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INTRODUCERE
A fost nevoie de mulţi ani, de 8
ediţii şi de feedbackul primit
constant de la cititori pentru a
contura foarte clar direcţia în care
merge Digital Recap.
Dacă la început aveam doar o
privire bi-direcţională, de analiză a
anului încheiat şi de identiﬁcare a
trendurilor pentru anul următor, iar
pe parcurs am adăugat o serie de
alte informaţii, Digital Recap 2019
vine şi cu o serie de cifre relevante pentru piaţa din
România.
E un nou pas spre ceea ce dorim să devină Digital Recap un anuar al pieţei de digital din România, o arhivă a celor
mai relevante subiecte, cifre şi trenduri, aşa cum sunt ele
identiﬁcate astăzi de mine alături de echipa Golin şi de
mai mulţi specialişti din domeniu (cărora aş vrea să le
mulţumesc pe această cale că au răspuns invitaţiei
noastre).
Mi-aş dori ca peste 10 ani să putem căuta prin ediţiile din
Digital Recap ca într-o carte de istorie a mediului digital
românesc şi internaţional. Fie că o facem pe site-ul
digitalrecap.ro, ﬁe că apelăm la o versiune print, care
momentan apare într-o ediţie limitată.

Alex Ciucă
Blogger @ hoinaru.ro
Managing Partner, Superior Media

Ce ne așteaptă în anul digital 2019
și ce luăm cu noi din 2018 sunt
principalele teme la care încearcă
să răspundă această ediţie a
Digital Recap, marca Golin și
Hoinaru.
Ne uităm în primul rând la
trendurile acestui an și cum le
putem reﬂecta și integra în mod
relevant în comunicare. Explorăm
noi teritorii ale comunicării de
brand, de la podcasts la conţinutul video și vedem ce este
”new and hot in the old inﬂuencer marketing”. Pentru ca
da, vom continua să vorbim și anul acesta despre
inﬂuenceri, dar din noi perspective și, poate pentru prima
dată în mod serios la noi, ridicând probleme de etică, fake
news și fake content în inﬂuencer marketing și social
media.
2019 este pentru noi anul în care produsele proprietary de
date şi analiză sunt utilizate pentru a genera predicţii, a
susţine dezvoltarea strategiilor de comunicare şi a
măsura rezultatele pe întregul traseu al consumatorului.
Poziţionarea strategică pe care am adoptat-o la nivelul
reţelei Golin, axată pe o abordare progresivă a relaţiilor
publice, ne ajută ca în această perioadă, în care câştigarea
atenţiei nu a fost niciodată mai importantă, să putem
dezvolta campanii creative, relevante, utilizând tehnici de
PR şi de customer experience utile în construirea unor
relaţii mai puternice între branduri şi consumatori, pentru
a le prezenta poveşti convingătoare şi pentru a îmbunătăţi
conexiunea cu inﬂuencerii în momente importante.

Irina Roncea
Managing Director, Golin
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IANUARIE
Mark Zuckerberg îşi setează drept
rezoluţie pentru 2018 să repare
Facebook. Rezoluţiile lui Mark Zuckerberg sunt
destul de cunoscute în mediul IT. Aşa cum şi-a
propus într-un an să înveţe mandarina şi în alt an să
creeze o casă inteligentă, în 2018 vrea să îndrepte
tot ce e greşit la Facebook: fake news, fake
accounts şi oameni deprimaţi din cauza consumului
excesiv de social media. Rezoluţia vine în contextul
în care brandurile sunt din ce în ce mai nemulţumite
de scăderea reachului organic. Spoiler alert: nu a
reuşit ce şi-a propus.

monede pe ascuns, iar 50 Cent devenea milionar în
dolari (şi) din Bitcoini primiţi pentru un album cu ani
în urmă.

WhatsApp lansează o aplicaţie dedicată
businessurilor, doar în anumite ţări. Una
dintre strategiile Facebook a fost să vină cu o
soluţie dedicată
companiilor pentru
ﬁecare dintre
produsele lor
(Facebook, Instagram,
Whatsapp). Un an mai
târziu, WhatsApp
Business este foarte
puţin răspândit, ceea
ce e normal, având în
vedere că nevoia unui
astfel de serviciu nu
există.

GoPro se pregăteşte să concedieze 200300 de angajaţi de la divizia de drone. La
Monedele virtuale continuă să scadă
puternic. Nimeni nu-şi imagina în ianuarie 2018
cât de mult avea să scadă domeniul cryptomonedelor. La vremea respectivă Telegram şi
Kodak plănuiau să-şi lanseze câte o monedă
virtuală, unele siteuri româneşti minau crypto-

ﬁnal de 2017 GoPro era într-o situaţie destul de
diﬁcilă, având pierderi foarte mari şi mai multe
divizii neproﬁtabile. Concedierile din ianuarie 2018
au stabilizat compania, care a anunţat că a încheiat
pe proﬁt la ﬁnalul anului. Renunţarea la divizia de
drone s-a dovedit a ﬁ o mişcare bună.
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Spotify se pregăteşte de listarea la bursă.
# Google anunţă că viteza de încărcare a unui site
devine parte a algoritmului de aﬁşare a rezultatelor
în paginile motorului de căutare.

# Telekom renunţă la colaborarea cu Poşta Română
pentru încasarea facturilor din cauza unor
presupuse datorii ale Poştei.

# GMP PR lansează o divizie de Employer Branding
condusă de Cătălina Şeitan.

# Userii sunt nemulţumiţi de redesignul Snapchat.
# Amazon lansează Amazon Go - un concept de
magazin care nu se foloseşte de niciun om, ci doar
de senzori şi camere, trăgând automat banii din
cont.

# Iese la iveală că angajaţii Lyft spionau clienţii
platformei, aşa cum procedau şi angajaţii UBER,
după cum a fost dezvăluit în 2017.

# InternetCorp îşi face divizie de branded content şi
renunţă la formatele publicitare intruzive.

# CNN închide aplicaţia Beme fondată de Casey
Neistat.
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FEBRUARIE
Twitter intră pe proﬁt pentru prima oară
după 12 ani. Anunţul a venit ca o mare surpriză,
cifrele companiei nu erau atât de bune. Numărul de
useri din SUA era în declin la începutul lui 2018, în
restul lumii exista o mică scădere, iar per total
reţeaua nu reuşea să treacă de 330 de milioane de
useri. Pe lângă asta, Twitter intenţiona să şteargă
boţii, ceea ce ar ﬁ dus la o scădere de zeci de
milioane de useri. Asta s-a şi întâmplat prin vara lui
2018, însă nu la proporţiile promise iniţial.

Google Chrome anunţă intenţia de a
introduce un ad-blocker în softul de bază.
Ştirea a fost privită ca un punct de cotitură pentru
tot ceea ce înseamnă publicitatea online, însă până
la ﬁnalul lui 2018 Google încă n-a inclus adblockerul în vreunul din updateurile pentru Chrome.
Lansarea internaţională este programată pentru
iulie 2019.

