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INTRODUCERE
Mă aşteptam ca odată cu
trecerea anilor lucrurile să
devină mai simple în ceea ce
p r i ve ş t e e d i t a r e a a c e s t u i
ebook, însă de la an la an
provocarea e din ce în ce mai
mare.

În cel de-al șaselea an de
colaborare, Digital Recap-ul
marca Golin si Hoinaru aruncă o
privire peste umăr către cele
mai importante momente ale
lui 2017 și se uită cu îndrăzneală
și mult curaj la un 2018 în care
relevanţa, măsurarea și analiza
vor conta mai mult ca oricând.

Şi asta pentru că încercăm, atât
eu, cât şi echipa Golin, să
îmbunătăţim constant conţinutul pe care îl oferim
cititorilor. Anul acesta vine şi cu o schimbare de
nume, care subliniază o poziţionare mai clară. Dacă
până acum aveam un Media Recap care trecea
dincolo de media şi social media, acum vom avea
un Digital Recap care se poziţionează undeva la
graniţa digitalului cu media.

Conţinutul, storytellingul, inﬂuencerii și
comunităţile rămân elemente constante și în 2018.
Dar se distilează, se raﬁnează și se redeﬁnesc într-o
nouă ecuaţie a comunicării în social media.
Cât de efemeră e teama de conţinutul efemer și
cum se adaptează brandurile la aceasta nouă
realitate temporară a mesajelor, cine vine după
Millennials, prin ce se diferenţiază inﬂuencers de
creatorii de conţinut și cum inﬂuenţează social
media puterea de cumpărare sunt întrebările de pe
agenda digitală a acestui an.

Mă bucur că avem şi un site dedicat începând cu
anul acesta (www.digitalrecap.ro), un loc în care
ne-am propus să adunăm şi alte tipuri de conţinut
relevant.

Vă invit să descoperţi în paginile Recap-ului de anul
acesta o serie de răspunsuri posibile.

The best is yet to come!

Irina Roncea
Deputy Managing Director, Golin

Alex Ciucă
Blogger @ hoinaru.ro
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IANUARIE
1. Compania românească Vector Watch e
cumpărată de Fitbit pentru o sumă nepublicată.
Se vorbeşte despre aproximativ 12 milioane de
euro, ceea ce ar însemna recuperarea investiţiei
pentru acţionari. Nu e un proﬁt răsunător, însă
trebuie să luăm în calcul că piaţa de wearables e
într-o scădere continuă. Din acest motiv Fitbit a
început să facă achiziţii (mai întâi Pebble, apoi
Vector). Pe parcursul lui 2017 Vector Watch avea să
ﬁe tras pe linie moartă de Fitbit, echipa ﬁind
redistribuită pe alte proiecte.

3. Se închide Port.ro. Momentul marchează
sfârşitul ghidurilor TV aşa cum le ştiam, învinse de
apariţia televiziunii digitale, care include şi acest
serviciu. Port.ro era urmaşul ghidurilor TV printate,
care s-au prăbuşit în ultimii 5 ani. Compania
continuă să-şi vândă serviciile către cablişti, însă se
pare că funcţionarea siteului nu mai era justiﬁcată.

2. Yahoo împarte compania în două, o jumătate se
transformă în Altaba, iar Marissa Mayer nu mai e
CEO. Ştirea a circulat prin presă cu titluri
senzaţionale care sugerau că Yahoo Mail şi celelalte
produse binecunoscute îşi vor schimba numele. În
realitate, Verizon cumpără compania Yahoo, cu
c e l e
m a i
importante părţi de
business, în timp ce
a c ţ i o n a r i i
păstrează procente
din Yahoo Japan,
bucata deţinută de
Yahoo din Alibaba,
nişte cash, plus alte patente. Toate aceste active se
vor regăsi în noua companie Altaba. În iunie 2017,
Marissa Mayer părăseşte deﬁnitiv compania,
lăsând-o într-o situaţie foarte grea.

4. Se discută despre o taxă de 6 euro pe an pentru
domeniile .ro. Acest subiect revine constant în
spaţiul public, însă de această dată cei de la ROTLD
au făcut toate demersurile necesare pentru a
introduce taxa anuală. Iniţial, ICI, autoritatea care
reglementează vânzarea de domenii .ro, ar ﬁ dorit
introducerea unei taxe de 50 de euro pentru 5 ani,
însă s-au lovit de refuzul partenerilor autorizaţi.
Până la urmă, taxa a fost introdusă începând cu 1
martie 2018.
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Radio 21 îşi schimbă numele în Virgin Radio din
cauza ratingurilor foarte mici din ultimii ani.

# Călin Rotăruş preia conducerea Tailwind
Romania.

# Google Calendar introduce integrarea cu Google
ﬁt şi Apple Health pentru a monitoriza cât şi când
facem sport.

# Video-urile care sunt vizionate până la ﬁnal vor
avea prioritate în aﬁşarea pe NewsFeedul
Facebook.

# sport.ro începe să difuzeze seriale vechi câteva
ore pe zi.

# Youtube testează mesageria în cadrul aplicaţiei,
în Canada.

# Graﬃti PR are un nou acţionar majoritar – Cătălin
Chiş, un antreprenor clujean.

# Facebook testează aﬁşarea de aduri în aplicaţia
Messenger.
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FEBRUARIE
1. Facebook lansează un ﬁltru de fake news în
Franţa. Alegerile din SUA şi referendumul Brexit au
fost inﬂuenţate de ştirile false, aşa că Facebook şi
Google au promis că vor îndrepta lucrurile. Pentru
alegerile din Franţa din 2017 a fost introdus un ﬁltru
de fake news bazat pe feedback de la publicaţii de
top precum Le Monde, L’Express, Libération şi 20
Minutes.

contracte cu Vodafone, Orange şi Telekom (toate la
nivel internaţional). Google a rămas în urmă în zona
de mesagerie, ﬁind devansat de WhatsApp,
Messenger, Telegram şi iMessage, aşa că ne putem
aştepta la o nouă lansare de produs în curând.

2. Twitter transmite turneul celor 6 naţiuni în
Franţa. Deşi a fost printre primele reţele sociale
care a inclus live-streamingul, Twitter a început să
piardă teren în faţa giganţilor
Amazon şi Facebook. Aşa că
în ultimul an focusul a fost
spre Europa, unde Twitter a
început să transmită Turneul
celor 6 naţiuni în Franţa. Este
vorba doar de meciurile
echipei naţionale a Franţei,
însă e un bun început. În
Anglia, Twitter a transmis
deja meciuri de la
Wimbledon, în 2016.

4. UberX e considerat serviciu de taximetrie în
Australia. Anul 2017 n-a început prea bine pentru
UBER, după ce o decizie judecătorească din
Australia a stabilit că serviciul de ride-sharing
trebuie să plătească taxe ca orice companie de
taximetrie. A fost doar prima dintre multele
probleme legale pe care le-a avut UBER pe tot
parcursul anului.

3. Google a semnat cu noi operatori de telefonie
mobilă pentru implementarea sistemului de
mesagerie RCS. Google încearcă să ofere un
serviciu asemănător cu iMessage, semnând
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Verizon plăteşte cu 350 de milioane de dolari mai
puţin pe Yahoo, ca urmare a breşelor de securitate
din anii precedenţi, care au afectat imaginea
companiei.

# eMAG investeşte 1,7 milioane de euro în compania
Zitec.
# Video-urile de pe Facebook pornesc automat cu
tot cu sunet.

# Oculus VR pierde un proces de 500 de milioane
de dolari în faţa companiei ZeniMax Media.

# Se lansează secţiunea de Joburi din Facebook,
pentru început doar într-un număr limitat de ţări.

# IMDB închide secţiunea de comentarii din cauza
mesajelor preponderent negative.

# Whatsapp introduce “Status” – un fel de
Instagram Stories.

# Youtube introduce mobile live streaming pentru
orice canal cu peste 10 mii de abonaţi.

# Se lansează oﬁcial transferul de bani prin
aplicaţia Messenger.

# Au loc mobilizări fără precedent în mediul online
care duc la cele mai mari proteste de stradă din
România post-decembristă.

# Mozilla cumpără aplicaţia de bookmarking
Pocket.
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MARTIE
1. Snap se listează la bursă şi ajunge la o valoare
totală de 34 de miliarde de dolari. Toate
s c h i m b ă r i l e fă c u te d e S n a p c h a t î n 2 0 1 6
(schimbarea numelui companiei, lansarea
ochelarilor Spectacles,
deschiderea unui pop-up
store vis-a-vis de
magazinul Apple din NY)
au avut mai mult
obiective de PR. Era greu
de crezut că nişte
ochelari cu care poţi
posta pe Snapchat pot
deveni mainstream, însă
asta a demonstrat
preocuparea companiei
pentru inovaţie. Strategia a fost menită să atragă
investitori pentru IPO-ul estimat iniţial la 20 de
miliarde de dolari.

3. Congresul SUA permite furnizorilor de internet
să vândă date despre clienţii lor. Mai exact, este
vorba de capacitatea providerilor de a oferi contra
cost istoricul de browsing al utilizatorilor. Decizia e
o mare victorie pentru advertiseri, care pot
planiﬁca mult mai bine modul în care livrează
reclame, însă e în totală opoziţie cu reglementările
GDPR din Europa.
4. Jeﬀ Jones, preşedintele UBER, demisionează la
puţin timp după izbucnirea mai multor situaţii de
criză, care au culminat cu campania #DeleteUber,
devenită trending topic în SUA. A fost doar una
dintre plecările de la vârful UBER din 2017, criza de
PR adâncindu-se tot mai mult pe parcursul anului.
5. AirBnb primeşte o nouă rundă de ﬁnanţare de 1
miliard de dolari şi e evaluat la 31 de miliarde de
dolari. AirBnb continuă să crească şi să primească
ﬁnanţări. După ce a trecut pe proﬁt, în 2016, s-a
vorbit tot mai mult despre o listare la bursă pentru
AirBnb, însă momentan
oﬁcialii companiei au negat
că iau în calcul o astfel de
mişcare. Nu e exclus să
vedem o ofertă de achiziţie
de la companii care au
foarte mult cash disponibil,
precum Apple sau Amazon.

2. Apar informaţii conform cărora doi spioni ruşi
ar ﬁ fost implicaţi în hackingul Yahoo din 2014.
Deşi era pe o pantă descendentă, Yahoo încă se
aﬂa pe linia de plutire în 2014, atunci când au apărut
primele zvonuri legate de o mare breşă de
securitate. Se pare că în acea pierdere uriaşă de
parole (aproximativ 1 miliard) ar ﬁ fost implicaţi şi
doi spioni ruşi.
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Elon Musk investeşte în Neuralink, o nouă
companie care vrea să îmbunătăţească creierul
uman cu ajutorul unui computer.

# Google introduce “invisible captcha” – un sistem
automat prin care să diferenţieze oamenii de boţi.
# Microsoft anunţă închiderea So.Cl, o reţea socială
care n-a avut niciodată succes.

# Mai multe branduri importante decid să-şi
retragă reclamele de pe Youtube şi Google din
cauza aﬁşării adurilor pe siteuri dubioase.

# Intel cumpără Mobileye pentru 15,3 miliarde de
dolari.

# Facebook lansează City Guides, un fel de
concurent pentru aplicaţia Google Trips.

# Youtube lansează aplicaţia de mesagerie în grup
Uptime.

# eMAG anunţă integrarea operaţiunilor Fashion
Days în grup.

# GoPro face noi concedieri, ca urmare a vânzărilor
slabe din ultimii ani.

# Facebook anunţă încheierea unui contract de
streaming pentru transmiterea a 22 de meciuri din
MLS.

# Pinterest devine cea mai nouă reţea socială
blocată în China de autorităţi.

# Instacart – start-up-ul care livrează fructe şi
legume, a primit o ﬁnanţare de 400 de milioane de
dolari.

# Amazon are un program dedicat inﬂuencerilor
din social media.
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APRILIE
1. Youtube lansează serviciul de streaming TV
pentru 35 de dolari pe lună. Anunţat în februarie,
serviciul intră la concurenţă cu Netﬂix şi Hulu,
oferind transmisii live ale principalelor televiziuni
din SUA. Având în vedere că sunt tot mai mulţi
americani care renunţă la abonamentul la cablu,
concurenţa pe piaţa de streaming va deveni tot mai
mare.

lucrat foarte mult cu CocaCola pentru campania The
Next Big Vlogger, aşa că au
av u t co n t a c t d i re c t c u
inﬂuencerii din zona de
teens. Programul Greateans
a avut ca principal scop
descoperirea de noi talente,
gata să îşi folosească
audienţele pentru a promova diferite produse.
4. Amazon le ia locul celor de la Twitter în
contractul de streaming a unor meciuri din NFL.
Amazon încearcă să-şi construiască o ofertă cât
mai bogată de content, după ce a părut că pierde
startul. Pe lângă investiţiile tot mai mari în seriale şi
ﬁlme originale, au apărut şi aceste contracte de live
streaming pentru
diferite sporturi.
Î n ce e a ce
priveşte fotbalul
a m e r i c a n ,
Amazon a oferit
de 5 ori mai mult
decât Twitter în
anul precedent,
semn că există un
i n te re s r i d i c a t
pentru astfel de
transmisiuni.

