
 

Date din Social Media: 
pentru campanii angajante, targetate şi relevante  

Agenţiile care lucrează în silozuri pe diferitele canale de comunicare nu fac faţă modului în 
care consumatorii de astăzi operează ca şi shoppers - care caută tot mai mult interacţiuni 
croite şi personalizate din partea brandurilor.  Bun, dar ce se poate schimba? Daniela 
Florea de la Geo Strategies (Experian Marketing Services în România) aruncă o privire . . . 

Odată cu schimbarea comportamentului clienţilor şi datorită noilor tehnologii şi trenduri sociale, 
brandurile trebuie să se adapteze la noi modele de advertising pentru a fii la zi şi a ţine pasul cu 
audienţele lor tot mai dinamice. 

Lucrul în silozuri pentru fiecare canal în parte nu este ceva nou pentru agenţii – echipa de mobil are 
grijă de campaniile pe mobil, echipa de print are grijă de print, şi aşa mai departe.  Desigur, acestea 
lucrează pentru aceaşi temă de campanie, dar canalele sunt independente. 

Acest model nu se mai potriveşte clientului de astăzi, care doreşte tot mai mult interacţiuni croite şi 
personalizate din partea brandurilor. Tot mai mulţi consumatori împărtăşesc cu brandurile informaţie 
despre cele le place şi ce le suscită interesul – aşteptându-se ca acestea să folosească această 
informaţie pentru a face campaniile viitoare mai relevante pentru ei şi pentru prietenii lor.   

Brandurile care au investit timp în atragerea de adevăraţi fani Facebook, acum trebuie să facă ceva cu 
ei. De asemenea, trebuie să asculte şi ce au aceştia de spus.  Adevăraţii brand advocates pe reteţele 
sociale ca Facebook pot, şi trebuie, să devină cei mai buni advertising executives – ei decid ce 
conţinut lucrează petru ei, împărtăşesc cu reţelele lor şi influenţează percepţia brandului online.   

Conţinutul organic, creat efectiv de brand advocates pe reţelele sociale, reprezintă o fereastră spre 
lumea consumatorului şi oferă advertiserilor insight direct despre ce merge şi ce nu merge. Brand-
urile cu prezenţă pe asemenea platforme trebuie să înţeleagă ce le place influenceri-lor online şi ce 
comunică aceştia mai departe, şi să se asigure că această informaţie (intelligence) este împartăşită şi 
pe alte platforme.   

De exemplu, un agent de turism poate folosi uneltele de analiză Facebook pentru a genera insight 
despre care dintre activităţile sociale au fost cele mai influenţatoare pentru followers respectiv pentru 
a identifica acel conţinut care a primit cele mai multe shares, comentarii şi likes. Această informaţie 
poate fi extrem de utilă, permiţând unui brand să:   

• Impărtăşească insight cu echipele din advertising – care pot, de exemplu, să ajute la 
asigurarea că o campanie de print este centrată pe o destinaţie de călătorie care are cel mai 
mare ‘buzz’ social. 

• Menţioneze în următoarele campanii de advertising pe Facebook vacanţa sau destinaţia care a 
fost utilizată pentru a genera cel mai mult interes şi trafic.   

Tot mai multe minute dintr-o oră online sunt folosite pe site-urile de socializare, este aşadar evident că 
acest canal trebuie folosit în mod adecvat de branduri.  Companiile trebuie să dărâme zidurile între 
echipele din advertising şi să împărtăşească insight-ul pe care datele sociale le poate oferi – doar 
făcând asta, campaniile devin mai consecvente, targetate şi angajante.   

Tehnologia, datele, insight-ul şi suportul sunt disponibile de la Geo Strategies acum pentru a vă 
sprijini in asigurarea unei adevărate comunicări cross-channel pentru clienţii dumneavoastră.     

Contactaţi-ne pentru a explora împreuna situaţia actuală şi cum vă putem ajuta sa adăugaţi mai multă 
valoare business-ului dumneavoastră şi al clienţilor in Romania. 
Geo Strategies Ltd 

http://www.mosaic.geo-strategies.com/wp-content/uploads/2009/05/Cross-Channel-Marketing-Platform-Ro-1.pdf
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Geo Strategies is also Experian Marketing Services, Navteq and Pitney Bowes for Romania 
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