CEO-ul Snapchat anunţă că nu
intenţionează să revină la vechiul design.
Asta deşi 1 milion de oameni au semnat o petiţie
împotriva noului design. Unii inﬂuenceri (precum
Kylie Jenner) s-au plâns de noul design, iar acţiunile
Snap au scăzut cu 1,3 miliarde de dolari. Presa s-a
grăbit să facă conexiunea între tweeturile vedetei şi
scădere, însă motivele sunt altele, mai mult legate
de modul în care CEO-ul Snap a tratat problema

noului design în relaţia cu utilizatorii.

Facebook redeﬁneşte reachul organic. Cei
de la Facebook au anunţat că reachul organic se va
calcula diferit. Ocazie cu care am aﬂat că, până la
acel moment, era considerat reach organic orice
postare care era trimisă în feedul userilor, ﬁe că
postarea ajungea în ecranul lor sau nu. Începând cu
luna februarie reach organic este considerat
numărul de useri care văd postarea pe ecranul
calculatorului sau al telefonului. Schimbarea a adus
o nouă scădere a reachului organic, ajuns foarte
aproape de zero.

I n st a g ra m te ste a z ă
collection ads, prin
intermediul cărora
utilizatorii pot
cumpăra direct un
produs. Se dorea a ﬁ un
prim pas spre introducerea
linkurilor şi a funcţiilor de
shop în Instagram.
Companiile aşteptau de mult
timp aceste opţiuni, însă
până la începutul lui 2018 Facebook nu a făcut mulţi
paşi în direcţia aceasta. Din păcate, funcţia nu este
foarte răspândită nici la începutul lui 2019.
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# Google Assistant anunţă planuri de extindere în

# Facebook introduce posibilitatea de a face liste şi

30 de limbi până la ﬁnalul lui 2018.

testează un buton de downvote pentru comentarii.

# Airbnb introduce o secţiune premium numită

# Youtube suspendă temporar reclamele de pe

Airbnb Plus.

conturile cu content dubios (inclusiv Paul Logan).

# The Pole Society, start-up-ul co-fondat de Matei

# Twitter introduce un premium API prin

Psatta, primeşte ﬁnanţare la Techstars Dubai.

intermediul căruia brandurile pot avea acces la
arhiva completă de tweeturi din 2006 până azi.

# Embeded tweets se supun regulilor de copyright,
conform unei decizii judecătoreşti din SUA.

# Ringier lansează platforma Ştiricurate – ﬁnanţată
de Google.

# Facebook introduce content 3D interactiv.
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MARTIE
UiPath devine primul unicorn românesc
(adică o companie evaluată la peste 1 miliard de
dolari), primind o ﬁnanţare de 120 de milioane de
dolari. De la momentul anunţului, UiPath a început
să recruteze intens, iar Daniel Dineş, CEO-ul
companiei a devenit noul super-star al IT-ului
românesc. UiPath şi-a continuat creşterea
impresionantă pe parcursul anului 2018, a mai luat o
rundă de ﬁnanţare în septembrie, ajungând la o
evaluare de 3 miliarde de dolari.

Spotify se lansează oﬁcial în România.
După un teasing de câteva săptămâni, unul dintre
cele mai populare servicii de streaming de muzică
intră pe piaţa din România şi creează mai multă
concurenţă pentru singurul concurent fondat local Zonga. Nu există cifre oﬁciale legate de numărul
utilizatorilor Spotify din România.

Datele personale ale unor utilizatori
Facebook au fost folosite de compania
Cambridge Analytica pentru alegerile din
SUA. Scandalul a adus în discuţie inﬂuenţa pe care
o pot avea reţelele de socializare în deciziile
importante pe care le iau oamenii. Facebook a
admis ulterior scurgerea de date, iar cazul
“Cambridge Analytica” a creat o mulţime de
probleme pentru reţeaua socială condusă de Mark
Zuckerberg.

Dropbox se listează la bursă. Probabil una
dintre cele mai aşteptate listări tech ale anului,
despre IPO-ul
D r o p b ox s - a
vorbit câţiva
ani la rând.
Compania a
strâns ﬁnanţări
de 600 de
milioane de
dolari de-a
lungul timpului,
iar odată cu listarea la bursă se aşteaptau să mai
adauge 500 de milioane de dolari. Au strâns 750 de
milioane. Cifrele Dropbox sunt bune, au avut
venituri de 1,1 miliarde de dolari în 2017, în creştere
cu aproape 300 de milioane de dolari faţă de 2016 şi
aproape dublu comparativ cu 2015. Spre deosebire
de alte companii care sunt foarte bine evaluate doar
pe baza potenţialului pe care îl au, Dropbox a putut
demonstra un sistem de business stabil, ceea ce i-a
crescut mult valoarea.
Uniunea Europeană anunţă intenţia de a
obliga reţelele de socializare să şteargă
conţinutul ilegal (propagandă teroristă,
pornograﬁe infantilă etc.) în cel mult o oră de la
înregistrarea cererii. Măsura a fost doar una dintr-un
lung şir de solicitări venite din partea UE către
giganţii IT.
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# Google a cumpărat Tenor, o platformă de GIF-uri.

# Takeaway.com cumpără Oliviera.ro într-o
tranzacţie de peste 10 milioane de euro.

# Facebook testează opţiunea de Boost Post pe
grupuri.
# Reţeaua naţională ProFM se sparge în 31 de staţii
locale pentru ca ﬁecare staţie să-şi gestioneze
singură publicitatea.

# Se închide serviciul de linkuri scurte Goo.gl.
# UBER iese de pe 8 pieţe din Asia şi vinde
businessul către competitorul Grab.

# Facebook testează mesaje audio ca statusuri în
newsfeed.

# Snap concediază 100 de angajaţi în încercarea de
a tăia din costuri.

# Digg Reader, cândva un reader RSS foarte
popular, se închide pe 26 martie.
# PRO TV opreşte semnalul staţiilor locale din ţară,
însă redacţiile continuă să funcţioneze pentru staţia
centrală.
# Cristian Pantazi şi Dan Tăpălagă părăsesc
conducerea Hotnews.
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APRILIE
Facebook recunoaşte că datele a 87 de
milioane de useri au ajuns pe mâinile celor
de la Cambridge Analytica. Deşi iniţial s-a
vorbit de câteva milioane de conturi şi datele a doar
270.000 de conturi care ar ﬁ fost folosite în
campania pentru alegerile prezidenţiale din SUA,
ulterior Facebook a admis că e vorba de mult mai
multe conturi. În încercarea de a repara găurile de
privacy, Facebook a limitat accesul la API-urile
Facebook şi Instagram pentru dezvoltatorii de
softuri.

milioane de oameni din lumea întreagă.

Lagardere vinde radiourile din Europa de
Est, inclusiv EuropaFM, Virgin Radio şi
Vibe FM către Czech Media Invest. Preţul
tranzacţiei este de aproximativ 73 de milioane de
euro, şi include mai multe posturi de radio din
România, Cehia, Polonia și Slovacia. Czech Media
Invest este cel mai important grup media din Cehia,
având mai multe cotidiene, reviste şi publicaţii
online.