2. Lyft, concurent al UBER, a primit o nouă rundă
de ﬁnanţare, de 600 de milioane de dolari. Dacă
pentru UBER a fost un an complicat, pentru Lyft a
fost, probabil, cel mai bun an de la înﬁinţare. Deşi
serviciile Lyft sunt disponibile momentan doar în
SUA, ne putem aştepta la o extindere în următorii
ani.
3. McCann PR a lansat un program de descoperire
a viitorilor inﬂuenceri, numit Greateans. McCann a
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# Android devine cel mai folosit sistem de operare
din lume, depăşind Windows.

# Google anunţă un ad-blocker integrat în Chrome.
# Orange intră pe piaţa de servicii bancare cu
Orange Bank.

# Youtube nu mai permite aﬁşarea de aduri pe
canalele care au sub 10.000 de views.

# Oracle cumpără Moat, o companie de măsurare a
interacţiunii cu reclamele online.

# Messenger introduce opţiunea de plată în grup
pentru acelaşi serviciu sau produs.

# Startup-ul românesc UiPath primeşte o ﬁnanţare
de 30 de milioane de dolari.

# Instagram Stories trece de 200 de milioane de
utilizatori şi depăşeşte Snapchat.

# Turcia blochează (şi) Wikipedia.
# Netﬂix intră pe piaţa din China.
# Aplicaţia Messenger ajunge la 1.2 miliarde de
utilizatori activi în ﬁecare lună.

# Robert Berza trece de la conducerea Zoot la
cârma Fashion Days.

# UBER este interzis în Italia printr-o decizie
judecătorească, ulterior suspendată.

# GoPro pregăteşte o cameră cu VR numită Fusion.
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MAI
1. Facebook angajează 3000 de oameni care să
veriﬁce postări şi videouri raportate cu hate
speech, crime şi alte probleme. Pe lângă asta,
reţeaua începe să elimine linkurile dubioase din
NewsFeed şi să ascundă titlurile cu clickbait. Totul
în încercarea de a rezolva nemulţumirile tot mai
dese din rândul utilizatorilor şi al companiilor.

3. Are loc unul dintre cele mai mari atacuri
cibernetice din istorie, virusul WannaCry.
Calculatoare din câteva zeci de ţări sunt infectate
cu virusul WannaCry, unul de tip ransomware, care
bloca accesul şi cerea o recompensă între câteva
sute şi câteva mii de dolari.
4. DIGI Communications s-a listat la Bursa de
Valori Bucureşti, iar în urma IPO-ului valoarea
totală a fost estimată la 823 de milioane de euro.
Valoarea iniţială estimată a unei acţiuni a fost între
38 şi 56 de lei, oferta publică ﬁind închisă la 40 de
lei pe acţiune, mai aproape de limita minimă. DIGI
include atât operaţiunile de cablu cât şi cele de
telecom.
5. eMAG a devenit acţionar majoritar al Sameday
C o u r i e r. D e ş i î n 2 0 1 6
conducerea eMAG declara că
nu este interesată să intre pe
piaţa de curierat, problemele
tot mai dese pe care le-au avut
ﬁrmele specializate din
România au impins cel mai mare
retailer online din .ro să facă
această tranzacţie. Sameday Courier s-a axat de
atunci pe dezvoltarea serviciilor de livrare premium
(într-un anumit interval ales de client sau livrarea în
cel mult 2 ore de la comandă).

2. Hulu îşi lansează serviciul de streaming TV live.
La scurt timp după YouTube, Hulu a intrat şi ea pe
această zona de streaming TV, oferind pentru 40
de dolari pe lună acces la mai multe televiziuni live
şi la seriale şi showuri originale precum The
HandMaid’s Tale. La asta se adaugă şi mult content
din diferite sporturi, precum fotbal american, golf,
baschet sau hochei.
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Snapchat lansează un Ad Manager disponibil
doar pentru anumiţi advertiseri.

# Instagram anunţă Location Stories şi Hashtag
Stories.

# Facebook introduce reacţii la comentarii.

# Iese la iveală faptul că UBER a calculat greşit
comisionul luat şoferilor din New York, urmând să
înapoieze zeci de milioane de dolari.

# Aplicaţia Messenger include diferite jocuri
similare cu ce oferea Yahoo în anii 2000.

# Facebook introduce opţiunea de “Order food” în
meniul principal.

# Facebook se pregăteşte să lanseze seriale
originale.

# Facebook începe să transmită şi meciuri din liga
de baseball americană. Un total de 20 de meciuri
din MLB, live, gratuit.

# Amazon anunţă echo show – un fel de Alexa cu
ecran.

# Quora introduce o platformă de aduri.

# Google anunţă Google Lens, o aplicaţie care va
înţelege prin intermediul camerei tot ce vezi prin
lentile.

# Vodafone lansează o soluţie de monitorizare a
ﬂotelor auto.

# Facebook atacă şi felia lui Twitch (reţeaua socială
pe care se transmit live jocuri video) cu un deal
pentru transmisia de live de esports.

# NBC cumpără 25% din Euronews.
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IUNIE
1. Vodafone nu se mai promovează în publicaţiile
care au ştiri false. Vodafone este una dintre
primele companii care anunţă că va refuza să se
mai promoveze în publicaţiile ce conţin ştiri false.
Problema fake
news s-a răspândit
to t m a i m u l t î n
ultimii ani, iar
utilizatorii şi presa
au făcut presiuni
p e n t r u
c a
brandurile să nu
mai contribuie la
ﬁnanţarea publicaţiilor cu probleme de etică. Nu
multe companii au răspuns acestor apeluri, iar cele
care au făcut-o au părut că încearcă să dea o
lovitură de imagine.

program de recompense pentru clienţii Prime care
îşi fac cumpărăturile din magazinele Whole Foods.
3. Google a primit o amendă de 2,7 miliarde de
euro de la UE pentru nereguli legate de softul de
comparare a preţurilor din Google Shopping. În
ultimii ani, UE a dat tot mai multe amenzi
companiilor de tehnologie, după ce au fost
descoperite o serie de încălcări ale legilor şi
regulamentelor Uniunii. E posibil să mai vedem
astfel de cazuri, mai ales odată cu intrarea în
vigoare a GDPR.

2. Amazon cumpără Whole Foods pentru 13,7
miliarde de dolari. Zona de food devine tot mai
interesantă pentru companiile mari. Amazon a
testat livrarea de mâncare şi produse alimentare în
anumite oraşe din SUA şi
Europa, însă prin achiziţia
Whole Foods ajung la 500 de
magazine ﬁzice, pe care le
pot folosi pentru a intra în
contact direct în special cu
clienţii Prime. Momentan,
Amazon a pornit doar un
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# Apple anunţă Homepod – un concurent pentru
Alexa şi Google Home.

# Snap Spectacles devin disponibili în Europa.
# CEO-ul UBER a fost forţat să-şi dea demisia după
o mulţime de scandaluri şi plecări la vârful
companiei.

# Amazon nu mai oferă spaţiu nelimitat în cloud.
# Apple lansează Business Chat.

# Motorul de căutare al Google are un AI care caută
joburi.

# Facebook te ajută să cauţi un wi-ﬁ direct din
aplicaţie.

# Verizon ﬁnalizează achiziţia Yahoo şi AOL pentru
4,5 miliarde de dolari, noua companie ﬁind numită
OATH.

# Tesco livrează mâncare într-o oră în Londra.
# Time Warner anunţă că va cheltui 100 milioane $
pe showuri şi aduri în Snapchat.

# Facebook ajunge la borna de 2 miliarde de
utilizatori activi pe lună.

# Walmart cumpără Bonobo pentru 310 milioane
de dolari în încercarea de a-şi consolida prezenţa
online pe zona de fashion retail.

# Snapchat cumpără Zenly şi îl transformă în
SnapMap.
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IULIE
1. Microsoft concediază între 3000 şi 5000 de
oameni, cei mai mulţi din afara SUA şi se
concentrează pe businessul de cloud. Compania
începe un proces de tranziţie care se va întinde,
probabil, pe mai mulţi ani. Având în vedere că
Windows a pierdut supremaţia în faţa Android
(care a devenit în 2017 cel mai folosit sistem de
operare din lume), Microsoft trebuie să găsească
noi direcţii de business.
2. Soundcloud dă afară 40% din angajaţi şi anunţă
că mai are bani doar pentru 80 de zile de
supravieţuire. Ştirea a fost o mare surpriză, chiar
dacă s-a vorbit despre o scădere a numărului de
utilizatori lunari de la 175 de milioane, la doar 70 de
milioane în ultimii ani. Până la urmă au reuşit să
găsească resurse pentru a continua încă o
perioadă, dar viitorul companiei e incert.
3. Sport.ro devine Pro X, Acasă devine Pro 2, iar
Acasă Gold devine Pro Gold. Odată cu aceste
schimbări devine tot mai clar că e exclusă o vânzare
pe bucăţi a televiziunilor din grupul Pro. Încă din
momentul în care AT&T a cumpărat Time Warner, sa vorbit despre vânzarea CME sau a unei părţi din
operaţiunile companiei care deţine grupul Pro.
Dacă se va face această tranzacţie, va ﬁ una la
pachet.
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# Vantiv cumpără WorldPay pentru 10 miliarde de
dolari.

# Amazon lansează Spark, un fel de feed cu poze şi
produse ce pot ﬁ cumpărate.

# Facebook permite targetarea unei întregi familii
cu anumite aduri.

# Vertu, producătorul de telefoane de lux, intră în
faliment.

# IMS cumpără pachetul majoritar de acţiuni al
Httpool.

# Apare o nouă versiune de Google Glass.
# Apple renunţă la iPod Nano şi iPod Shuﬄe.

# Facebook introduce Ads în Messenger la nivel
global.

# Acţiunile Twitter scad după ce compania
americană n-a reuşit să adune useri noi.

# Se lansează Recorder.ro – un proiect axat pe
reportaje şi investigaţii.

# Google lansează Hire, o aplicaţie de recrutare.

# Cel.ro cumpără brandul şi siteul Domo.ro

# Adobe anunţă că va renunţa la Flash abia în 2020.
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AUGUST
1. Se pare că Google ar ﬁ oferit în 2016
aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru
Snapchat. Google a pierdut trenul reţelelor sociale,
exceptând aici YouTube. O tranzacţie ar ﬁ avut sens
atât pentru Google, cât şi pentru Snapchat, care
pierde utilizatori în faţa Instagram şi e posibil să
aibă probleme în următorii ani dacă nu reuşeşte să
se reinventeze.
2. Spotify se pregăteşte de listarea la bursă, după
ce au adăugat milioane de utilizatori în ultimul an.
În timp ce SoundCloud are probleme tot mai mari,
Spotify este foarte aproape să se listeze la bursă.
Spotify are peste 60 de milioane de utilizatori activi
şi se vorbeşte tot mai mult despre intrarea pe mai
multe pieţe din Europa.

3. Youtube lansează o secţiune de Breaking News.
Controlul asupra ştirilor este unul dintre topicurile
importante ale lui 2017. Google a încercat să ofere
utilizatorilor lor ştiri cât mai relevante, în timp real.
Prin secţiunea de Breaking News au testat asta şi
pe Youtube, devenind tot mai clar că giganţii tech
le vor lua locul publisherilor în următorii ani.
4. Telekom renunţă la brandul DolceSport.
Compania germană mai face un pas în procesul de
tranziţie către uniﬁcarea brandului pe toate
diviziile cumpărate de la Cosmote. Televiziunile
trec la numele Telekom Sport, urmând ca în 2018 să
ﬁe rebranduite şi magazinele Germanos.
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Facebook scoate în faţă linkurile de pe siteuri
care se încarcă repede.

