a-i 
ajuta pe potențialii clienți să probeze haine înainte să le cumpere. 
Acestea sunt inovații ce înlătură câteva dintre limitările pe care 
Ecommerce le întâmpină, comparativ cu experiența de a cumpăra din 
magazinele fizice – de exemplu, de multe ori clienții preferau să 
călătorească pentru a avea o sesiune de cumpărături în magazine fizice, 



cu scopul de a putea proba diverse obiecte si accesorii.
 
Industria de modă nu este, însă, singura care poate beneficia de avansul 
tehnologiilor VR și AR. Suntem deja obișnuiți, de exemplu, cu tururile 
de tip 360 grade pentru afaceri din industria ospitalității. Următorul 
nivel va fi reprezentat de tururi AR, care vor permite clienților să 
experimenteze ce are de oferit un brand, locație sau magazin înainte să 
îl viziteze fizic. În contextul magazinelor fizice, AR și VR vor permite 
clienților să facă o „vizită” digitală și să cumpere online la fel cum ar 
face-o în mod tradițional, creându-se astfel o replică a unei experiențe 
offline. Ba mai mult, ochelarii VR pot fi folosiți în magazine pentru a-i 
ajuta pe vizitatori să aibă parte de o experiență de cumpărături mult mai 
dinamică, oferindu-le – de exemplu – informații adiționale privind un 
produs specific în timp real. Toate aceste inovații au început să fie 
adoptate în 2017 și 2018 de către brandurile futuriste, însă 2019 poate 
foarte bine să fie anul în care aceste tehnologii vor fi adoptate în masă.
 
7.  Marketing personalizat și automatizat
 
Personalizarea mesajelor de marketing continuă să fie unul din 
principalii factori pe care marketerii îi iau în considerare atunci când 
implementează campanii de push marketing, iar clienții au început să se 
aștepte deja la astfel de mesaje personalizate de la brandurile pe care le 
urmăresc. Din fericire, datorită progresului înregistrat de integrarea 
tehnologiei în procesele de marketing, multe bariere au fost dărmate și 
personalizarea este acum mai răspândită ca niciodată – desigur, luând în 
considerare existența unui sistem CRM bine pus la punct. În 2019 
personalizarea va atinge un nou nivel datorită tehnologiilor AI (Artificial 
Intelligence), care vor înlesni procesarea de date provenite din surse 
multiple. În mod tradițional, limitările privind procesarea datelor în 
scopul personalizării mesajelor de marketing au fost: slaba integrare 
între diverse instrumente de măsurare și  deficiențe în a oferi insight-uri 
și ajutor în procesul decizional, apărute în momentul analizării datelor 
deținute de entități diferite despre clienți.  Cum AI este integrată mai 
bine cu softuri de marketing și de CRM, iar marketerii devin tot mai 
avansați când vine vorba de monitorizarea traseului clienților și de 



organizarea datelor, în 2019 vom 
vedea un nivel ridicat de 
implementare a strategiilor de 
personalizare și automatizare. 
Acest lucru nu va economisi doar 
timp și va optimiza cheltuielile de 
marketing, dar va aduce beneficii 
și clienților sau potențialilor 
clienți, îmbunătățind experiența 
avută cu brandul.
 
Ținând cont de standardele ridicate 
ale pieței, competiția privind 
eficiența implementării strategiilor 
de marketing va crește în 2019. 
Brandurile vor trebui să asigure o 
targetare mai precisă ca niciodată 
în publicitatea realizată și să 
țintească în a obține o experiență 
fluenta pe toate canalele de 
comunicare pentru clienții lor. 
Asta înseamnă totodată că mesajele 
și brandul trebuie să fie fluene atât 
online, cât și offline și că expun 
mesajul potrivit, la timpul potrivit, 
unei audiențe potrivite, în funcție 
de istoricul interacționării fiecărui 
client cu brandul. Pentru a reuși 
acest lucru este aproape 
obligatoriu ca fiecare organizație să 
folosească un serviciu de Cloud 
Marketing pentru a integra datele 
clienților și ale vizitatorilor și 
pentru a automatiza procesele 
demarketing, în timp ce se asigură 
că mixul de marketing folosit este 

 

 

optimizat industriei și tipului de 
organizație  - Digital Marketing, 
Social Media, Content Marketing 
sau PPC sunt doar câteva dintre 
elementele de bază.
 
8.  Schimbări apărute în consumul 
de Social Media
 
Facebook: vârsta audienței crește, 
procentul de utilizatori bărbați este 
mai mare față de cel al femeilor
Factorul surpriză: Impactul organic 
a scăzut cu 5% față de începutul lui 
2018 – postările conturilor business 
ajung la doar 6% din urmăritorii lor 
în mod organic.
 
Snapchat: mărire a audienței, 
dominată de utilizatori femei. Peste 
50% dintre utilizatori au sub 18 ani.
 
 



Factorul surpriză: Comparat cu Facebook, Snapchat are aproape dublul 
numărului de utilizatori sub 25 de ani - așadar, o audiență semnificativ 
mai tânără.
 