Spotify se listează la bursă şi ajunge la o
evaluare de aproape 30 de miliarde de
dolari. O listare la bursă aşteptată de mult timp, pe
care Spotify a pregătit-o intens, cu extinderi în mai
multe ţări, printre care şi România. Mişcarea s-a
dovedit a ﬁ un succes, acţiunile atingând un vârf de
165.90 de dolari.

Mark Zuckerberg este audiat de o comisie
a Senatului SUA. După izbucnirea scandalului
Cambridge Analytica, a existat o presiune uriaşă
legată de Facebook şi modul în care reţeaua socială
foloseşte datele personale pe care le colectează de
la utilizatorii săi. Nu doar Senatul SUA l-a chemat la
audieri pe Zuckerberg, ci şi reprezentanţii
Parlamentului European. Audierea în faţa Senatului
SUA a durat mai bine de 5 ore şi a fost vizionată de

T-Mobile cumpără Sprint pentru 26,5
miliarde de dolari. Mişcarea vine la câteva luni
după ce o fuziune între cele două companii a eşuat.
T-Mobile US îşi consolizează poziţia a treia din topul
operatorilor telecom din Statele Unite, după
Verizon Wireless şi AT&T Mobile. Cu aproximativ 130
de milioane de abonaţi (faţă de aproximativ 153 de
milioane, cum au atât Verizon, cât şi AT&T), T-Mobile
nu poate ﬁ considerat, momentan, un challenger.
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# Waymo trimite pe străzi maşini autonome fără

# Times New Roman amendat de CNDC pentru un

şofer pentru teste.

articol despre iubita lui Liviu Dragnea.

# PRO TV lansează o nouă platformă online pe care

# Snap lansează a doua versiune a ochelarilor

publică gratuit tot conţinutul, inclusiv streamurile.

Spectacles.

# SmugMug cumpără Flickr de la Verizon (prin

# UBER îşi suspendă activitatea în Grecia după

Oath).

modiﬁcarea legislaţiei.

# Intel renunţă la Vaunt – proiectul cu ochelari

# Malaezia e prima ţară care introduce o lege anti-

smart.

fake news, cu pedepse de până la 6 ani de
închisoare.

# Telegram este interzis în Rusia.
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MAI
CEO-ul Whatsapp pleacă din companie
din cauza neînţelegerilor cu Facebook pe
tema nivelului de privacy. Facebook era deja
într-o situaţie diﬁcilă după toate problemele legate
de privacy, astfel că plecarea lui Jan Koum a
reprezentat o nouă problemă de imagine. Motivele
plecării nu au fost făcute publice, însă s-a speculat
că nevoia Facebook de a avea acces la datele
utilizatorilor de WhatsApp şi dorinţa de a împinge
cât mai mult WhatsApp for Business au fost
decisive.

Twitter avea salvate parolele utilizatorilor
într-un ﬁşier text, fără criptare. Compania
americană le-a cerut utilizatorilor să-şi schimbe
parolele, după ce a fost descoperită o problemă
legată de stocarea parolelor. Mai exact, datele de
acces erau stocate într-un ﬁşier text, fără niciun fel
de criptare. Datele a 330 de milioane de utilizatori
au fost puse în pericol, însă nu se ştie dacă cineva a
avut acces la parolele respective. A fost doar unul
dintre multele cazuri în care marile companii au
avut probleme de securitate.

Vodafone cumpără UPC România de la
Liberty Global. Gigantul telecom a cumpărat
reţelele de cablu ale Liberty Global din 4 ţări, pentru
un total de 23 de miliarde de dolari. Tranzacţia e
menită să completeze pachetul de servicii pe care îl

poate oferi Vodafone clienţilor din România.
Vodafone nu avea un serviciu de telefonie ﬁxă şi nici
cablu tv, în timp ce competitori precum DIGI sau
Telekom ofereau deja o soluţie completă (telefonie
ﬁxă şi mobilă, cablu TV şi internet).

Facebook anunţă o
funcţie de dating în
aplicaţie. Probabil că Tinder
era ultima aplicaţie imporantă
pe care Facebook nu
încercasă să o copieze până în
mai 2018. Prima ţară în care a fost lansată funcţia de
dating este Columbia, unde serviciul a devenit
disponibil în septembrie. Ulterior au fost alese două
noi ţări pentru teste suplimentare: Canada şi
Thailanda. E posibil ca funcţia de dating să ﬁe
extinsă la nivel internaţional în 2019.

Adobe cumpără Magento pentru 1,68
miliarde de dolari. Prin această achiziţie,
Adobe face legătura între zona de B2B, unde are o
serie de produse dezvoltate şi zona de B2C.
Magento este una dintre cele mai importante
platforme de e-commerce din lume, cu venituri
anuale de 150 de milioane de dolari, dar cu un
potenţial uriaş de creştere. Probabil că Adobe va
dori să transforme Magento într-o companie ce
oferă servicii de cloud, mai mult decât licenţe de
soft, aşa cum se întâmplă în prezent.
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# Samsung e obligat să plătească celor de la Apple
539 de milioane de dolari într-un proces legat de
drepturi de autor din 2011.

# Walmart cumpără 77% din gigantul indian online
Flipkart pentru 16 miliarde de dolari.
# Amazon deschide un centru de operaţiuni la
Bucureşti.

# Canon vinde ultima cameră foto pe ﬁlm.
# Taxify primeşte ﬁnanţare de 175 de milioane de
dolaride la Daimler.
# Instagram introduce plata produselor direct din
platformă.
# Instagram permite funcţia de chat video.

# Se lansează platforma de streaming online a
Formula 1.

# Se închide Klout, platforma de măsurare a
inﬂuenţei în social media.

# Se închide aplicaţia de descoperit conţinut online
Stumbleupon.

# Twitter schimbă algoritmul şi ascunde postările
trollilor.

# Snapchat anunţă un tip nou de ochelari, Lens,
care reacţionează şi la sunet.
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IUNIE
Yahoo anunţă că Y! Messenger urmează să
se închidă pe 17 iulie. După 20 de ani şi
nenumărate încercări de a readuce în prim plan
aplicaţia de mesagerie, Yahoo a renunţat la Y!
Messenger şi a îndemnat utilizatorii rămaşi să treacă
la aplicaţia Squirrel, dezvoltată de compania
americană. Oath, compania care deţine Yahoo, a
închis în 2017 şi AIM, aplicaţia de mesagerie a celor
de la AOL, cândva un concurent puternic al Y!
Messenger. Simbolic, este modul prin care
companiile de online ce au dominat anii 2000
predau ştafeta către Facebook.

2017 şi cu GitHub în iunie 2018. GitHub este cel mai
mare serviciu de colaborare pentru programatori, în
care utilizatori din lumea întreagă oferă gratuit
bucăţi de cod.