# Facebook lansează un algoritm anti-clickbait.

# Youtube renunţă la Video Editor.

# SoundCloud găseşte resurse pentru a mai
supravieţui o perioadă.

# Clipurile din Google Search Page au autoplay.

# Facebook lansează secţiunea de Trending News.

#Google Chrome are ad blocker pe mobil.

# Youtube testează o interfaţă nouă de vizionare a
clipurilor pe mobil.

# Discovery cumpără compania ce deţine Travel
Channel.

# Reddit îşi lansează un player video propriu.

# Facebook lansează tabul Watch pe care va difuza
showuri produse special pentru companie.

# Se împlinesc 10 ani de la apariţia hashtagului.
# Youtube îşi schimbă logoul şi introduce controlul
prin gesturi.

#Youtube adaugă funcţia de chat.
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SEPTEMBRIE
1. UBER şi-a pierdut licenţa de operare în Londra.
Principalele probleme identiﬁcate de autoritatea
care reglementează autorizaţiile de transport sunt
legate de modul în care UBER tratează încălcările
grave ale legilor, modul în care sunt obţinute
certiﬁcatele medicale ale şoferilor şi modul în care
sunt obţinute un fel de ﬁşe de cazier care să ateste
că şoferii n-au condamnări la activ.

Terabiţi pe secundă. Este deţinut în co-proprietate
de Microsoft, Facebook şi Telxius – un operator de
telefonie mobilă din Spania. Un capăt este în
Virginia Beach, în apropiere de Norfolk, iar celălalt
capăt este în Bilbao, în Nordul Spaniei. Greutatea
totală a cablului: 4600 de tone.
3. Google cumpără echipa de dezvoltare de la
HTC. Afacerea a costat 1.1 miliarde de dolari şi e
vorba de 2000 de oameni din echipa de Research
& Development care au lucrat pe proiectul Pixel,
plus câteva patente ale HTC pentru care Google a
luat drepturi neexclusive.

2. Cablul de date dintre America şi Europa plătit
de Microsoft şi Facebook e ﬁnalizat, urmând să ﬁe
pus în funcţiune în 2018. Cablul e plasat la 5 km sub
nivelul oceanului şi va putea să transporte 160 de
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Iese la iveală că Equifax, o companie americană, a
pierdut datele a 143 de milioane de oameni.

# CEO-ul Social Financial renunţă la funcţie după
un scandal sexual.

# Facebook a vândut aduri de 100.000 de dolari pe
zona politică unei companii din Rusia ﬁx în timpul
alegerilor prezidenţiale din SUA.

# Apple colaborează cu Snapchat pentru crearea
unor ﬁltre foto mai bune.
# Facebook testează o aplicaţie de video chat
numită Bonﬁre.

# Facebook testează un proﬁl personal dedicat
doar prietenilor apropiaţi, numit Private Personal
Proﬁle.

# Youtube introduce opţiunea de sponsorship, prin
care fanii pot susţine cu bani lunar creatorii de
content.

# Agenţiile MEC şi Maxus fuzionează şi devin
WaveMaker.

# Google Earth are o componentă de
crowsourcing, folosind fotograﬁi ale userilor
pentru a ilustra anumite zone de pe glob.

# Alibaba introduce plăţile cu recunoaşterea
ﬁzionomiei în China.
# Bloomberg începe să ofere consultanţă
ﬁnanciară şi de business.

# IKEA cumpără TaskRabbit, o platformă ce
include anunţuri cu meşteri disponibili pentru
activităţi punctuale.

# Cristina Chipurici şi Bobby Voicu lansează The
CEO Library.

# Vimeo cumpără Livestream şi îşi lansează o
platformă de live video.

# Facebook are de dat 1 miliard de dolari pe
content video în 2018.

# Facebook introduce o secţiune de Movies.
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OCTOMBRIE
1. Facebook testează scoaterea statusurilor de
brand din Newsfeed. O altă lovitură dată reachului
organic, pe care (prea) multe businessuri îşi bazau
comunicarea online. În urma acestor teste mai
multe companii mari şi-au exprimat nemulţumirea,
mai ales că păstrarea exclusivă a postărilor plătite
în Newsfeed ar ﬁ crescut foarte mult costurile
tuturor spenderilor. Până la urmă Facebook a negat
zvonurile şi a susţinut că a fost doar un test.

4. Twitter anunţă un tool de bookmarking. Deşi na reuşit să găsească o variantă solidă de
monetizare, Twitter încearcă constant să introducă
noi funcţionalităţi utile cu ajutorul cărora să-şi
păstreze userii în platformă. Un tool de salvare a
linkurilor era absolut necesar, mai ales că Facebook
a introdus încă din 2016 această opţiune, iar
jucătorii specializaţi (precum Pocket) câştigă tot
mai mult teren.

2. Facebook lansează oﬁcial opţiunea de „Order
food” în SUA. Facebook oferă acest serviciu în
parteneriat cu diferite companii specializate în
livrarea de mâncare, miza ﬁind să păstreze
utilizatorii cât mai mult în platformă. Este doar unul
dintre artiﬁciile prin care reţeaua încearcă să
capteze atenţia userilor, la fel cum e cazul
informaţiilor legate de evenimentele sportive sau al
celor legate de vreme.

5. Facebook testează paywall-ul pentru Instant
Articles. Deşi nu a fost folosit la scară largă, Instant
Articles poate ﬁ considerat un experiment
interesant pentru Facebook. Publicaţii precum
Washington Post sau New York Times pot alege ce
articole să ﬁe cu plată şi câte să ﬁe free. O funcţie
utilă pentru puţinele publicaţii care au deja paywall.

3. Twitter a interzis siteurilor ruseşti să-şi facă
reclamă pe reţea. Ca urmare a scandalurilor legate
de implicarea companiilor ruseşti în publicarea de
ştiri false, Twitter le-a interzis celor de la Rusia
Today şi Sputnik să-şi facă publicitate pe
platformă. Twitter a donat aproape 2 milioane de
dolari, sumă pe care o încasase pentru aduri de la
cele două publicaţii implicate în scandalul
alegerilor din SUA din 2016.
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Apar primele acuze la adresa lui Harvey
Weinstein, care mai apoi aveau să ducă la
campania #metoo.

# Facebook cumpără reţeaua de adolescenţi tbh.

# AOL renunţă la Messenger după o grămadă de
ani în care nu l-a mai folosit, practic, nimeni.

#Twitter lansează tabul „Happening Now” – menit
să evidenţieze evenimentele momentului.

# Facebook lansează aplicaţii de Workplace pentru
Mac şi PC ca un concurent al Slack.

# Lyft, unul dintre cei mai mari concurenţi ai UBER,
primeşte ﬁnanţare de 1 miliard de dolari, ajungând
cu evaluarea totală la 11 miliarde.

# Vodafone închide serviciul de plăţi M-Pesa.

# Alphabet (Google) primeşte aprobare să
transmită internet prin intermediul baloanelor în
Puerto Rico.

# Paypal şi Facebook semnează un parteneriat
datorită căruia userii pot trimite bani prin
Messenger.

# Oculus lansează o nouă cască VR la preţul de 199
de dolari.

# Uber lansează un card de credit co-branduit,
alături de Barclays şi Visa.

# Google cumpără Relay Media pentru a se
concentra pe dezvoltarea paginilor web în AMP
(mobile).

# Curierii Amazon pot intra în casele clienţilor
pentru a livra pachete.
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NOIEMBRIE
1. Continuă raporturile legate de publicaţiile
ruseşti care au promovat fake news pentru a
inﬂuenţa alegerile din SUA. Tot în noiembrie apare
un studiu care arată că 45 de mii de tweeturi s-au
dat de pe boţi ruseşti pe tema Brexit foarte
aproape de vot. Inﬂuenţa publicaţiilor ruseşti
devine tot mai clară, însă în acest moment nu se
poate estima cât au contat aceste ştiri false asupra
alegerilor din SUA şi Marea Britanie.

către HBO pentru acces la HBO GO, la fel cum
permite şi Netﬂix.
3. Lyft primeşte o nouă rundă de ﬁnanţare, de 500
de milioane de dolari, după ce primise în
octombrie 1 miliard şi în aprilie 600 de milioane. Un
an excelent pentru compania americană, care s-a
răspândit pe tot cuprinsul Statelor Unite şi e
pregătită să atace piaţa internaţională.

2. HBO GO introduce abonamentele directe, fără
intermedierea unui operator de cablu. E un
moment foarte important pentru HBO, care
renunţă să se sprijine exclusiv pe cablişti după zeci
de ani în care şi-a bazat modelul de business pe
această colaborare. Utilizatorii pot plăti direct

4. Twitter trece oﬁcial la 280 de caractere. O
schimbare ce vine mult prea târziu pentru Twitter,
când mulţi utilizatori deja au abandonat reţeaua.
Limita de 140 de caractere a fost interesantă în
primii ani ai Twitter, însă în ultimii 10 ani utilizatorii
au cerut în repetate rânduri creşterea limitei şi
facilitarea dialogului, lucru care s-a întâmplat
foarte târziu.
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Instagram Stories şi Whatsapp Status ajung
ﬁecare la 300 de milioane de utilizatori zilnici.

# Facebook testează un tag de Breaking News
pentru postări.

# Amazon are o funcţie de realitate augmentată în
aplicaţia de iOS.

# Coca-Cola lansează platforma WOAH, dedicată
adolescenţilor.

# 300 de milioane de euro în Ethereum dispar din
cauza unor erori de programare.

# Se lansează Facebook Creator – o aplicaţie
dedicată creatorilor de conţinut video.

# Facebook lansează aplicaţia Local, un concurent
serios pentru Yelp şi Foursquare.

# Antena Group are agenţie de inﬂuenceri/talent
management.

# Snap pierde 40 de milioane de dolari pe ochelari
Spectacles care nu s-au vândut.

# BCR lansează un serviciu de car sharing în
Bucureşti.

# Creatorii Pokemon GO pregătesc un joc cu
tematica Harry Potter şi primesc 200 de milioane
de dolari ﬁnanţare.

# TenCent devine cea mai valoroasă companie din
China.
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DECEMBRIE
1. Una dintre tranzacţiile anului în IT: este vândut
un pachet minoritar de 30% din Bitdefender, ceea
ce evaluează compania la 600 de milioane de
dolari. Axxes Capital face astfel un exit, cedând
cele 30% dintre acţiuni către Vitruvian Partners.

precum Youtube sau Netﬂix, care îşi permit să ofere
o viteză de încărcare superioară.
4. Se lansează Trending Inﬂuencers, o agenţie
dedicată micro-inﬂuencerilor, aﬂată în portofoliul
Global Entertainment. Inﬂuencerii au fost unul
dintre topicurile ﬁerbinţi ale anului 2017. Au apărut
o serie de agenţii dedicate managementului de
talente online, iar în 2018 e posibil să mai apară.
Cheia este în modul în care aceste agenţii vor reuşi
să aducă rezultate pentru brandurile care investesc
în promovarea pe aceste canale.

2. Apple cumpără Shazam pentru 400 de
milioane de dolari. Deşi Shazam este în creştere şi
face bani de pe urma unor parteneriate creative cu
diferite branduri, scopul celor de la Apple este să
poată folosi softul de recunoaştere vocală al
Shazam pentru îmbunătăţirea Siri.

5. Disney cumpără 21st Century Fox pentru 52 de
miliarde de dolari. Una dintre cele mai mari
achiziţii ale anului înseamnă, automat, că Disney
ajunge să deţină 60% din Hulu, pe lângă alte
companii deţinute de 21st Century Fox. E de
urmărit ce se va întâmpla cu Hulu în contextul în
care Disney pregătea lansarea unui serviciu propriu
de video streaming.

3. Autorităţile din SUA au votat pentru eliminarea
neutralităţii internetului, ceea ce înseamnă că
siteurile care plătesc o anumită taxă se vor putea
încărca mai repede decât cele care nu dau bani.
Asta va favoriza monopolul companiilor mari

28

ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Zonga se extinde la nivel internaţional, la 5 ani de
la lansare.

