Puterea forumurilor pentru brand-ul dvs.
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1. Secretul forumurilor

1,2,3 – conectat!
 Conectarea pe forumurile dorite se

face in 3 pasi simpli, insa activitatea
dezvoltata pe acele forumuri este
punctul forte pentru business-ul dvs.

 Specialistii Creative Ideas detin
cunostintele si experienta necesara
pentru a construi si implementa
campanii de succes pe forumuri.

Puterea forumurilor
 Atunci cand tastati o intrebare pe Google, exista o sansa reala sa fiti

directionat pe un forum. Aici vorbim de la intrebari complexe legate de
sanatate si pana la cele mai banale nelamuriri: electronice, masini,
bucatarie, moda, vacante, taxe, reparatii – orice!

 De ce? Pentru ca motoarele de cautare gasesc automat sursele reale de
informatii si le claseaza in prima parte a rezultatelor generate.

Comunitate online targetata
 Adevarul este ca majoritatea platformelor generice, precum Facebook,

Twitter si Google+ sunt folosite de catre utilizatori in scopul impartasirii
cunostintelor si experientelor personale.

 Este foarte simplu: daca doriti sa vedeti ce face colegul vostru din
facultate, il cautati pe Facebook, daca vreti sa impartasiti un gand
publicului larg, intrati pe Facebook sau Twitter, insa daca vreti sa discutati
despre un anumit subiect, cautati o comunitate online creata special
pentru acea tema, altfel spus un forum.

2. Cresterea engagement-ului pe forumuri

Plus de engagement pentru brand
 Este foarte usor si rapid sa gasiti forumurile care au audienta asupra careia

doriti sa actionati. In general, se recomanda intrarea pe forumurile in care
puteti integra serviciile sau produsele companiei/brand-ului dvs.

 Motivul intrarii pe un forum este de a contribui cu informatii corecte si
relevante care sa ajute oamenii si sa educe publicul tinta, nu de a
promova agresiv un site sau un produs/ serviciu fara a livra informatie de
calitate.

Forumul este prietenul online al
brand-ului dvs.
 Atunci cand utilizati forumurile in scopurile in care au fost create, acestea
devin prieteni de incredere, care “raspandesc” informatiile relevante
despre brand-ul/produsul sau site-ul in discutie.

 De asemenea, oamenii tind, de cele mai multe ori, sa raspunda
recomandarilor, impartasind experienta lor proprie.

 Puteti fi chiar uimit, de cele mai multe ori brand-ul dvs. este deja inclus in
discutiile online, deoarece puterea si dorinta de a impartasi experientele

personale este intr-o continua crestere in era digitala.

Informare vs promovare
 Atentie, SPAM! Este foarte important sa informati, in primul rand, publicul
tinta si sa nu axati campania de marketing strict pe o promovare agresiva,

altfel mesajul va fi unul pur publicitar, precum: “Hei, compania mea
exista!”

 Un alt aspect important este si exprimarea folosita pe forum, tonul
prietenos atragand oamenii in discutia deschisa.

 Nu uitati motivul pentru care va aflati pe acel forum: sa oferiti informatii
relevante, si nu sa promovati brand-ul agresiv.

3. Campanie de succes pe forumuri

Beneficiile forumurilor
 Spre deosebire de multe alte site-uri sau retele sociale, forumurile isi

pastreaza, inca, publicul activ zi de zi.

 Un forum bine gestionat poate fi o sursa reala de sfaturi, informatii

relevante, dar si venituri suplimentare pentru brand-ul prezentat.

 Oamenii pun intrebari reale si asteapta raspunsuri relevante, prin urmare

un simplu link nu ii va ajuta, ci dimpotriva vor ignora mesajul, insa un
raspuns bine construit, axat pe rezolvarea problemei si oferirea unui plus
de valoare, va intra in atentia cititorilor.

Strategia de marketing
 Activitatea desfasurata pe forumuri nisate, pentru un anumit brand,

urmareste o strategie de marketing construita astfel incat sa ajute brandul, sa ii creasca rata de awareness si sa ridice nivelul vanzarilor.

 Pe forumuri este o linie fina intre bine si rau, intre ceea ce se recomanda
a fi facut si ceea ce se recomanda a fi de evitat, prin urmare mesajele si
raspunsurile nu sunt aleatorii, ci dimpotriva, sunt gandite de echipa de
specialisti Creative Ideas care stiu CUM, CAT si IN CE MOD sa comunice
valorile si informatiile despre brand-ul in cauza.

Campanie de succes


Forumurile sunt mediul optim pentru a construi campanii de marketing de succes,

insa se recomanda a fi respectate o serie de reguli de conduita pentru ca
activitatea sa genereze rezultatele dorite.
 Postarile se fac pentru a aduce un plus de valoare, si nu pentru like-uri.
 Cele mai promovate forumuri, nu sunt intotdeauna si cele mai bune pentru
brand-ul dvs., deoarece acestea au un grad de spam ridicat.
 Mesajele private sunt extrem de importante in comunicare. De regula, prin
intermediul acestora sunt cerute sfaturi personale sau recomandari.

 Cumparatorii inainte de trafic: oamenii care platesc regulat pentru a primi
informatii sunt, de regula, un public tinta al brand-ului dvs.

4. Lobby pe forumuri - sfatul specialistilor

Lobby pe forum


Postarea pe forumuri este una dintre activitatile care aduce awareness, un plus de

incredere si o crestere a numarului de clienti.



Cum se realizeaza:
 Se creaza mai multe conturi
 Se aleg subiectele de interes
 Se posteaza pe forumuri, recomandandu-se serviciile/ produsele in cauza.



Propunerea noastra:
 30-60 postari/luna pe forumuri

Tineti minte!
 Forumurile si comunitatile structurate reprezinta o concentrare a

publicului tinta caruia doriti sa ii atrageti atentia.

 Engagement si awareness – cuvintele cheie care descriu cel mai bine

beneficiile forumului pentru brand-ul dvs.

 Specialistii Creative Ideas va propun solutii personalizate pentru a

construi o strategie de marketing de succes pe forumurile care trateaza
subiecte de interes pentru brand-ul dvs.

Pentru mai multe informatii contactati:
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