AT&T cumpără platforma de aduri Nexus
pentru o sumă în jur de 1,6 miliarde de
dolari. În timp ce competitorii din telecom
încearcă să facă achiziţii pentru a pune probleme
liderilor, AT&T îşi diversiﬁcă portofoliul în online, cu
una dintre cele mai mari reţele digitale de reclame.
AppNexus se pregătea să se listeze la bursă la
ﬁnalul lui 2016, însă până la urmă n-au mai făcut
acest pas.

Alipay, cel mai important procesator de
plăţi din China va intra pe 20 de pieţe din
Europa până la ﬁnalul anului. Companiile

Microsoft cumpără GitHub pentru 7,5
miliarde de dolari în acţiuni. Ultimii ani au
însemnat pentru Microsoft o continuă extindere a
portofoliului în zona de business. Începând cu
achiziţia Skype din 2011, continuând cu LinkedIn în

chineze, în frunte cu
Alibaba Group, sunt din
ce în ce mai interesate
de piaţa din Europa.
Intrare în mai multe ţări
din Europa pentru
Alipay este doar un prim
pas, ce va ﬁ urmat,
probabil, şi de
AliExpress.
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# AirBnb creează un fond de 10 milioane de dolari

# Digi, Telekom şi Look TV câştigă contractul

pentru a acoperi rezervările anulate din Japonia în
urma schimbărilor legislative.

pentru difuzarea meciurilor din Champions League
în următorii 3 ani.

# Un grup de presă din Bulgaria intră pe piaţa din
România cu revista Reporter Global.

# Instagram lansează IGTV – o platformă de vertical
video de durate lungi (10 minute), pentru a concura
cu Youtube.

# Facebook lansează FB.gg – un concurent pentru
Twitch, platforma de live video streaming interactiv.
# Google lansează o aplicaţie de Android pentru

# Se lansează Cronica.ro – un site ce conţine 2
sinteze a câte 10 ştiri selectate în ﬁecare zi de
Orlando Nicoară.

podcasturi, numită simplu Google Podcasts.

# Microsoft cumpără mai multe studiouri de jocuri.
# Facebook introduce Memories, un format mai
extins pentru "On this day".

# MedLife cumpără siteul SfatulMedicului.ro.
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IULIE
Ringier cumpără publicaţia Gazeta
Sporturilor de la trustul Intact. Este a doua
oară când Ringier România ajunge să deţină Gazeta
Sporturilor, după ce, în 1999, ziarul intrase în
portofoliul trustului elveţian, ﬁind mai apoi vândut
către trustul lui Dan Voiculescu. La tranzacţie a
participat şi Sportal Media Group Bulgaria, care
deţine platforma bulgară Sportal.bg. Între timp,
echipa de anchete condusă de Cătălin Tolontan a
început să publice tot mai des pe Libertatea.ro, care
a intrat într-un proces amplu de transformare.

precum Facebook sau Google, şi a amendat aceste
companii de câte ori a avut ocazia. În cazul Android,
UE a reclamat faptul că sistemul de operare venea
cu aplicaţii precum Chrome şi Google Search
preinstalate, o cerinţă obligatorie din partea Google
pentru toţi producătorii de telefoane mobile.

Facebook plăteşte 200 de milioane de lire
pentru a difuza toate meciurile din
Premier League în Vietnam, Cambogia,
Laos şi Thailanda. Streamingul competiţiilor
sportive este una dintre marile mize ale acestor ani,
iar Facebook a făcut câteva investiţii pentru a putea
concura cu Twitter şi Amazon. Drepturile de
difuzare ale competiţiei de fotbal din Regatul Unit
reprezentau o miză foarte mare, având în vedere
interesul ridicat pe care îl au microbiştii din
Thailanda şi Vietnam.

Google primeşte de la UE o amendă
record de 5 miliarde de dolari pentru
nereguli legate de Android. În ultimii ani, UE a
impus reguli tot mai stricte giganţilor IT, a modiﬁcat
legislaţia cu prevederi care vizau direct companii

Angajaţii Amazon fac greve ﬁx când are
loc Prime Day. Angajaţi din Spania, Germania şi
Polonia au intrat în grevă chiar în perioada cu cele
mai mari reduceri pentru retailerul american.
Motivul grevei e legat de condiţiile mai bune de
lucru pe care angajaţii le cer de mai mult timp. După
greva din iulie a urmat alta, extinsă şi în Marea
Britanie şi Italia, în luna noiembrie, în plină campanie
de Black Friday. Rezultatul a fost că Amazon a mărit
salariul minim, devenind retailerul cu cel mai mare
salariu minim pe oră.
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# Opera (compania care face browserul cu acelaşi
nume) se pregăteşte de listarea la bursă.

# Orange face primele teste 5G din România lângă
Cluj, la Floreşti.

# Serviciul de ﬂight tickets Tripsta iese de pe piaţa
românească şi concediază aproximativ 100 de
angajaţi.

# Amazon Prime câştigă un contract de difuzare a
unor meciuri din Premier League în UK.

# Snapchat pregăteşte o funcţie de Camera Search
în parteneriat cu Amazon, Shazam şi alte companii.

# ARBOmedia intră pe piaţa de inﬂuencer
marketing și lansează divizia The AIM.

# Radio Europa Liberă revine în România după o
absenţă de 10 ani.

# ZTE plăteşte o garanţie de 400 milioane $ şi o
amendă de 1 miliard $ pentru a reveni în SUA.
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AUGUST
Google înregistra traseul userilor chiar
dacă funcţia de Location History era
dezactivată. În tot contextul discuţiilor despre
conﬁdenţialitatea datelor personale (pornite odată
cu Cambridge Analytica), Google recunoaşte că
păstra date despre traseul userilor, chiar dacă
aceştia optau să dezactiveze funcţia de Location
History. Ulterior, ceea ce a făcut Google a fost să
actualizeze Politica de Conﬁdenţialitate de pe site,
fără să modiﬁce în vreun fel modul în care colecta
datele.

Times New Roman o dă în judecată pe
Viorica Dăncilă, premierul României
pentru prejudiciile de imagine aduse ţării.

Apple trece pragul de 1000 de miliarde
de dolari (1 trilion) ca evaluare. S-a vorbit
câteva luni despre cursa spre o evaluare de peste
1000 de miliarde de dolari, în care se mai aﬂau
Amazon, Microsoft şi Facebook. Preţul acţiunilor
Apple a crescut suﬁcient de mult, depăşind 207
dolari pe acţiune, ceea ce a dus la o evaluare de
peste 1000 de miliarde. După doar câteva
săptămâni, şi Amazon avea să treacă de pragul
celor 1000 de miliarde.

După ce Viorica Dăncilă, Gabriela Firea, Carmen
Dan, Olguţa Vasilescu şi Irina Tănase au acţionat în
instanţă publicaţia TNR, Călin Petrar, redactorul-şef
al Times New Roman, a anunţat că o
va da în judecată pe premierul
Viorica Dăncilă pentru prejudiciile
de imagine aduse românilor prin
gafe repetate în întâlniri oﬁciale şi
discursuri.
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# Huawei depăşeşte Apple şi ajunge pe locul 2 la
numărul de telefoane vândute în primul trimestru
din 2018.