# Facebook adaugă un buton de Snooze care îţi
ascunde postările unui prieten până la 30 de zile.

# Instagram testează mai multe funcţii precum
repost şi follow pe hashtaguri, precum şi o aplicaţie
dedicată mesageriei.

# Amazon cumpără start-up-ul Blink, care produce
camere de supraveghere pentru uz casnic.

# Fondatorul Tumblr pleacă din companie.

# Facebook penalizează clickbaitul şi cerşitul de
like-uri.

# Eric Schmidt se retrage din funcţia de preşedinte
al Alphabet.

# Facebook lansează Messenger Kids, o aplicaţie
dedicată copiilor.

# CNN renunţă la emisiunea de ştiri de pe Snapchat
la 4 luni de la lansare.

# Youtube lansează un fel de stories.
# Snapchat încearcă să intre în zona de augmented
reality.

# Tot mai multe siteuri mari încep să ia măsuri anti
ad-blocking.
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10 KEY TOPICS IN 2017
DIVERSIFICAREA OPŢIUNILOR: STORIES,
BOOKMARKING, BREAKING NEWS

de reclamele intruzive, aşa că ajung să elimine de
tot adurile de pe ecranele lor. Ceea ce poate ﬁ o
mare problemă pentru publicaţiile online, care
trăiesc preponderent din publicitate. Au apărut tot
mai multe siteuri care condiţionează accesul la
conţinut de dezactivarea ad-blockerelor. Unele
publicaţii promit că vor livra doar reclame
neintruzive, altele pur şi simplu cer dezactivarea ca
pe o formă de răsplată a utilizatorilor pentru
conţinutul gratuit.

Toate reţelele sociale au încercat să preia (uneori
chiar să copieze) anumite funcţionalităţi care
aveau succes pe alte platforme. În 2017 Facebook a
introdus Stories într-o formă sau alta pe Instagram,
Facebook, Messenger şi WhatsApp, iar YouTube a
avut o tentativă similară, toate în defavoarea
SnapChat, cei care au popularizat, practic, un
format introdus de Vine acum câţiva ani.
Un alt feature pe care l-au testat mai multe
companii a fost cel de news, breaking news sau
highlights. Indiferent cum vreţi să-i spuneţi,
Facebook, Youtube şi Twitter au încercat să le ofere
utilizatorilor o selecţie a ştirilor care contează,
atunci când se întâmplă.
Şi pe partea de bookmarking reţelele sociale au
început testele, Twitter anunţând propriul tool de
salvare a linkurilor. Facebook are deja aşa ceva din
2016, iar principalul jucător, Pocket, a fost
cumpărat de Mozilla.

Google a sesizat că este o oportunitate bună să
controleze ce aduri ajung să ﬁe aﬁşate, aşa că a
anunţat introducerea directă a unui ad-blocker
propriu în Google Chrome, cel mai folosit browser
din lume.

AD-BLOCKING ŞI ANTI-AD-BLOCKING
În 2017, ad-blockerele s-au răspândit tot mai mult.
Utilizatorii caută metode prin care să poată scăpa
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UBER – PROBLEMELE CU CONDUCEREA ŞI
PROBLEMELE CU LEGEA

puternic atât în alegerile din SUA, cât şi în
referendumul Brexit.

UBER a avut un
a n g re u , c u o
mulţime de
probleme. În
t i m p
c e
competitorul Lyft
a primit aproape
2 miliarde de
dolari ﬁnanţare în mai multe runde succesive,
UBER s-a luptat cu justiţia din Europa şi nu numai.
UBER a fost declarat serviciu de taximetrie în
Australia, a fost interzis pentru scurt timp în Italia şi
în Londra şi a înapoiat sute de milioane de dolari
după ce calculase greşit comisioanele pentru
şoferii din New York.

45.000 de tweeturi date de boţi ruseşti au fost
date pe tema Brexitului, în timp ce anumite studii
au arătat că mai multe publicaţii ruseşti au
promovat fake news pentru a inﬂuenţa alegerile din
SUA.
Unele companii mari au anunţat că vor opri
reclamele de pe platformele care încurajează fake
news. Facebook şi Google au declarat că vor căuta
metode să combată aceste fenomene, iar primii
chiar au schimbat algoritmul pentru a descuraja
clickbaitul, însă rezultatele nu par să ﬁe foarte bune
pentru moment.

În paralel, diferite decizii de la conducerea
companiei au fost criticate dur de public, în special
implicarea în boardul de consilieri ai lui Donald
Trump. Totul a culminat cu o întreagă campanie
publică împotriva UBER, #DeleteUber devenind
trending topic în SUA. La asta s-au adăugat
dezvăluiri despre un mediu de lucru toxic, iar
câteva foste angajate au acuzat că ar ﬁ fost
hărţuite. Pe parcursul anului UBER a schimbat
COO-ul, CFO-ul, CMO-ul şi CEO-ul.

#METOO ŞI IMPLICAŢIILE DIN TECH ŞI MEDIA

CLICKBAIT ŞI FAKENEWS

Din octombrie 2017, când a izbucnit scandalul legat
de abuzurile lui Harvey Weinstein, aproape 100 de
bărbaţi cunoscuţi au fost acuzaţi de hărţuire
sexuală. Printre ei se numără mai mulţi actori,
comedianţi, politicieni, sportivi sau muzicieni. În

În 2017 au ieşit la iveală tot mai multe probleme
create de ştirile false în momentele cheie din anul
precedent. S-a aﬂat că Rusia a fost implicată
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zona de tech nu au fost foarte multe astfel de
acuze, exceptând discuţiile despre mediul de lucru
de la UBER, unde nu s-au pronunţat nume, totuşi.

testând transmisia de e-sports (adică sporturi
jucate pe calculator).
DIGITAL FOOD

În media, o serie de realizatori TV, bloggeri şi editori
au fost acuzaţi de comportament neadecvat în
preajma femeilor. Unii dintre ei au demisionat din
funcţiile pe care le deţineau şi s-au retras din viaţa
publică, alţii au respins categoric acuzele. Cert este
că #metoo a fost una dintre cele mai ample
campanii de dezvăluiri din ultimii ani.

Facebook a introdus în
2017 opţiunea de Order
Food, pentru a pune în
legătură afacerile care
fac livrări, cu utilizatorii
reţelei. În timpul ăsta
UBER a continuat să se
extindă cu UBER Eats,
serviciul urmând să ﬁe
disponibil şi în România
din 2018.
Amazon a cumpărat lanţul de magazine alimentare
Whole Foods pentru 13,7 miliarde de dolari. În acest
fel, Amazon şi-a creat o reţea de aproape 500 de
supermarketuri pe tot teritoriul SUA, oferind tot
felul de beneﬁcii clienţilor Prime.
Livrarea de mâncare va ﬁ unul dintre subiectele
importante din următorii ani, aşa că giganţii tech
încearcă să aibă o bucată cât de mică din acest
business.

LIVE STREAMING ON SOCIAL NETWORKS
Twitter, Facebook, Amazon şi Yahoo şi-au împărţit
în ultimii ani sporturile transmise online. Anumite
meciuri din liga americană de baseball, din
campionatul de fotbal american şi din cel de soccer
sunt transmise pe internet gratuit.

FACEBOOK – DIFERITE TESTE NEREUŞITE
Facebook s-a străduit mult în 2017 şi a reuşit destul
de puţin. Mici schimbări la algoritm, mici
îmbunătăţiri în platforma de Ads, plus intrarea în
diferite zone. Au atacat piaţa ocupată de Twitch pe
transmisia de e-sports, au lansat o secţiune de

Twitter a depăşit graniţele SUA, şi a semnat pentru
transmiterea Turneului celor 6 naţiuni. În timpul
ăsta, Facebook a intrat pe zona ocupată de Twitch,
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joburi, au pregătit şi un concurent pentru Google
Trips, numit City Guides.

primit doar o infuzie de capital urmând să se
dezvolte independent.

În paralel, au încercat să dezvolte şi zona de
conţinut video, alocând bugete importante pentru
seriale originale, ce urmează să ﬁe disponibile doar
pe Facebook. La asta s-a adăugat şi partea de live
streaming, unde au încheiat o serie de parteneriate
pentru a aduce cât mai mult conţinut live pe
ecranele userilor.

INFLUENCERS ŞI AGENŢIILE
Pentru că s-a vorbit tot mai mult despre inﬂuenceri
în 2017, au apărut şi primele agenţii care
manageriază aceste „vedete” de pe internet. În
România, Global Entertainment au fost cei care au
crescut foarte mult în 2017, însă au deja o
concurenţă destul de mare. Rămâne de văzut cine
va reuşi să-şi promoveze cât mai bine clienţii în faţa
brandurilor.

DIVERSIFICAREA ZONELOR DE BUSINESS
A continuat acest trend şi în 2017, Amazon, Google,
Facebook şi Apple au investit sume importante de
bani pentru a-şi diversiﬁca portofoliul. Fie că au
fost companii de VR sau de AI, sau chiar unele
specializate pe Internet of Things, giganţii tech au
căutat „the next big thing”. Unele companii au fost
integrate deja, precum echipa de dezvoltare de la
HTC (cumpărată de Google), în timp ce altele au

Pe plan internaţional, Youtube, Facebook şi
Amazon au acordat o atenţie sporită acestui
fenomen, ﬁecare lansând diferite programe sau
facilităţi pentru inﬂuenceri. Această piaţă este una
în creştere, aşa că în 2018 se vor testa tot mai mult
colaborările cu staruri de pe Youtube sau
Instagram.
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2017 ÎN CIFRE
2 miliarde de utilizatori lunari are Facebook.

1,7 milioane de euro investeşte eMAG în compania
Zitec.

100 de milioane de dolari investeşte Time Warner
în showuri şi aduri pe Snapchat.

25% din Euronews deţine NBC ca urmare a
tranzacţiei din 2017.

2,7 miliarde de euro trebuie să plătească Google ca
amendă primită de UE pentru nereguli legate de
softul de comparare a preţurilor din Google
Shopping.

20 de meciuri din MLB se vor transmite live pe
Facebook.
13,7 miliarde de dolari a cheltuit Amazon pentru a
achiziţiona Whole Foods.

3000 de oameni angajează Facebook pentru a
veriﬁca postări şi videouri raportate ca hate speech
şi crime.

143 de milioane de conturi a pierdut compania
americană Equifax.

15,3 miliarde a plătit Intel pentru achiziţia
Mobileye.
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SOCIAL MEDIA INFLUENCERS SAU
CREATORI DE CONŢINUT?
CUM NE SETĂM OBIECTIVELE ȘI AȘTEPTĂRILE ÎN 2018
În ultimii ani, am asistat la dezvoltarea masivă a
promovării prin canalele inﬂuencerilor și a
colaborărilor cu creatorii de conţinut. De la o
simplă plasare de produs, la videoclipuri și
concepte creative dezvoltate și implementate cu
inﬂuenceri, apoi distribuite în comunităţile lor, a
fost un pas pe care cele mai multe branduri l-au
făcut deja.

co n s u m ato r u l n o st r u e ste b o m b a rd at d e
informaţie.
Apariţia aplicaţiilor de chat și a canalelor de social
media au răspuns nevoii umane de relaţionare și
apartenenţă, aducând împreună persoane care
împărtășesc aceleași pasiuni, interese, scopuri.
Suntem din ce în ce mai conectaţi unii cu alţii prin
tehnologie.

Pentru a ne seta corect obiectivele și așteptările
vom acoperi o parte din evoluţia acestor tactici de
marketing, cele mai importante practici pe care le
aplicăm în alegerea inﬂuencerilor, precum și care
sunt obiectivele pe care mizăm în campaniile
dezvoltate cu ajutorul lor.

Nu numai că are posibilitatea de a se informa
folosind din ce în ce mai multe surse, diverse
device-uri și diverse modalităţi prin care să ﬁe la
curent cu interesele sale, însă utilizatorul nostru
poate ﬁ și inﬂuenţat din ce în ce mai ușor: ﬁe de
familie, de prieteni, de ceea ce vede la televizor sau
de ce cărţi și articole citește, precum și de oamenii
pe care îi urmărește în media tradiţională sau în
social media. Din lipsă de timp sau alte resurse,
atunci când se informează în vederea deciziei de
cumpărare, preferă să caute informaţii în diverse
surse: ﬁe experienţa celor care au achiziţionat și
folosit deja produsul respectiv sau au mai
interacţionat cu brand-ul producător, ﬁe a
persoanelor avizate, care au cunoștinţe în industria
din care face parte produsul, ﬁe chiar la brand,
unde poate primi toate informaţiile necesare; însă
mulţi dintre ei contactează brand-ul abia atunci
când decizia de achiziţie este aproape ﬁnalizată și

DESPRE CONSUMATOR
Fie că este vorba de comunicare oﬄine sau online,
zilnic suntem în căutarea unor noi strategii din ce în
ce mai educate și din ce în ce mai creative, care să
ne aducă în atenţia consumatorului.
Cu timpul, comportamentul și mentalitatea
consumatorului s-au schimbat, atenţia lui ﬁind
împărţită către mai multe subiecte decât a fost
vreodată în trecut; de la telefonul personal și cel de
serviciu, până la schimbările din mediul social
actual, atât online cât și oﬄine, zi de zi
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iniţiază o cerere pentru a veriﬁca detalii ﬁnale.

interacţionează sau au interacţionat cu produsul /
serviciul pe care îl promovează.