În 2019, Social Media vede o adopție majoră în țările în curs de 
dezvoltare. Rețelele sociale sunt o modalitate eficientă de a ajunge la 
aceste audiențe ca și brand.Totodata, este și un canal foarte ieftin 
întrucat piața locala de advertising online în aceste teritorii este foarte 
mică - trebuie totuși să iei în considerare că acești utilizatori sunt mai 
puțin dispuși să cumpere online din motive economice și de 
comportament al consumatorului, astfel că trebuie să setezi obiective 
realiste.
 
Social Live:
 
Începând cu 2017 toate marile platforme sociale au integrat funcția de 
transmisiune Live („Go Live”) printre funcționalitățile lor – și deși la 
început era foarte eficientă pentru a genera interacțiune, în prima parte 
a anului 2018 oamenii abuzau de această funcție, transmițând conținut 
irelevant sau de o calitate slabă către audiențele lor. Acest fapt a cauzat o 
scădere temporară în percepția pozitivă a utilizatorilor, dar a revenit 
rapid – funcția Live fiind acum un instrument foarte eficient pentru 
interacțiunea cu comunitatea (chiar dacă nu la fel de eficientă ca în 
momentul lansării). Un aspect vital pe care brandurile trebuie să îl ia în 
considerare când folosesc această funcție este să se asigure că livrează 
fie conținut ce aduce plus valoare, fie divertisment de calitate  - în acest 
fel audiența lor va avea mai multă încredere în notificările și promoțiile 
ce vin din partea brandului respectiv.
 
9.  Încredere și “aprobarea socială
 
După cum am menționat și mai sus, pentru clienți contează cel mai mult 
conexiunea emoțională pe care o au cu brandul – și această importanță 
va crește în următorii ani. Când sunt în situația unei experiențe sau unei 
cumpărări de la un brand nou, clienții tind să analizeze recenziile altor 
utilizatori și reputația brandului în mediul online, acordând o 



importanță foarte mare acestui aspect, care devine de multe ori cel mai 
important factor în prealabilul deciziei de cumpărare.
 
În 2019, dacă nu ai făcut-o până acum, asigură-te că ai un sistem de 
rating și review-uri bine pus la punct pentru clienții tăi fericiți și o bună 
strategie de a răspunde feedback-ului negativ din mediul online. În timp 
ce Facebook va fi un canal principal pentru review-uri, ar fi bine să intre 
în atenția ta și Google Reviews, Trustpilot sau TripAdvisor - în funcție de 
tipul afacerii și de industria în care activezi.
 
Ultimul dar nu cel din urmă subiect – Like-urile și Interacțiunile: calitate 
peste cantitate. În ultimul an industria „boților” s-a dezvoltat foarte mult, 
permițând unui număr mare de conturi false sau de slabă calitate să 
câștige un număr mare de urmăritori (mai ales pe Instagram) – scăzând 
astfel relevanța urmăritorilor. Același lucru s-a întâmplat și pe Facebook, 
chiar dacă modalitatea de a câștiga urmăritori este diferită. Crează o 
interacțiune continuă cu audiența ta și folosește o strategie inteligentă 
pentru hashtag-uri (pe Instagram), acordă o mai mare importanță 
atragerii unui trafic de calitate către postările tale și încearcă mereu să 
măsori succesul comparând numărul de urmăritori cu interacțiunea per 
postare – numerele sunt încă importante, dar trebuie să coincidă și cu un 
număr mare de interacțiuni.
 
Concluzie
 
Anul 2019 va fi cu siguranță unul al schimbării. Și cele mai mari 
schimbări vin – nesurprinzător – din tehnologiile de marketing și 
modificărilor apărute în comportamentul de consum media al clienților. 
Brandurile câștigătoare vor fi acelea care vor profita de aceste schimbări 
pentru a se poziționa drept lideri în industria lor, ajustându-și rapid 
strategiile pentru a satisface noile cerințe ale clienților la standardele 
pieței.
 
Este și o perioadă în care start-up-urile pot prospera, rămânând 
dinamice și ținând cont de feedback-ul pieței, câștigând astfel un mare 
avantaj în fața marilor corporații care tind să se adapteze mai lent din



cauza proceselor interne sau a angajaților lipsiți de interes. Dacă ești 
parte a unei corporații în acest timp al schimbării, nu îți fie teamă să îți 
faci vocea auzită – top managementul este din ce în ce mai deschis 
criticilor constructive și inovația devine prioritatea numărul unu a 
tuturor – cuvintele tale nu vor fi doar apreciate, ci și lăudate și vei avea 
parte de promovarea bine meritată!
 
Concluzia  - cunoaște-ți publicul țintă, adu valoare adăugată prin 
conținutul pe care îl livrezi, folosește tehnologia pentru a crește 
eficacitatea eforturilor tale și nu-ți fie teamă să experimentezi noi 
strategii sau să îți asumi riscuri calculate. În final, asta este ceea ce face 
ca „jocul” să fie interesant, iar recompensa poate merita lipsa 
previzibilității!
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