# Toyota investeşte 500 de milioane de dolari în
UBER.
# Banca Mondială emite obligaţiuni plasate prin

# Slack mai ia o rundă de ﬁnanţare de 400 de

blockchain.

milioane de dolari.

# Twitter restricţionează accesul API al aplicaţiilor
# Google Assistant introduce o funcţie prin care îţi
spune doar ştiri pozitive.

externe.

# Facebook Watch se extinde la nivel global.
# Delivery Hero, compania care deţine FoodPanda,
cumpără hipMenu.
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SEPTEMBRIE
Uniunea Europeană obligă Netﬂix şi
Amazon să crească ponderea de conţinut
european până la 30%. O nouă directivă
europeană prevede ca orice platformă de
streaming video să aibă conţinut european în
valoare de cel puţin 30% din totalul librăriei
disponibile la nivelul UE. Netﬂix era în septembrie
foarte aproape de acest procent, în timp ce Amazon
mai are la dispoziţie aproximativ 2 ani până când
directiva urmează să intre în vigoare. Fiecare stat
membru are dreptul să-şi modiﬁce legislaţia şi să
crească procentul până la 40%.

Facebook şterge 1.3 miliarde de conturi
false din totalul de 2.2 miliarde. Audierile lui
Mark Zuckerberg şi Sheryl Sandberg în faţa
Senatului SUA au reprezentat un prilej bun de a aﬂa
cifre şi informaţii reale legate de reţeaua socială.
Unul dintre ele, faptul că 1.3 miliarde de conturi erau
false, din totalul de 2.2 miliarde. În plus, COO-ul
companiei, Sheryl Sandberg, a admis că alte conturi
false sunt create zi de zi, mai repede decât poate
compania să le şteargă.

Uniunea Europeană votează o lege
supranumită “Directiva Copyright” ce
poate schimba modul în care publicăm conţinut
(prin ﬁltrarea informaţiei de către platforme) şi
modul în care consumăm conţinut (Facebook şi

Google urmând să ﬁe taxate pentru informaţiile pe
care le preiau). Legea a fost extrem de discutată,
giganţii IT încercând să se opună prin orice
mijloace. Dacă va ﬁ adoptată, Directiva Copyright
va presupune ca ﬁecare creator de conţinut să
beneﬁcieze de pe urma încasărilor acestor mari
agregatoare de informaţii.

Fondatorii Instagram pleacă din
companie. La doar câteva luni după ce fondatorul
WhatsApp a plecat de la conducerea companiei
sale, şi cei doi fondatori Instagram au ales să
întrerupă colaborarea. Deşi nici în acest caz nu au
ieşit la iveală prea multe detalii, se vorbeşte despre
o autonomie tot mai scăzută pentru Instagram şi,
implicit, un control tot mai mare din partea
Facebook. În acelaşi timp, unul dintre co-fondatorii
WhatsApp a povestit de ce a pornit mişcarea
#DeleteFacebook şi cum a intrat în conﬂict cu Mark
Zuckerberg.
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# Jack Ma a anunţat că în următorul an se va retrage
din funcţia de Executive Chairman al Alibaba.

# Adobe cumpără Marketo, compania de
automatizări de marketing, pentru 4,75 miliarde de
dolari.

# Skype permite înregistrarea apelurilor.
# Twitter permite din nou aﬁşarea tweeturilor în
# Amazon ajunge la o evaluare de peste 1000 de
miliarde de dolari, ﬁind a doua companie, după
Apple, care trece de acest prag.

ordine cronologică în Timeline.

# Amazon intră pe piaţa din Turcia cu un site
dedicat pe amazon.tr.

# Google închide aplicaţia Inbox.
# Bitdefender deschide un birou la Melbourne,

# Facebook lansează funcţia de dating în Columbia
pentru a concura cu Tinder.

după un an cu creştere de 55% în Australia.

# Proﬁt.ro TV începe să emită şi intră în grilele de la

# Stripe mai ia o rundă de investiţii şi a ajuns la o
evaluare de 20 de miliarde de dolari.

UPC şi Digi.

# Amazon lansează mai multe dispozitive pentru
bucătărie care au Alexa integrat, printre care un
cuptor cu microunde, un ceas, o priză şi mai multe
boxe.

# Digi lansează oferta de servicii de telefonie
mobilă şi ﬁxă în Spania, ﬁind în top 3 companii de
cablu din Europa.
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OCTOMBRIE
Google+ este programat să se închidă,
după ce s-a descoperit o vulnerabilitate în
reţea. Reţeaua socială de la Google a fost un eşec
total, însă Google o ţinea în viaţă pentru a colecta
date şi pentru a păstra active o serie de servicii
conexe. Însă în martie 2018, Google a descoperit o
breşă de securitate în API-ul Google+, care
permitea aplicaţiilor externe să acceseze date ale
utilizatorilor. Fiind în desfăşurare scandalul
Cambridge Analytica, Google a ales să ascundă
informaţiile respective, care au ieşit la iveală abia în
octombrie. De atunci, Gooogle a programat
închiderea reţelei de socializare, iniţial pentru
August 2019, apoi pentru Aprilie 2019, după ce s-a
descoperit că problemele de securitate afectau 52
de milioane de conturi.

Bitfender cumpără compania olandeză
RedSocks Security BV. Genul de tranzacţie

care se întâmplă rar: o companie românească e în
poziţia de a cumpăra o companie din vestul
Europei. Red Socks Security este specializată în
detectarea incidentelor de traﬁc, având algoritmi
bazaţi pe inteligenţă artiﬁcială.

Facebook vrea să tragă datele de locaţie
din Instagram pentru a folosi istoricul
utilizatorilor pentru targetarea de aduri.
Unul dintre motivele pentru care CEO-ul WhatsApp
a plecat din companie a fost modul în care
Facebook a tratat problema datelor personale ale
utilizatorei platformei. Se pare că povestea s-a
repetat şi cu Instagram, probabil cu acelaşi rezultat.
Într-un context în care oamenii au devenit tot mai
atenţi în ceea ce priveşte datele lor personale,
Facebook continuă să forţeze limitele pentru a
aduna cât mai multe date.

Google plăteşte aproximativ 9 miliarde
de dolari pentru a ﬁ motorul de căutare
implicit din Safari. Deşi Google este motorul de
căutare implicit de câţiva ani, sumele pentru care sa făcut această înţelegere nu au fost niciodată
publice. În octombrie 2018 au apărut rapoarte ale
unor analişti care au estimat suma la 9 miliarde de
dolari pentru 2018 şi 12 miliarde pentru 2019.
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# Yahoo lansează o aplicaţie de chat numită
Together.

# Facebook anunţă Portal – un dispozitiv pentru
video chat între utilizatorii reţelei.

# Google anunţă Project Stream, un serviciu

# Spotify permite listarea de podcasturi, indiferent

dedicat gamerilor şi bazat pe cloud.

de platforma pe care sunt găzduite.