Pentru a menţine o comunicare cât mai relevantă în
2018, în contextul scăderii reach-ului organic al
paginilor și al dezvoltării altor canale de social
media, precum Instagram și Youtube, brandurile
vor trebui să își analizeze mai eﬁcient resursele și să
detemine dacă o colaborare cu un anumit
inﬂuencer sau un creator de conţinut ar ﬁ mai
eﬁcientă din punct de vedere al expunerii și al
generării conţinutului.

Prima categorie vizează utilizatorii canalelor de
social media, care și-au construit comunităţi mari
de followeri prin distribuirea unor informaţii de
interes pentru multiple tipologii de oameni sau prin
perspectiva prin care analizează conţinutul cu care
intră în contact. Aici regăsim inﬂuencerii care
funcţionează ca agregatori de informaţie, ﬁe că
aceasta este din zona modei, a reţetelor culinare
sau a sportului. Sunt urmăriţi, deoarece ei la rândul
lor urmăresc suﬁciente informaţii din zona
respectivă, cât să ﬁe consideraţi avizaţi în
centralizarea informaţiilor de interes pentru
audienţele lor.

INFLUENCER MARKETING
După crearea canalelor de brand și apariţia
investiţiilor în sistemul de promovare plătită în
social media, ne-am îndreptat atenţia din ce în ce
mai mult către audienţele inﬂuencerilor și către
creatorii de conţinut.

Cea de-a doua categorie, vizează acei utilizatori
care au ales să își exprime latura artistică folosinduse de mijloacele tehnologice disponibile pentru ași face cunoscută viziunea, conţinutul de pe
canalele lor ﬁind creat în jurul unei tematici, de la
care nu se abat, ci construiesc în jurul ei pe măsură
ce canalul și abilităţile se dezvoltă.

Deși este încă o practică tânără încă, ce produce
conţinut “experimental’ din ce în ce mai îndepărtat
de promovarea tradiţională, este îmbrăţișată rapid,
iar brandurile care integrează inﬂuencerii și
creatorii de conţinut în strategiile lor de marketing,
pot deja să ia decizii mai calculate și mai practice,
având în spate experienţa colaborărilor din ultimii
ani.

În cazul creatorilor de conţinut, brandul poate
vedea utilă o colaborare prin care creatorul să
genereze conţinut în jurul produsului, păstrând
stilul de comunicare și tematica abordată de
creatorul de conţinut. O astfel de colaborare poate
aduce valoare ambelor părţi, atât creatorului de
conţinut pentru asocierea cu valorile unui brand,
cât și pentru brand, care poate obţine conţinut
creativ pe care să îl folosească mai departe în
comunicarea mesajelor proprii.

Inﬂuencerii din social media și creatorii de conţinut
pot ﬁ două componente diferite ale unei strategii
d e m a r ke t i n g . R o l u l l o r e s t e ex p u n e r e a
suplimentară a mesajului de brand, în cadrul
audienţelor proprii, în funcţie de obiectivul
campaniei în derulare și a modului în care ei
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În social media avem azi mulţi creatori de conţinut
care au devenit inﬂuenceri și au comunităţi mari de
followeri care interacţionează cu majoritatea
contentului pe care îl postează, implicit cu cel
generat în colaborare cu brandurile.

desfășurarea campaniilor din acest an este să
găsim mixul perfect între conţinutul editorial și cel
efemer în social media, postările sponzorizate și
activările ce generează conţinut promoţional pe
canalele brandurilor sau ale inﬂuencerilor.
Desigur, vom aborda ﬁecare canal de social media
prin prisma tipului de conţinut preponderent și a
modului în care este consumat; spre exemplu, pe
Facebook vom continua să postăm conţinut din
zona de equity a brand-urilor, pe Instagram vom
testa din ce în ce mai mult conţinutul efemer, iar pe
Youtube vom genera conţinut video atractiv.
De aceea, este important ca prin activităţile
desfășurate din social media, prin inﬂuencerii și
creatorii de conţinut, brandul să își asigure
vizibilitatea atât către consumatorii actuali pentru
a le întări încrederea și sentimentul de loialitate, cât
și către potenţiali noi clienţi. Pentru a asigura o
astfel de expunere, este necesară o comunicare
constantă, ce include materiale informative cu
privire la serviciile și produsele brandului, însă și
campanii creative care să ţină consumatorul
interesat.

Construind pe insight-urile colectate de-a lungul
campaniilor, cu ajutorul inﬂuencerilor și al
creatorilor de conţinut vom putea obţine materiale
din ce în ce mai adaptate audienţelor cărora ne
adresăm, prin prisma intereselor și aﬁnităţilor
utilizatorilor.

Colaborările care obţin cele mai bune rezultate
sunt cele autentice, cu inﬂuenceri care cunosc și au
folosit produsul și se pot identiﬁca ușor cu
atitudinea și valorile brandului pe care îl
promovează. Din categoria colaborărilor de succes
sunt și cele pe termen lung, în care inﬂuencerii și
creatorii de conţinut susţin mesajul brandului prin
colaborări constante și diverse activităţi, cum ar ﬁ
prezenţa la evenimentele organizate de brand și

CE URMEAZĂ
Unul dintre obiectivele noastre principale în
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pentru a transmite
mesajul de equity,
aducând resurse noi
doar în cazul
campaniilor creative
punctuale.
Alegând informat și
strategic inﬂuencerii
și/sau creatorii de
conţinut, asigurăm
e x p u n e r e a
incrementală a brand-urilor și a mesajelor
acestora, către audienţe care au proﬁlul
consumatorului căutat de brand.
Având în vedere evoluţia
industriei din ultimii ani,
suntem convinși că ne
putem aștepta și în 2018 la
o creștere în industria de
marketing prin inﬂuenceri,
însă mai controlat și mai
o r i e n t a t c ă t re a n a l i z a
r e z u l t a t e l o r, c ă t r e
stabilizarea colaborărilor și
dezvoltarea unor strategii
de comunicare pe termen
lung, integrate și aplicate
pe mai multe canale sociale
dar și pe platformele native
ale brandurilor.

comunicarea mesajelor brandului către
comunitatea sa, folosind contexte proprii.
Astfel, creăm mai multe contexte în care
co m u n i c ă m a c ţ i u n i l e b ra n d u r i l o r, n e
asigurăm că mesajul este transmis într-un
mod coerent și că atât consumatorii actuali,
cât și cei potenţiali pot să își exprime părerea
acolo unde se simt confortabil, ﬁe că aleg să
se exprime prin intermediul unui inﬂuencer
sau oferă feedback direct către brand. Una
dintre colaborările de succes de acest tip este
cea dintre Lidl și Teo’s Kitchen, o colaborare
de aproximativ 5 ani, prin care ambele părţi
au crescut datorită expunerii oferite reciproc.
Dintre brandurile care au colaborări pe
termen lung cu inﬂuencerii, mai putem
m e n ţ i o n a Wo r l d C l a s s ș i K F C , c a r e
colaborează anual cu anumiţi inﬂuenceri,

Oana Pohrib
Digital Manager @ Golin
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NO TIME LIKE THE PRESENT
SAU DE CE CONŢINUTUL EFEMER CONTINUĂ SĂ FIE ACTUAL
ȘI ÎN 2018
După ce am ﬁlmat, fotograﬁat, montat, editat,
photoshop-at, adăugat ﬁltre și creat o lume virtuală
perfectă, accesibilă celorlalţi la un click distanţă,
am început să conștientizăm că parcă totuși ne
lipsește un strop de autenticitate și de freamăt.
Generaţia Z, mult mai asumată, mai sigură de sine și
mai anti-bullshit decât generaţiile mai în vârstă, a
fost prima care a spus lucrurilor pe nume, iar
Snapchat a fost acolo să le ofere exact ceea ce
căutau.

D a c ă u r m ă r i m
investiţiile majore
realizate în ultima
perioadă, putem
anticipa că ariile care
vor crește tot mai mult
sunt cele în care
magnaţii reţelelor
sociale aleg să-și
cheltuie banii. Iar
pariurile se fac tot mai
mult pe Instagram
Stories, care a
b e n e ﬁ c i a t d e
numeroase update-uri
de la lansare. De la
ultima noastră ediţie
Digital Recap, din
ianuarie 2017, platforma a beneﬁciat de numeroase
funcţionalităţi noi: reclame aﬁșate între stories,
efecte de realitate augmentată pentru selﬁe-uri,
căutarea de stories după locaţie și hashtag,
aﬁșarea de live-uri în Stories timp de 24 de ore de la
încheierea transmisiunii, integrarea de hyperlinkuri și transformarea în stories permanente în zona
de highlights. Cu siguranţă investiţiile în noile
opţiuni au fost făcute pentru a oferi noi motive
utilizatorilor de a mai zăbovi într-o platformă în
care deja începeau să-și petreacă tot mai mult
timp.

În 2015, Snapchat ajunsese deja și în pieţele mai
îndepărtate, inclusiv în România. Iar în 2016, Mark
Zuckerberg anunţa lansarea unui serviciu similar,
Instagram Stories, urmat de Messenger Day în 2017.
Înlesnirea accesului la conţinutul care dispare dupa
24 de ore a favorizat creșterea numărului de
utilizatori din categorii noi, dincolo de Generaţia Z.
Mai compatibil cu utilizarea on-the-go, pe mobil,
cât și cu publicarea de conţinut on-the-spot,
speciﬁcă deja platformei Instagram, conţinutul
efemer a cunoscut cea mai rapidă creștere sub
forma Instagram Stories.
La un an și jumătate de la lansare, în decembrie
2017, numărul de utilizatori care foloseau
Instagram Stories ajunsese deja la 300 de milioane
pe zi¹, aproape dublu faţă de Snapchat².
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Fa c e b o o k S t o r i e s a u
cunoscut și acestea o
dezvoltare treptată. Deși
au adunat mult mai puţini
utilizatori decât
Instagram Stories,
îmbunătăţirile nu au
încetat să apară. Au fost
unite cu Messenger Day
(omologul din aplicaţia
Messenger), cât și
îmbinate cu Insta Stories
(care sunt mai nou vizibile
și din Facebook). Ulterior,
au fost incluse ca
funcţionalitate dedicată
în grupurile și paginile de evenimente.

Dacă urmărim investiţiile ﬁnanciare, descoperim că
pe Instagram publică deja stories în jur de 25 de
milioane de companii din întreaga lume⁵, un semnal
în plus că acest canal dă rezultate la nivel de
business.
Și Google s-a alăturat, foarte recent, familiei de
creatori de conţinut efemer. Compania a anunţat⁶
că introduce această funcţionalitate în sistemul său
de accelerare a aﬁșării de pagini pe mobil
(Accelerated Mobile Pages). Alături de aﬁșarea
într-un timp mult mai scurt a paginilor cu mult text,
publisherii vor putea de acum să creeze stories cu
imagini, video-uri și animaţii, ca add-on-uri care să
îmbogăţască experienţa utilizatorilor atunci când
citesc articole.

Unul dintre cele mai recente pariuri făcute de
Facebook este aﬁșarea de Insta Stories în
WhatsApp. Testele au început deja³ și probabil că
opţiunea va deveni publică la nivel global în câteva
luni. Al doilea este uploadarea de Facebook Stories
direct de pe desktop, inclusiv de pe webcam⁴ .
Experimentele pot aduce și mai mulţi utilizatori în
p l a t f o r m e l e d e ţ i n u t e d e Fa c e b o o k , p r i n
promovarea reciprocă a acestora, dar și tot mai
mult timp petrecut de utilizatori în aceste reţele,
prin diversiﬁcarea metodelor de utilizare (mai
multe aplicaţii și mai multe device-uri). Totodată,
efemeritatea conţinutului, menţinută până în
prezent, dincolo de update-urile realizate de-a
lungul timpului, asigură recurenţa pe platformă a
utilizatorilor, mânaţi de teama de a nu rata
informaţii (fear of missing out).

