
PRODUCT REVIEWS  &  INFLUENCERS 



Obiceiurile de consum și campaniile de marketing sunt analizate la nivel global de toate brandurile. 
Astfel, strategiile sunt construite din datele analitice cu privire la modul în care oamenii 

procesează informații și răspund la stimuli.  
 

Influencer marketing se bazează în mare măsură pe recenzii de la clienți reali. Brand-urile pot 
spune oamenilor cât de bun este produsul lor, dar asta nu garantează că publicul receptează 

mesajul sau că îi va influența decizia de cumpărare. 



Oamenii au încredere în oameni, nu în publicitate!  
 

Astăzi, consumatorii sunt copleșiți de atât de multe opțiuni din care pot alege același tip de produs sau 
serviciu, iar brandurile nu mai pot convinge consumatorii ca produsul lor este mai bun decât cel al 

concurenței, doar cu o reclamă. Astfel, obiceiurile de consum se bazează în mare parte pe produsele 
cumpărate, testate  și aprobate de prieteni și familie. 

 
Clienții doresc să înțeleagă de ce ar trebui să aleagă un anumit produs. Atunci când recenziile vin 

direct de la un brand, asta înseamnă marketing. În cazul în care consumatorul primește o perspectivă 
anume despre motivul pentru care un serviciu sau un produs își merită banii, consumatorul are mai 

multe șanse să vadă informațiile ca fiind autentice și sincere. 

 



 
Obținerea de recenzii despre produse poate fi realizată cu ușurință printr-o campanie de 

marketing cu influență simplă.  
 

Influencerul poate răspândi mesajul de brand către noi audiențe, iar aceste audiențe pot fi 
atinse mult mai eficient, pentru că acesta înțelege nevoile și preferințele publicului său. 

 
Tocmai de aceea, brandurile ar trebui să publice în mod strategic conținutul generat de utilizatori 

pe canalele de promovare și pe conturile sociale.  
 





De ce funcționează? 
 

Conform Social Times, datele arată că majoritatea consumatorilor au mai multe șanse să 
aibă încredere în influențatori, decât în conținutul publicitar al brand-urilor. 

 
92% au încredere în recomandările altora, chiar și de la cei pe care nu îi cunosc 

70% dintre respondenți spun că recenziile online sunt sursa lor cea mai mare de încredere 
47% dintre cititorii din S.U.A. consultă blogurile pentru a fi la curent cu ultimele tendințe 

  



Influencerii sunt o modalitate bună pentru a învăța consumatorii despre 
produse, pentru a-i face pe alți consumatori să împărtășească produse 
online, pentru a contracara reacția negativă cu feedback pozitiv, pentru 

a crea conținut generat de utilizatori și pentru a crește vânzările.  
 
  







 

Se pot identitica trei tipuri de influenceri: 

 
Ordinary People 

 

Middle Influencers 

 

Celebrities 



Internetul a dat  o putere de influențare foarte mare persoanelor obișnuite. Acum, oricine poate fi 
văzut și auzit de oamenii din întreaga lume și oricine are șansa de a deveni renumit. 

 
Astăzi, mii de oameni obișnuiți (ordinary people) sunt considerați influențatori online, datorită 

mediilor sociale care le oferă expunere. 
 

  Pe măsură ce tot mai mulți specialiști în comunicare recunosc eficiența marketingului atunci când 
intervin influencerii, aceștia primesc din ce în ce mai multe oferte sau alte compensații de la branduri, 

cerându-le să-și folosească influența pentru a promova un produs, serviciu sau campanie. 

Ordinary People 

 



Un sondaj realizat pe 2 milioane de influenceri realizat de platorma Markerly a arătat că, pentru 
postările neplătite în social media, influencerii cu Instagram cu mai puțin de 1.000 de adepți au o rată 

de succes de aproximativ 8%, în timp ce cei cu 1.000-10.000 adepți, au o rată de aproximativ 4%. 
 

Pe măsură ce baza de urmăritori continuă să crească, rata continuă să scadă. 
Influencerii pe Instagram cu 10.000, până la 100.000 de adepți au o rată de 2,4%, comparativ cu 1,7% 

pentru cei cu 1 până la 10 milioane de adepți și mai mult. Rata de comentarii urmează un model 
similar. 

 
Constatările se aplică și posturilor sponsorizate de Instagram, ceea ce sugerează că impactul maxim 

este un influențator cu un număr de urmăritori de la 10.000 până la 100.000. 





Cei care urmăresc puterea  influencerilor de mijloc au constatat că aceștia au un public format din 
persoane care au încredere în ei (familie, prieteni, colegi etc), ceea ce înseamnă că cel care publică 

mesajul este mai aproape de nevoile publicului și înțelege mai bine valorile audienței.  
Astfel, mesajul transmis de aceștia devine mult mai credibil decât cel livrat de celebrități, ale căror 

nivel de trai este mult mai ridicat decât cel al consumatorului mediu.  
 

Potrivit raportului Real Times, infuencerii de acest tip au o medie de 16 ori mai mare în ceea ce 
privește rata de implicare a consumatorilor, decât influencerii plătiți și alternativele deținute - și la 

un cost mult mai scăzut decât celebritățile. 

 

Middle Influencers 



 
Un studiu al revistei Variety a constatat că primele cinci figuri cele mai influențe din 

rândul americanilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani erau toate vedete YouTube și 
nu actori, sportivi sau muzicieni. 

 
De exemplu, Kim Kardashian nici măcar nu a intrat în top 20.  

 
Generațiile crescute pe internet caută divertisment într-un mediu apropiat modului lor 
de viață și îi apreciză feedback-urile primite, ceea ce cele mai multe celebrități nu o fac. 



Celebritățile reprezintă o mare parte a internetului și astfel, îi pot face pe unii să stabilească noi 
standarde pentru modul în care oamenii ar trebui să arate sau să acționeze. Celebritățile adesea 

aprobă produse, mărci sau campanii de sănătate. 
 

Majoritatea oamenilor le admiră, așa că ei simt nevoia de a fi la fel ca ei/ele.  Pentru a se simți validați 
și pentru a fi în trend, îți vor dori să achiziționeze produsele sau serviciile respective. 

 
Odată ce o celebritate atrage atenția, consumatorii devin mai interesați de ceea ce consumă și de 

modul de viață.  
 

Deoarece celebritățile sunt, în general, plăcute, consumatorii tind să fie și mai motivați să evalueze ce 
fel de produs susține o celebritate. 

 

Celebrities 



Influencerii sunt încurajați să iasă din zona lor de content și aibă și activități de 
interacționare directă cu clienții brandului: angajatul clientului pentru o zi, gazde la 

un eveniment sau ghizi într-un press trip etc.  

 

Combinând tehnici din marketingul tradițional cu cel din mediul digital, mesajul se 
poate transmite în mai multe feluri. 



Pentru mai multe detalii, 

contactați: 

office@creativeideas.ro 

Mulțumim! 