# Canopy preia agenţia Edge de la 2Performant.

# Kanal D preia radio Impuls.

# Instacart mai primeşte o rundă de ﬁnanţare de
600 de milioane, 7,6 miliarde de dolari e evaluarea
actuală.

# UBER testează un serviciu de închiriere a forţei de
muncă.

# Radionomy se pregăteşte să relanseze brandul

# Google Photos lansează serviciul de printare a
albumelor foto.

Winamp sub forma unei aplicaţii mobile pentru
podcasturi şi music streaming.
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NOIEMBRIE
20.000 de angajaţi Google din 50 de
o ra ş e a u p a r t i c i p a t l a p r o t e s t e l e
împotriva conducerii companiei, care a
muşamalizat cazuri de hărţuire sexuală.
Nu doar Amazon a avut probleme cu grevele, ci şi
Google. După ce în luna octombrie a ieşit la iveală că
Google ar ﬁ încheiat colaborarea cu 48 de angajaţi
din cauza cazurilor de hărţuire sexuală, zeci de mii
de angajaţi au protestat faţă de muşamalizarea
incidentelor.

Hackeri ruşi au vândut mesaje private ale
81.000 de conturi de Facebook. Compania
americană susţine că breşa de securitate provine
dintr-o extensie de browser. Încă o problemă de
imagine pentru compania condusă de Mark
Zuckerberg, care a ales cea mai proastă rezolvare:
au angajat o agenţie de PR care să-i discrediteze pe
protestatari şi să dea vina pe miliardarul George
Soros pentru mişcarea anti-Facebook.

IBM cumpără Red Hat pentru 34 de
miliarde de dolari, una dintre cele mai
mari achiziţii din IT în 2018. Red Hat este
dezvoltatorul ecosistemului Linux, cel mai
important software open source din lume, astfel că
achiziţia făcută de IBM nu este o surpriză. IBM speră
să poată deveni lider pe piaţa soluţiilor cloud
hibride, în timp ce Red Hat şi-ar dori ca noul sistem

de operare Linux să aibă parte de o rată mai mare de
adoptare.

Disney anunţă lansarea Disney+. Platforma
de streaming video este programată să se lanseze
la ﬁnalul anului 2019 şi va concura cu Netﬂix şi HBO
GO. Va ﬁ momentul în care ﬁlmele Disney vor ieşi de
pe Netﬂix, într-o mişcare prin care compania
f o n d a t ă î n 1 9 2 3 s p e ră s ă a d u n e ve n i t u r i
suplimentare şi să slăbească poziţia liderului.

Robert Tiderle (Papaya) este citat de 13
parlamentari care au fost deranjaţi de
spotul împotriva referendumului din luna
octombrie. Referendumul pentru deﬁnirea
familiei tradiţionale a polarizat puternic societatea
românească. În urma invalidării referendumului, o
serie de parlamentari care susţineau demersul au
depus o plângere la Poliţie, legată de spotul “Copiii
referendumului”. Plângerea s-a dovedit a ﬁ
nefondată, iar Robert Tiderle şi agenţia Papaya
Advertising nu au primit sancţiuni.
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# Samsung lansează un telefon care se pliază şi
care poate ﬁ folosit ca tabletă când este “desfăcut”.

# Apple se apucă de produs ﬁlme în parteneriat cu
studio-ul A24.

# Amazon începe să comercializeze direct produse

# Microsoft devine cea mai valoroasă companie din

Apple.

lume, raportat la indicii bursieri, depăşind Apple.

# Flickr mai permite doar 1000 de fotograﬁi pentru

# Ringier închide publicaţia online noizz.ro.

conturile gratuite.

Japonia apare televiziunea 8k.

# Iese la iveală că LinkedIn folosea 18 milioane de
mailuri care nu aparţineau utilizatorilor lor pentru
publicitate pe Facebook.

# Ogilvy România preia Wunderman România, însă

# O companie de PR dă în judecată un inﬂuencer

cele două agenţii vor funcţiona separat.

care nu a respectat numărul de postări dintr-un
contract legat de ochelarii Spectacles.

# Digi lansează postul TV Digi 4k, în timp ce în

# Youtube oferă acces gratuit la ﬁlme clasice
precum Rocky sau Terminatorul într-un sistem cu
reclame.

# LinkedIn adaugă funcţia de stories.
# Youtube renunţă la show-urile originale.
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DECEMBRIE
eMAG ajunge la o evaluare de peste 1
miliard de dolari. Cel mai important retailer
online din România a avut creşteri importante în
ﬁecare an, iar în 2018 a reuşit să ajungă la o evaluare
de 1 miliard de dolari, cu operaţiuni în România,
Ungaria, Bulgaria şi Polonia.

Un bug a permis mai multor aplicaţii de
Facebook accesul la fotograﬁile
nepublicate ale 6,5 milioane de utilizatori.
O nouă problemă de securitate pentru Facebook,
apărută între 13 şi 25 septembrie 2018, a dus la o
nouă breşă de securitate. Conﬁdenţialitatea datelor
personale a fost una dintre cele mai mari provocări
din 2018, iar Facebook s-a aﬂat în mijlocul mai
multor discuţii pe această temă.

Revolut obţine licenţa bancară în Lituania.
M o m e n t u l m a rc h e a z ă i n t ra re a Revo l u t î n
competiţie directă cu băncile din toată Uniunea
Europeană. Dacă până în acest moment Revolut nu
putea oferi o serie de servicii bancare clasice,
obţinerea licenţei e pe cale să schimbe ireversibil
sistemul bancar. Băncile ﬁe se vor adapta şi se vor
digitaliza puternic, ﬁe vor pierde tot mai mult teren.
Licenţa Revolut este doar începutul unei noi ere
ﬁnanciar-bancare.

Iese la iveală că Amazon şi Facebook
aveau o înţelegerea secretă în baza căreia
schimbau date. O serie de documente interne
ale Facebook au ajuns în posesia unor jurnalişti de la
New York Times, care au analizat problemele de
privacy ale reţelei de socializare. Au descoperit că
Facebook dădea acces la date unor companii
precum Microsoft, Spotify sau Amazon, chiar dacă
n-ar ﬁ avut voie să facă asta.

Instagram introduce din greşeală un feed
orizontal, primit foarte prost de
utilitatori. Deşi cele mai multe updateuri majore
sunt testate pe pieţe mici, update-ul prin care feedul Instagram devenea orizontal a fost disponibil în
toată lumea. Reacţia utilizatorilor a fost atât de
vehementă, încât Instagram s-a grăbit să facă un
update rapid al aplicaţiilor, astfel încât să scape de
critici.

CFO-ul Huawei, Meng Wanzhou, e
arestată în Canada. SUA au cerut Canadei să o
extrădeze pentru că ar ﬁ încălcat embargo-ul impus
Iranului. Problema a pornit de la suspiciunile potrivit
cărora compania chineză ar ﬁ vândut tehnologie
Iranului şi chiar ar ﬁ spionat guvernele mai multor
ţări prin intermediul echipamentelor pe care le
comercializează.
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# Japonia închide ultimul serviciu de pagere.
# Quora e un alt serviciu ce anunţă că a pierdut date

# Niantic, compania care a dezvoltat jocul
Pokemon GO, primeşte o rundă de ﬁnanţare de 200
de milioane de dolari, la o evaluare de 3,9 miliarde.