Sursa: TechCrunch.com

În paralel cu întoarcerea la epocile de glorie din
trecut, de la stiluri vestimentare la cele muzicale,
utilizatorii caută autenticitatea și în online. Își
doresc să ﬁe mai autentici, să se elibereze de
presiunile sociale, să ﬁe validaţi de cei din jur
pentru oamenii care sunt și nu pentru oamenii care
par să ﬁe. Și își doresc să vadă autenticitate în
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preajmă, în special de la branduri, care și-au pierdut
din credibilitate.

• Consolidarea poziţionării de brand, creșterea
credibilităţii, umanizarea brandului, prin conţinut
a u t e n t i c ,
n a t u r a l ;
• Generarea de awareness în comunităţile locale și
promovarea diferenţiată a produselor / zonelor de
distribuţie prin search după locaţie și hashtag-uri
dedicate.

I N S TAG R A M S T O R I E S R E C O N F E R Ă
C R E D I B I L I TAT E B R A N D U R I LO R Î N FAŢA
CONSUMATORILOR
Conţinutul efemer e o modalitate excelentă de a
atrage și păstra atenţia utilizatorilor mai mult timp,
dacă brandul își spune povestea bine. Insta Stories
pot conţine teasere de la lansări de produse,
making of-uri de la realizarea lor, conţinut exclusiv,
ce poate descoperit doar în Stories, recompense
pentru fani și oportunităţi noi de comunicare cu ei.
De la lansare până în prezent, timpul petrecut de
utilizatori în stories a crescut cu 28 de minute, iar 1
din 5 stories de la un brand primește un mesaj
privat ca răspuns⁷.

În mod ironic, conţinutul care dispare poate ajuta la
consolidarea unor campanii memorabile pe termen
lung. Cu un conţinut de brand gândit constant cu
așteptările și nevoile consumatorului în minte,
acest tip de conţinut va deveni mai interesant și va
asigura consolidarea unei campanii de succes. Iar
singura componentă care se va autodistruge în 24
de ore va ﬁ doar Instagram Story-ul, nu și imaginea
pe care o construim in mintea consumatorilor.
Roxana Ionescu
Senior Digital Manager @ Golin

De aceea e foarte important ca lucrurile pe care un
utilizator le vede să-i ofere plus valoare într-un mod
sau altul: să ﬁe utile și/sau să ﬁe amuzante. Un
brand care va face utilizatorul să se simtă
privilegiat și recompensat pentru timpul petrecut
pe pagina lui are cu siguranţă un viitor.

1) https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/
24 decembrie 2017
2) https://www.omnicoreagency.com/snapchat-statistics/
1 ianuarie 2018
3) https://techcrunch.com/2018/01/03/instaapp/
3 ianuarie 2018
4) https://techcrunch.com/2018/01/18/facebook-stories-here-to-stay/
2 ianuarie 2018
5) https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/
24 decembrie 2017
6) https://techcrunch.com/2018/02/13/google-takes-amp-beyondbasic-posts-with-its-new-story-format/
13 febrarie 2018
7) https://sproutsocial.com/insights/social-media-trends/
2 ianuarie 2018

Printr-o prezenţă constantă în stories și cu o
strategie de conţinut coerentă cu strategia de
brand, imaginile publicate vor oferi susţinere
ﬁecărui pilon din mixul de marketing:
• Îmbunăţăţirea produsului prin colectarea de
feedback în timp real, prin instant replies;
• Generarea de vânzări prin inserarea de hyperlinkuri și sponsorizarea de stories;
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DE LA AJUSTAREA REALITĂŢII LA DISTOPIE
NU MAI E DECÂT UN PAS
Când TV-ul a luat locul radioului, a fost pentru că le
oferea oamenilor o șansă în plus faţă de a-și
imagina lumi ascultând povești: posibilitatea de a
vedea lumi pline de viaţă și deja confecţionate.

mai mult decât un martor și, în plus, puteai ﬁ cu
totul altcineva. Realitatea augmentată oferă însă
ceva mult mai interesant: posibilitatea de a
rămâne în viaţa reală, dar, în același timp, de a o
vedea printr-o altă perspectivă. Acasă, la magazin
sau pe stradă, ai acum opţiunea de a te ﬁlma cu
ﬁltre de la Snapchat sau Facebook Messenger sau
de a descoperi instant informaţii utile despre un
obiect sau un loc prin Yelp Monocle sau Shazam
AR.

Când internetul a luat locul TV-ului, a fost pentru că
le oferea oamenilor ocazia să ﬁe mai mult decât
martori ai poveștilor pe care le îndrăgeau: să-și
transmită feedback-ul, să intre în dialog cu autorii
lor și să aleagă dintr-o paletă mult mai mare de
opţiuni.

Realitatea augmentată s-a inﬁltrat în viaţa noastră
de zi cu zi și ne oferă șansa să o transformăm într-o
variantă care este mai mult pe placul nostru.

Acum am ajuns în acel punct în care oamenii
primesc ceva mult mai de preţ: control. Și nu doar
control asupra luminilor construite pe care le
întâlnesc, ci posibilitatea de a le amesteca sau
suprapune peste realitatea lor de zi cu zi. Acesta
este diferenţiatorul pe care îl oferă realitatea
augmentată (AR) și motivul pentru care aceasta e
mai ispititoare decât ruda sa, realitatea virtuală
(VR).

Ediţiile din ultimii doi ani ale CES conﬁrmă trendul
ascendent pe care se aﬂă AR-ul, iar specialiștii
estimează că producătorii IT&C vor mai continua să
anunţe noi produse care incorporează AR,
pregătind terenul pentru 2019¹.
UNDE NE AFLĂM LA ÎNCEPUT DE 2018 ȘI
Î N C O T R O S E Î N D R E A P TĂ „ I M M E R S I V E
CONTENT”

Chiar dacă realitatea virtuală e un termen folosit
extrem de des în ultimii ani, aceasta s-a regăsit în
viaţa oamenilor sub diverse forme și în deceniile
anterioare, prin jocurile video. Consumate în
paralel cu internetul, ofereau escapismul absolut: o
lume separată de cea reală, în care tu aveai control,
inﬂuenţai mersul lucrurilor prin decizii proprii, erai

După succesul câștigat în timp de aplicaţiile de
realitate augmentată cu elemente 2D, în special
Pokemon Go, jocul care a adus funcţionalitatea în
zona mainstream, în 2018 se observă 3 direcţii clare
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de evoluţie. Toate marile companii de IT&C au
început să ofere experienţe AR cu imagini 3D, ceea
ce le face mult mai reale și mai natural-integrate în
mediul înconjurător. Totodată, au dat spre utilizare
kit-uri prin care programatori din orice colţ al lumii
să-și poată crea propriile ﬁltre sau jocuri AR. Și nu
în ultimul rând, ﬁecare funcţie nou-lansată a avut în
vedere modurile prin care acestea pot ﬁ folosite de
branduri pentru a oferi utilizatorilor experienţe
distractive și / sau utile.

aplicaţiei.
Și Snapchat a lansat un tool pentru programatorii
care doresc să creeze imagini 3D pentru realitatea
augmentată. Lens Studio e disponibil din
decembrie 2017 și permite crearea acestor imagini
într-un timp mult mai scurt și de către o paletă mult
mai largă de utilizatori. Desigur că și brandurile
intră în ecuaţie: acestea pot plăti furnizori să creeze
ﬁltre branduite și pot totodată plăti promovarea lor
în Snapchat, cu un cost începând de la 8$ pentru un
milion de impresii⁵.

Noile modele iPhone 8 și iPhone X lansate recent au
incluse funcţii de realitate augmentată. Imagini la
înaltă rezoluţie pot ﬁ suprapuse peste realitatea
înconjurătoare doar utilizând camera telefonului².
Opţiunea merge mână în mână cu ARKit, kit-ul
pentru developeri lansat de Apple în iunie 2017 prin
care se pot crea aplicaţii de realitate augmentată
pentru iPhone-uri. Acesta permite programatorilor
să adauge obiecte 3D virtuale în spaţiul observat
de utilizator prin camera telefonului³.

Experienţele de realitate augmentată nu puteau să
lipsească din portofoliul Facebook. Messenger
include elemente 3D similare cu cele din Snapchat
prin recent-lansata tehnologie World-Eﬀects⁶.
Deși momentan există puţine elemente cu care
utilizatorii se pot juca atunci când ﬁlmează, este
extrem de probabil că Messenger va îmbogăţi
constant lista de opţiuni. Iar faptul că Messenger
este o aplicaţie mult mai utilizată decât Snapchat,
mai ales în România, aduce funcţionalităţile de AR
pe care aceasta le oferă pe lista de tool-uri
necesare unui brand în 2018. Sunt extrem de multe
feluri prin care un brand le poate utiliza, de la
concursuri care să premieze conţinut care
integrează AR-ul până la a dezvolta propriile
elemente graﬁce branduite. Și Facebook are
propriul kit de creare a acestor elemente, denumit
chiar AR Studio. Acesta a fost făcut disponibil
publicului larg la ﬁnalul lui 2017⁷. Momentan poate
ﬁ folosit doar pentru aplicaţii iOS, dar cel mai
probabil va ﬁ disponibil și pentru Android până la
ﬁnalul lui 2018.

Brandurile au început deja să folosească resursele
oferite de Apple și să le integreze în campaniilor de
advertising.
Snapchat, deja poziţionat foarte clar pe segmentul
măștilor de realitate augmentată, lansează
constant noi funcţionalităţi care să personalizeze
experienţa utilizatorului. În doar doi ani, Snapchat a
ajuns să includă: măști disponibile în funcţie de
locaţia geograﬁcă, ﬁltre vocale⁴ și Bitmoji (emojiuri care ilustrează imaginea caricaturizată a
utilizatorului). Acestea din urmă pot apărea în
format 3D în mediul capturat prin camera foto a
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Sursa: Developers.facebook.com

rol tot mai important în advertising este apariţia
bazelor de date dedicate acestora: Shazam AR și
SVRF.

Instagram merge într-o direcţie similară cu
Messenger, dar într-un ritm mai accelerat, ţinând
cont că Stories au un succes mult mai mare în
rândul utilizatorilor, iar Snapchat lansează constant
opţiuni noi care să câștige interesul și simpatia
acestor utilizatori. Direcţia în care se îndreaptă
Instagram la nivel de AR este să ofere experienţe
3D live tot mai complexe. Opţiunea e disponibilă
din septembrie 2017⁸ și continuă să crească la nivel
de elemente graﬁce, dar și utilizare.

Shazam AR are deja aproape un an de când s-a
lansat și accesibilitatea sa va face aplicaţia să ﬁe tot
mai folosită de branduri, pentru că nu implică
resurse suplimentare de programare din partea
brandului sau a agenţiei de publicitate. Tot ce ai
nevoie să faci este să aplici niște coduri
personalizate pe materialele promoţionale sau
chiar pe produse, iar utilizatorul care le va scana cu
Shazam va descoperi experienţe AR, care pot
include totodată premii surpriză sau jocuri⁹.

Dincolo de aplicaţiile de investiţiile majore în AR pe
care aplicaţiile de social media le fac, o altă
conﬁrmare că realitatea augmentată va ocupa un

SVRF¹⁰ este o platformă care centralizează
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elementele graﬁce de realitate augmentată și
permite utilizatorilor să caute în baza de date
e l e m e n t u l /ex p e r i e n ţ a d o r i t ă . A p a r i ţ i a s a
demonstrează că realitatea augmentată s-a
dezvoltat atât de mult încât e nevoie de o
platformă care să faciliteze accesul utilizatorilor la
ceea își doresc să găsească sau să re-găsească, așa
cum o făcea Giphy în urmă cu câţiva ani.

publicitar, ci vor ﬁ încurajaţi să mixeze ceea ce văd
pe ecranele telefoanelor cu realitatea pe care o văd
în afara acestora, să ﬁe mai creativi și mai activi, să
meargă dincolo de cei patru pereţi ai unei camere,
către posibilităţile nelimitate pe care le oferă lumea
din jur suprapusă cu imaginaţia umană.
Roxana Ionescu
Senior Digital Manager @ Golin

Realitatea augmentată va schimba modul în care
brandurile interacţionează cu utilizatorii anul
acesta. Experienţele oﬄine vor deveni un mix de
oﬄine-online prin elementele virtuale adăuagte în
timp real unei vizite într-un magazine sau răsfoirii
unui pliant. Experienţele online nu vor mai ﬁ create
doar de brand sau doar de utilizator, ci vor ﬁ cocreate de cele două entităţi într-o formă nouă de
conţinut dinamic, interactiv, jucăuș, mereu în
schimbare. Clasicele concursuri din social media în
care utilizatorii obișnuiau să uploadeze conţinut
sau să-și exprime opinia vor putea deveni în curând
competiţii între cele mai ingenioase moduri de a
altera realitatea prin elemente virtuale sau de a-ţi
exprima opinia printr-un ﬁltru AR.

1) https://www.forbes.com/sites/moorinsights/2018/01/25/ces-2018virtual-reality-and-augmented-reality-get-anothershot/2/#3c7187a736e3
ianuarie 2018
2) https://www.theverge.com/2017/9/12/16272904/apple-arkit-demoiphone-augmented-reality-iphone-8
septembrie 2017
3) https://www.tomsguide.com/us/apple-arkit-faq,review-4636.html
ianuarie 2018
4) https://techcrunch.com/2017/07/05/snapchat-links-backdropsvoice-ﬁlters/
iulie 2017
5) https://techcrunch.com/2017/12/14/snapchat-developer-platform/
decembrie 2017
6) https://www.facebook.com/messenger/videos/1692047780914895/
decembrie 2017
7) https://developers.facebook.com/blog/post/2017/12/12/ARStudionow-in-open-beta/
decembrie 2017
8) https://www.digitaltrends.com/photography/instagram-live-faceﬁlters-launched/
septembrie 2017
9) http://eastwind.es/marketing/en/shazam-launches-ﬁrst-scaledaugmented-reality-solution-for-brands/
martie 2017
10) https://www.svrf.com/about
februarie 2018

Totodată, brandurile care vor folosi realitatea
augmentată vor aduce un element nou în vieţile
oamenilor: ei nu vor mai ﬁ captivaţi exclusiv de
device-ul lor atunci când vor ﬁ expuși la un mesaj
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REGULILE GENERAŢIEI Z
Generaţia Z își face din ce în ce mai simţită prezenţa
în comunicare și începe să aibă impact în business.
Conform analizelor de specialitate, se estimează că
până în 2020 va reprezenta 40% din plaja de
consumatori. Această generaţie îmbină
antreprenoriatul cu tehnologia și activismul, este
dezinhibată și se adaptează ușor la schimbare, ﬁind
constant în căutarea următoarei experienţe
semniﬁcative.

răbdători și își mută mai ușor atenţia de la un
interes la altul, loialitatea faţă de branduri ﬁind mult
mai scăzută.
DE CE ESTE DIFERITĂ?
Generaţia Z a fost expusă la o cantitate mult mai
mare de informaţii și posibilităţi decât alte
generaţii, însă odată cu ele,
timpul său a devenit din ce în ce
mai limitat. Între activităţile
zilnice, precum job-urile, școala
sau mediul social, intervine și
mediul online, care le oferă
m o d a l i t ă ţ i i n ﬁ n i te d e a - ș i
consuma timpul.

Născuţi între anii 1995-2012,
copiii generaţiilor X și Y au avut
acces la smarphone-uri și
internet încă din primii ani de
viaţă. Bineînţeles, această
d i s p o n i b i l i t ate i m e d i at ă a
informaţiei și ușurinţa cu care
poate ﬁ accesată a modelat în
mare parte felul în care aceștia
interacţionează cu brandurile.
Fiecare deţine, în medie, câte
două device-uri și accesează
aplicaţiile de social media de cel
puţin o sută de ori pe zi.

Au crescut într-o lume în care
posibilităţile sunt nelimitate,
însă pentru a experimenta cât
mai multe dintre ele, au fost
nevoiţi să se adapteze. Astfel,
durata în care își pot menţine
nivelul concentrării a scăzut,
aceștia începând să își piardă
atenţia după 8 secunde². Generaţia Z a dezvoltat
un ﬁltru bine tunat prin care evaluează lucrurile
care merită sau nu să intre în atenţia lor. Iar pentru a
trece de acest ﬁltru, va trebui să le oferim conţinut

Caracterizaţi de studiile recente¹ ca ﬁind
nonconformiști, cu valori relativ opuse celor
tradiţionale și cu o perspectivă diferită asupra vieţii
faţă de generaţiile anterioare, sunt mai puţin
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și experienţe de calitate, personalizate, care să vină
în întâmpinarea nevoilor și a pasiunilor lor.

folosesc aplicaţii sau website-uri care se încarcă
greu. De asemenea, își doresc ca interacţiunile lor
cu brandurile să ﬁe semniﬁcative, preţuiesc
valoarea mai presus de bani și vor să aibă
posibilitatea de a comunica cu acestea pe
majoritatea canalelor de social media pe care sunt
activi.

Spre deosebire de generaţiile precedente,
generaţia post-digitală petrece mai puţin timp pe
social media, cu aproximativ o oră mai puţin decât
generaţia X și consumă în mod diferit conţinutul
online, petrecând în jur de 6-7 ore pe zi în mediul
digital. Doar 26% dintre ei folosesc Facebook ca
utilizator activ, însă mai bine de jumătate dintre ei
pot ﬁ găsiţi pe Instagram³.

De aceea, este extrem de important modul în care
le transmitem mesajele din comunicarea noastră,
precum și modul în care interacţionăm cu ei.
Conform unui studiu lansat de compania Nielsen în
2017, aceștia sunt mai loiali brandurilor care îi
implică în comunicarea și în campaniile lor
comerciale.

Conform unui studiu IBM⁴, 67% dintre ei preferă să
facă meargă în magazine ﬁzice pentru
cumpărături, iar 31% preferă să meargă în magazine
ﬁzice doar ocazional. 66% dintre ei folosesc mai
mult de un device, iar 60% au declarat că nu

CU CE REZONEAZĂ
Similară⁵ cu generaţia Y (Millenials), care a crescut
într-o lume unde totul poate ﬁ personalizat după
propriile preferinţe, generaţia Z a dus acest stil și în
viaţa profesională, unde se așteaptă ca lucrurile să
se dezvolte mai mult în termenii lor decât ai
angajatorului, solicitând program ﬂexibil, adaptat
pe nevoile lor personale, compensaţii ﬁnanciare
mari și mai mult timp pentru viaţa personală. 62%
dintre ei spun că preferă să-și creeze singuri traseul
profesional decât să le ﬁe pus unul la dispoziţie.
Sunt mult mai orientaţi către activism și
voluntariat, activităţi care nu sunt la fel de populare
printre categoriile mai mari de vârstă, iar modelele
lor de viaţă sunt persoane care au reușit să crească
și să se dezvolte împotriva șanselor iniţiale și a unor
contexte diﬁcile.
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Fiind motivaţi de impactul pe care îl au activităţile
lor asupra mediului și societăţii, sunt mult mai
deschiși către brandurile care au activităţi
constante de responsabilitate socială,
îndepărtându-se mai ușor de cele care cauzează
prejudicii societăţii.

oferă specializare în crearea sau conducerea unui
business, iar 70% lucrează deja în joburi freelance,
fără să ﬁe angajaţi la o companie anume. În acest
punct, angajatorii trebuie să concureze și cu
dorinţa și resursele tinerilor din generaţia Z de a
deveni antreprenori.

Deși sunt criticaţi de membrii celorlalte generaţii ca
ﬁind dependenţi de tehnologie și de mediile online,
ﬁind de multe ori caracterizaţi drept leneși, ei sunt
generaţia care duce mai departe lupta pentru
egalitate a drepturilor, pentru toleranţă și pentru
multiculturalizare.

MODUL ÎN CARE COMUNICĂ

Urmăresc companiile care își cresc angajaţii prin
leadership orientat spre coaching, deoarece nu își
doresc să li se spună ce să facă sau să li se dea
răspunsuri concrete, ci mai degrabă să ﬁe ghidaţi în
a învăţa singuri calea către cea mai bună alegere,
decizie și acţiune.

Evoluţia aplicaţiilor de messaging din ultimii ani a
inﬂuenţat și timpul petrecut de generaţia Z în
aplicaţiile native sociale. Tipul de conţinutul pe
care noi îl circulăm prin intermediul newsfeed-ului
este circulat acum de ei prin intermediul aplicaţiilor
de chat, precum Messenger, Snapchat, Telegram
sau Whatsup, către grupuri de prieteni care le vor
da feedback imediat și vor interacţiona cu ei, decât
să le posteze într-un newsfeed cu o audienţă
generală, de unde nu sunt siguri că vor primi
feedback și care va ﬁ acela.

63%⁶ dintre ei își doresc să meargă la facultăţi care

Acest tip de eﬁcienţă în comunicare este așteptat și
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din partea brandurilor. În percepţia lor, ﬁecare
experienţă este importantă, de aceea apreciază și
interacţionează mai mult cu brandurile care sunt
active în toate mediile online unde sunt și ei, care le
oferă informaţii relevante
despre produsele și
serviciile promovate,
precum și o comunicare
entertaining și experienţe
personalizate, care să îi
ţină interesaţi.

generaţia Z există trei trenduri majore pe care
trebuie să le urmărim în 2018. Acestea includ
conţinutul efemer, marketingul prin inﬂuenceri și
realitatea augmentată.
Conţinutul efemer se referă
la conţinutul de tip stories,
care este disponibil doar
24 de ore. Prin natura lui,
acest conţinut imprimă un
sens al urgenţei, deoarece
se învârte în jurul unei
anxietăţi sociale din ce în
ce mai prezente – FOMO
sau Fear Of Missing Out –
făcându-i să ia o acţiune
imediată, pentru a nu rata
momentul.

O altă diferenţă
semniﬁcativă faţă de
generaţiile anterioare este
abordarea multifaţetată a
canalelor de social media.
G e n e ra ţ i a Z fo l o s e ște
platforme diferite pentru
activităţi diferite. Conform
studiului realizat de
Response Media⁷, pe
Instagram își expun eul
aspiraţional, pe Snapchat
împărtășesc momente din
viaţa de zi cu zi cu grupuri închise de prieteni, iar
Youtube reprezintă noua televiziune. Cu toate
astea, și în această categorie, Facebook-ul rămâne
în continuare cea mai folosită platformă de
socializare, deși rata de interacţiune a scăzut
semniﬁcativ pentru acest grup de vârstă.

40% dintre cei intervievaţi
pe subiect susţin că au
achiziţionat un produs
pentru că l-au văzut pe mai
multe platforme și canale
pe care le urmăresc. Acesta
este marketingul prin inﬂuenceri. Mai mare de la an
la an, această practică de advertising evoluează,
setând în 2018 noi criterii prin care aceste
colaborări sunt evaluate și implementate.
Dacă până acum, mentalitatea generală era aceea
de a promova cât mai mult, prin inﬂuenceri cât mai
mari, în acest an va trebui să construim mai mult pe
experienţe semniﬁcative și să găsim mixul perfect
de inﬂuenceri și content care să facă acest tip de

TRENDURILE PE CARE LE URMĂRESC
Conform evoluţiei din ultima perioadă, pentru
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consumator să interacţioneze și să devină ﬁdel.
Una dintre cele mai mari provocări de anul acesta,
va ﬁ cea de a găsi inﬂuencerii cei mai adecvaţi
pentru a transmite mesajul brand-urilor către
ﬁecare tip de audienţă.

relevante pentru această audienţă, brandurile vor
trebui să se adapteze, treptat, până în 2020, la stilul
de comunicare și de viaţă al noii generaţii, care se
pregătește să devină una dintre cele mai puternice
forţe de cumpărare.
Astfel, pe parcursul acestui an, atenţia noastră va ﬁ
îndreptată către trendurile adoptate de ”noii
tinerii”, precum popularitatea aplicaţiilor de chat,
conţinutul efemer și conţinutul video, vom crea
campanii de marketing prin inﬂuenceri mult mai
aplicate și nișate, orientate către îmbogăţirea
experienţei cu brandul și către interacţiunea cu
consumatorul și, nu în ultimul rând, vom monitoriza
constant mediul social online pentru a prelua la
cald reacţiile consumatorilor și pentru a putea
interacţiona cu ei din ce în ce mai mult, prin metode
din ce în ce mai inovative.