în 2018, 100 de milioane de utilizatori ﬁind afectaţi.

# Instagram introduce mesageria vocală.
# Lyft depune documentele pentru listarea la
bursă.

# GMP Advertising şi Webstyler fuzionează sub
conducerea lui Bogdan Niţu.

# Waymo lansează serviciul de maşini fără şofer.
# Google lansează un Marketplace în Franţa pentru
# Google închide aplicaţia de messagerie Allo.
# Se lansează Donorium - o aplicaţie dedicată

a concura cu Amazon.

# Noi emisiuni Marius Tucă Show pe online.

donatorilor de sânge.

# Google grăbeşte planul de închidere a Google+
# Tumblr interzice conţinutul pornograﬁc de pe
site.

din cauza unui nou bug de securitate ce afecta 52
de milioane de conturi.
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KEY TOPICS IN 2018
Probleme de privacy la tot pasul

Europene.

Probabil că Mark Zuckerberg nici nu-şi imagina ce-l
aşteaptă la începutul lui 2018, când şi-a setat ca
rezoluţie personală să “repare” Facebook. Dacă
până la acel moment utilizatorii şi brandurile se
plângeau de lucruri ce par acum insigniﬁante,
precum reachul organic, numărul de reclame din
Newsfeed şi cifrele umﬂate din raportările
platformei de aduri, 2018 a venit ca un duş rece
pentru gigantul IT.

Însă nu doar Facebook s-a confruntat cu probleme
de privacy, ci şi Google (cu dezvăluirile legate de
Location History-ul din Maps), Twitter (cu parolele
celor 330 de milioane de useri salvate într-un ﬁşier
text, necriptat), Amazon (cu acea înţelegere
ascunsă cu Facebook pentru a procesa date legate
de utilizatori) sau Lyft (care îşi spiona clienţii, la fel
cum făceau şi competitorii lor de la UBER).
2018 a fost anul în care oamenii din lumea întreagă
au conştientizat mai bine ca oricând că datele
personale sunt extrem de importante, iar
conﬁdenţialitatea acestora ar trebui privită cu mai
mare atenţie, atât de către companii, cât şi de către
utilizatori.

Erori şi breşe de securitate

Cambridge Analytica a fost doar vârful unui iceberg
plin de probleme de securitate, încălcări ale
politicilor de conﬁdenţialitate şi audieri în faţa
Senatului SUA şi a reprezentanţilor Uniunii

Google a fost campion la această categorie, după
ce a decis să închidă Google+ din cauza
nenumăratelor buguri descoperite. Ba mai mult,
după ce au programat iniţial pentru august 2019
închiderea reţelei de socializare care a eşuat să
pună probleme Facebook, Google a decis să
grăbească lucrurile, în momentul în care a
descoperit o serie de noi buguri.
Şi Facebook a avut o serie de probleme. Mai întâi
datele a 81.000 de useri au fost accesate de câţiva
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hackeri ruşi, care le-au primit prin intermediul unei
extensii de browser, apoi fotograﬁi nepublicate de
la 6.5 milioane de useri au fost expuse de un bug al
mai multor aplicaţii ce se conectau prin Facebook.

S-a schimbat garda în domeniul
companiilor web
2018 a fost anul în care s-au închis o mulţime de
servicii web apărute la mijlocul anilor ‘90 sau la
începutul anilor 2000. Stumbleupon, Y! Messenger
şi Digg Reader sunt cele mai sonore exemple.
Alături de ele, au dispărut în 2018 şi servicii precum
Goo.gl sau Klout şi a fost anunţată închiderea
Google+. Aplicaţiile şi serviciile respective nu mai
erau de mult în prim-plan, însă trecerea lor în
arhivele internetului poate ﬁ văzută şi ca o
schimbare de gardă, în condiţiile în care companii
precum Facebook sau Google au continuat să
lanseze diferite aplicaţii şi funcţii noi (de la dating,
până la gaming).

Multe achiziţii strategice
UE vs. Giganţii tech
A fost anul în care a intrat în vigoare GDPR, iar
Uniunea Europeană nu s-a sﬁit să dea amenzi
marilor companii din SUA.
Pe lângă asta, au fost aduse în discuţie tot felul de
noi regulamente şi legi, precum “Directiva
Copyright” sau obligativitatea serviciilor de
streaming video de a adăuga conţinut european în
procent de cel puţin 30%.
Pentru 2019 ne putem aştepta la noi amenzi şi la o
presiune tot mai mare venită din partea Google şi
Facebook, care încearcă să-şi convingă utilizatorii
că sunt nişte victime ale acestui proces birocratic.

Au fost şi câteva achiziţii interesante în 2018, ﬁe că
vorbim de IBM, care a cumpărat Red Hat (creatorul
sistemului open source Linux), sau de Adobe, care a
achiziţionat Magento şi Marketo pentru câteva
miliarde de dolari.
Google a cumpărat Tenor, probabil pentru a simţi că
participă, totuşi, la era social. Microsoft a mers mai
mult pe zona de business, şi a achiziţionat GitHub.
Şi în telecom au fost câteva tranzacţii importante. TMobile a cumpărat Sprint pentru 26,5 miliarde de
dolari, Vodafone a cumpărat UPC România de la
Liberty Global, AT&T a cumpărat platforma de aduri
Nexus.
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În zona de food delivery, Takeaway.com a cumpărat
Oliviera.ro, în timp ce Delivery Hero (compania ce
deţine FoodPanda) a cumpărat HipMenu.

Greve ale angajaţilor din marile companii
Deşi au fost două cauze diferite, grevele angajaţilor
de la Google şi Amazon au avut o amploare destul
de mare, cum nu s-a mai văzut în ultimii ani.
Dacă la Amazon a fost vorba de zeci de mii de
angajaţi din depozitele aﬂate în Spania, Germania,
Polonia, Marea Britanie şi Italia, care protestau
pentru condiţii mai bune de lucru, în cazul Google a
fost vorba de un protest la adresa scandalurilor de
hărţuire sexuală, pe care compania le-ar ﬁ ascuns
pe parcursul a 2 ani. 20.000 de angajaţi Google din
50 de ţări au participat la acest protest.

Youtube, Facebook sau Twitter.

Cursa spre 1 trilion de dolari
Amazon, Alphabet (Google), Microsoft şi Apple au
pornit pe parcursul lui 2018 în cursa spre o
capitalizare bursieră de 1000 de miliarde de dolari.
Până la urmă a câştigat Apple, devenind astfel
prima companie evaluată la 1 trilion de dolari. La
scurt timp, a atins şi Amazon această bornă.
Rămâne doar ca Alphabet să intre în cercul select al
companiilor de 1 trilion de dolari.