GENERAŢIA Z ȘI SOCIAL MEDIA ÎN 2018
La sfârșitul anului 2016, Nielsen a publicat un raport
care demonstra că generaţia X (1961-1980) și
generaţia Boomers (1941 -1960) sunt mai prezente
în social media decât generaţia Z, lucru care a
schimbat complet paradigma mediului social
online, care până atunci fusese orientat și gândit
luând ca reper comportamentul celor mai tineri
utilizatori.

Oana Pohrib
Digital Manager @ Golin

Deși timpul petrecut pe platformele sociale clasice,
precum Facebook și Instagram este în scădere⁸,
timpul petrecut în mediul online este la fel, poate
chiar mai mare decât cel petrecut de generaţiile
mai în vârstă. Această generaţie este mult mai
selectivă, mutându-și ușor atenţia de la lucrurile
care nu mai prezintă interes pentru ei, la altele noi
care le justiﬁcă și aprobă valorile și principiile de
viaţă.

1) https://www.barkleyus.com/wpcontent/uploads/2017/01/FutureCast_The-Pivotal-Generation.pdf
2) https://www.statisticbrain.com/attention-span-statistics/
3) http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reportsdownloads/2017-reports/2016-nielsen-social-media-report.pdf
4) http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51395.wss
5) https://www.inc.com/ryan-jenkins/this-is-how-similar-generation-zwill-be-to-millen.html
6) http://mediakix.com/2017/03/the-generation-z-statistics-youshould-know/#gs.IHIphug
7) http://www.responsemedia.com/generation-z-the-newestgeneration/
8) https://blog.hootsuite.com/social-media-gen-z/

Pentru a le atrage atenţia și pentru a rămâne
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TRENDURI ȘI RECOMANDĂRI ÎN SOCIAL
MEDIA ÎN 2018
1. CHATBOTS
Numărul chatbot-ilor a crescut semniﬁcativ în
u l t i m i i a n i , î n s p e c i a l o d a t ă c u l a n s a re a
funcţionalităţii de către Facebook Messenger, în
2016.
80% dintre business-uri folosesc deja sau plănuiesc
să folosească chatbots până în 2020¹.
Piaţa globală a chatbots-ilor se așteaptă să crească
până la 1,23 miliarde de dolari în 2025².
Recomandări
Începeţi să integraţi în campaniile de comunicare
soluţii care să includă și chat bots. Aceștia necesită
un timp prelungit de învăţare și optimizare, iar
momentan e mai costisitor să implementaţi un
chatbot care să preia în întregime zona de
community management a unei pagini. Dar puteţi
integra chatbots care să răspundă unor nevoi
punctuale, pe baza unor algoritmi mai simpli și mai
ușor de implementat.

2017, numărul de utilizatori care foloseau
Instagram Stories ajunsese deja la 300 de milioane
pe zi³, aproape dublu faţă de Snapchat⁴.

2. CONŢINUTUL EFEMER

Numărul utilizatorilor globali ai Messenger Day a
sărit de 70 de milioane de utilizatori zilnici, în
septembrie 2017 și continuă să crească⁵.

La un an și jumătate de la lansare, în decembrie
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Recomandări

Recomandări

Integraţi Instagram Stories și Messenger Day în
campaniile de social media. Instagram Stories este
mai potrivit pentru domeniile beauty, travel, food,
design și pentru un public mai tânăr (16-30 de ani).
Messenger Day este mai potrivit pentru o paletă
mai largă de domenii, pentru branduri care au o
comunitate închegată, cu care comunică constant
pe Messenger și pentru un public mai matur (25-40
de ani)

Includeţi concursuri în social media care să
folosească funcţiile AR cele mai disponibile
publicului larg în mecanici (poze, video-uri
modiﬁcate prin elementele furnizate de Messenger
/ Instagram).
Includeţi în campaniile de comunicare soluţii care
să folosească experienţe îmbunătăţite,
neașteptate, distractive utilizatorilor, prin soluţii de
AR. Fie prin utilizarea aplicaţiilor preexistente și
adaptarea lor la mecanica de campanie, ﬁe prin
lansarea de aplicaţii noi, care să permită experienţe
online-oﬄine și poate chiar și o componentă de
gamiﬁcation.

3. REALITATEA AUGMENTATĂ
În 2018, Snapchat, Facebook Messenger, Instagram
și multe aplicaţii de mobil (aplicaţii native iPhone,
Shazam AR) au incluse funcţii de realitate
augmentată pentru selﬁe-uri, foto/video sau jocuri.

4. REALITATEA VIRTUALĂ
După lansările de ochelari de realitate virtuală și
achiziţionarea lor doar de early adopters, cei foarte
pasionaţi de domeniul IT&C, în 2018 apar noi
schimbări. Odată cu CES 2018, brandurile
posesoare de VR au început să scadă din preţul
acestora (HTC Vive, Oculus VR, Sony), iar alte
branduri au început să lanseze modele noi de
ochelari VR standalone (Lenovo , Pico, and
Xiaomi). Un semn că realitatea virtuală e pe un
trend ascendent la nivel de utilizare și diversiﬁcare
a modelelor⁶.
Recomandări
Integraţi realitatea virtuală în proiecte speciale,
indiferent de sezon. Manevrabilitatea lor și izolarea
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pe care o oferă le fac să ﬁe ușor de folosit în
c o n t ex t e va r i a t e ( z i /n o a p t e , va ră / i a r n ă ,
indoor/outdoor). Pot oferi experienţe interesante
adiţionale, add-ons alături de canalele clasice de
comunicare, în special în campanii educative și în
proiecte de marketing cultural.

puţină încredere în branduri și faţă de care
publicitatea tradiţionala are un impact scăzut.
Recomandări
Regândiţi planul de comunicare al unei campanii
pentru adolescenţi și young adults dincolo de
canalele tradiţionale. Ţineţi cont de Instagram,
inﬂuenceri, de vârsta lor și conţinut cât mai
autentic și raw pentru a ajunge aproape de ei.

5. PUTEREA GENERAŢIEI Z ÎNCEPE SĂ CREASCĂ
Membrii generaţiei Z încep să devină tot mai activi
în câmpul muncii (unii au ajuns deja la vârsta de 22
de ani). Acest lucru îi face tot mai demni de luat în
calcul din punct de vedere al puterii de cumpărare.
To t o d a t ă , o d a t ă c u m a t u r i z a r e a ș i
responsabilizarea, acești tineri devin tot mai vocali
în social media, iar părerea lor tot mai importantă în
evaluarea feedback-ului de la consumatori.

1) https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/everythingneed-know-chatbots-online-business/
februarie 2018
2) https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/everythingneed-know-chatbots-online-business/
februarie 2018
3) https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/
24 decembrie 2017
4) https://www.omnicoreagency.com/snapchat-statistics/
1 ianuarie 2018
5) https://techcrunch.com/2017/09/14/facebook-messenger-1-3billion/
septembrie 2018
6) https://www.forbes.com/sites/moorinsights/2018/01/25/ces-2018virtual-reality-and-augmented-reality-get-anothershot/#38c18f40ab04
25 ianuarie 2018

Generaţia Z e o generaţie foarte activă în online, în
social media, consumatoare de conţinut publicat
de inﬂuenceri, creatoare de mulţi inﬂuenceri tineri
și care nu se sﬁește să-și exprime părerile
personale.Totodată, este o generaţie care are mai
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KEY PEOPLE ON 2018 TRENDS
În 2018 ne vom confrunta cu dispariţia reachul organic de pe Facebook, iar adurile vor ﬁ la putere, aşa că am
provocat o serie de oameni conectaţi la mediul digital să ne dea o predicţie pentru 2018 în doar 90 de
caractere.
În 2018, ne vom continua lupta pentru relevanţă în faţa
consumatorului. Și pentru a-i oferi soluţiile potrivite, va
trebui să îl cunoaștem. Cât mai bine.

CARMEN GEORGESCU
Marketing Manager, Electrolux

Facebook trebuie reînvăţat
de la zero, blogurile și
vlogurile continuă ca până
acum.

RADU DUMITRU
Blogger
@nwradu.ro

Industria asta nu o să se
facă bine niciodată. Dar
se pot face campanii
mișto și se pot obţine
rezultate bune. Click me.

VALI PETCU
Consultant, blogger
@zoso.ro

Nu știu cum va ﬁ pe alte pieţe, dar în
România Microinﬂuencing-ul, anunţat
azi ca „the new shit”, nu va avea
rezultate convingătoare. Conţinutul
video va crește constant, dar și aici
mulţi vor avea rezultate slabe/mediocre
pentru că nu sunt pregătiţi, ca prezenţă,
pentru ecran.

VICTOR KAPRA
Consultant, blogger
@victorkapra.ro

Cheia: generarea de încredere şi
autenticitate.

CĂTĂLIN TENIŢĂ
Managing Partner, TreeWorks

2018 va marca
reîntoarcerea la email
marketing şi
concentrarea
discuţiilor valoroase în
grupuri private.

ANDRA ZAHARIA

Un melanj delicios de stories spuse
franc pe Instagram, Musical.ly,
vlog-uri și live-uri, VR și AR, RTM și
o conexiune personală virtuală mai
strânsă ca niciodată.

Anul în care vorbim despre
acum (live) și realităţi
augmentate sau virtuale. Ești
pregătit?

Marcomm Manager,
CyberGhost

LIDL TEAM

Senior Account Manager,
Thinkdigital
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COSTIN COCIOABĂ

GDPR va reproiecta modul în
care se face programmatic
advertising. Și nu despre
consimţământ este vorba.

Facebook si Google isi
consolideaza hegemonia si
restul se sufoca incet incet.

TUDOR GALOŞ

Managing Partner,
Screen Native

MUGUR PĂTRAŞCU

Senior Consultant,
Tudor Galoş Consulting

În ceea ce privește 2018, estimarea
mea este că va crește și mai mult
content marketing-ul, dar focusat pe
canale de diseminare și activat în
comunităţi prin proiecte nișate și
inﬂuenceri nativi (microinﬂuencers).
Cred că va ﬁ vârful în inﬂuencer
marketing, urmând să asistăm la un
declin în anii următori (ca urmare a
monetizarii excesive și așteptărilor
mari din partea brandurilor).

2018 - anul în care bula
formată în jurul “Inﬂuencer
Marketing” se va sparge.

ALIN VLAD
CMO, CyberGhost

In terms of digital, 2018
will be a Video-LiveAugmented-Virtual-VoiceInﬂuencer-GDPReality.

ALEXANDRU OANCEA

ALEXANDRU NEGREA

Marketing Manager,
VEKA Romania SRL

Owner,
Social Smarts

2018 este anul în care numărul şi calitatea
interacţiunilor cu utilizatorii vor deveni prioritare.

GDPR va provoca
companiile să dezvolte
strategii mai
responsabile, mature şi
durabile pentru
strângerea de date
despre consumatori şi
pentru etapa ulterioară
de comunicare cu
aceştia, în digital.
Va ﬁ anul unei
comunicări mature
branduri-consumatori,
cei din urmă aﬂând în
mod transparent de la
branduri beneﬁciile pe
care le pot avea în urma
colectării datelor
personale --> mesaje
adaptate nevoilor şi
preferinţelor acestora.

RALUCA DUŢĂ
Digital Project Manager,
L'Oréal România

Te întrebi cum poţi să ajungi mai uşor la audienţa
ta când reach-ul organic e aproape 0% pe
Facebook şi unii consumatori nu mai dau click pe
bannerele tale în reţeaua Google, iar alţii au adblockere instalate? Creează acum un program de
inﬂuencer marketing pe termen lung. Îţi atingi
audienţa, construieşti o relaţie stabilă cu clienţii
tăi şi deschizi un nou canal de comunicare.
#inﬂuencermarketing

GEORGIANA MIRON
Director Marketing şi Comunicare,
Groupama Asigurari

Cred că în 2018 calitatea, nu cantitatea, va face
diferenţa între „inﬂuenceri” şi inﬂuenceri.

CRISTIAN MANAFU

CRISTINA PUŢAN

Managing Partner, Evensys

Managing Partner, PRbeta
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www.digitalrecap.ro

Alexandru Ciucă
www.hoinaru.ro
www.facebook.com/hoinaru.ro

Golin România
www.golin.com/ro
www.facebook.com/GolinRo