Streaming de competiţii sportive
Marile companii s-au bătut şi în 2018 pe contracte
pentru transmiterea unor competiţii sportive.
Câştigătorul celui mai important contract pare să
ﬁe Facebook, care urmează să transmită online
meciurile din Premier League în Vietnam, Thailanda,
Cambogia şi Laos. Preţul? 200 de milioane de lire
pentru 3 ani.
Twitter, Amazon şi chiar şi Yahoo, transmit sau au
transmis deja diferite competiţii sportive, ﬁe că
vorbim de meciuri de baseball, tenis sau fotbal
american. Premier League e o bornă extrem de
importantă, încă un pas spre momentul în care vom
avea acces legal (gratuit sau nu, rămâne de văzut) la
cele mai importante competiţii sportive, direct pe

Momentul subliniază importanţa pe care o au
companiile de tehnologie în epoca noastră. Dacă
prima companie care a atins 1 miliard de dolari a fost
US Steel în 1901 şi prima companie care a ajuns la 10
miliarde a fost General Motors în 1950, iată că
următoarele borne au fost atinse de companii din IT
(IBM cu 100 de miliarde în 1987 şi Apple cu 1000 de
miliarde în 2018).
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Bătălia serviciilor de streaming video
În timp ce Netﬂix a continuat să-şi consolideze
poziţia de lider, ba chiar a intrat tot mai mult în
concurenţă cu marile studio-uri de la Hollywood,
Disney a anunţat prima măsură, lansarea platformei
Disney+.
Toate ﬁlmele Disney, implicit şi seria Marvel, vor ieşi
în curând de pe Netﬂix, şi vor trece pe Disney+,
platforma care urmează să se lanseze în 2019.

Războiul comercial dintre SUA şi China,
purtat prin intermediul companiilor de
tehnologie
La prima vedere, companii precum ZTE şi Huawei
au avut mari probleme în 2018, în special din cauza
acuzaţiilor de spionaj şi de încălcare a unor
embargouri impuse Iranului de SUA.

Nici Amazon nu a redus motoarele, încercând să se
extindă cât mai mult şi aducând tot mai mult
content în Prime Video.
În mod surprinzător, problemele pentru Netﬂix ar
putea să apară din cauza UE, care a impus ca cel
puţin 30% din conţinutul video să ﬁe produs în
Europa.

La o privire mai atentă, ne putem da seama că e
vorba de un război comercial între Statele Unite şi
China, desfăşurat prin intermediul acestor companii
chineze de tehnologie.
Dacă ZTE a rezolvat situaţia plătind o amendă de un
miliard de dolari şi o garanţie de încă 400 de
milioane, pentru Huawei lucrurile sunt puţin mai
co m p l i c a te. C FO - u l M e n g Wa n z h o u , ﬁ i c a
fondatorului Ren Zhengfei, este în continuare
arestată în Canada, şi ar putea ﬁ extrădată în SUA.
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E-COMMERCE ÎN ROMÂNIA ÎN 2018
Câteva cifre relevante legate de piaţa de E-Commerce din România, publicate de GPeC în Raportul Pieţei de
E-Commerce 2018, pe care le preluăm aici pentru a rămâne în arhive:

3,5 miliarde de euro - valoarea pieţei de
cumpărături online în 2018

Rata medie de conversie, potrivit studiilor
Omniconvert, este de aproximativ 1%, în funcţie de
categorie

+30% a fost creşterea faţă de 2017
15.000 de comercianţi online în România,
80% din traﬁcul magazinelor online este generat
de dispozitivele mobile, în creştere cu 10% faţă de
2017 şi cu 30% faţă de 2016
86% dintre utilizatorii de internet se conectează
online de pe telefonul mobil (potrivit INS)

o creştere spectaculoasă, de la cele aproximativ
7000 de magazine în 2017

15% este procentul plăţilor
(potrivit NETOPIA Payments)

online cu cardul

1793 de lei a fost suma maximă plătită cu cardul
83% dintre români aleg să plătească ramburs, la
livrare

în magazinele online româneşti

Mai multe detalii găsiţi pe www.gpec.ro/blog
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DIGITAL TRENDS 2019
1. Anul conectării digitale

urile major de fake news.

Pentru prima oară în istorie, se estimează că peste
jumătate din populaţia globului va ﬁ conectată la
internet, însumând astfel peste 4 miliarde de
utilizatori.

Generaţia X este majoritară pe această platformă, în
timp ce Millenials şi Generaţia Z se orientează către
noi platforme de Social Media, precum Instagram,
Snapchat sau Tik Tok.

Danemarca este lider global în zona digitală, având
cele mai rapide şi extensive reţele de internet.

Recomandări:

China se preconizează că va depăşi multe alte pieţe
acum în top, datorită dezvoltării masive şi, încă în
creştere, a reţelelor mobile.
Recomandări:
Continuaţi să investiţi în creşterea vizibilităţii online,
deoarece din ce în ce mai mulţi consumatori vor
folosi internetul pentru a interacţiona cu conţinutul
digital, mai ales în zona de achiziţie produse şi
servicii, nu doar pentru entertainment sau educaţie.
În jur de 35% dintre consumatori folosesc un
computer pentru a lăsa un review sau pentru a
compara produse şi preţuri.

2. Facebook se apropie de limita maximă
de utilizatori
Cu toate că este în continuare cea mai utilizată reţea
socială, în 2018 a suferit şi o criză majoră de
reputaţie, cu privire la propaganda politică şi hub-

Folosiţi în continuare Facebook-ul pentru
promovare către audienţe cu vârste de peste 30 de
ani, luând în considerare că pentru campaniile cu
public mai tânăr, este recomandat să vă creşteţi
vizibilitatea şi să dezvoltaţi campanii speciﬁce în
alte platforme de social media mai noi, precum
Instagram.

3. Chatboţii se menţin în trend
Au fost folosiţi cu succes în 2018, mai ales pe
Facebook, pentru comunicarea cu utilizatorii pe
diverse teme, de la transmiterea informaţiilor
recurente, cum ar ﬁ vremea, ofertele şi până la
întreţinerea unor conversaţii din zona de customer
support.
Recomandări:
Având în vedere că aceştia pot reduce considerabil
utilizarea resurselor umane şi implicit, investiţiile în
customer service, în 2019, ar trebui să vă gândiţi
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serios cum puteţi integra în strategia de
comunicare şi dezvoltarea unor boţi care să
răspundă întrebărilor recurente ale utilizatorilor,
mai ales dacă deţineţi platforme online de achiziţie
produse şi servicii.

Facebook oferă tot mai multe funcţionalităţi care să
atragă atenţia utilizatorilor atunci când un astfel de
conţinut este disponibil (remindere, notiﬁcări,
marcaje de conţinut, etc).
Recomandări:

4. Interacţiunea vocală este în creştere
Datorită serviciilor de interacţiune vocală precum
Siri, Google sau Alexa, interacţiunea vocală cu
dispozitivele este în continuă creştere.
În total, 52% dintre cei întrebaţi au spus că au folosit
sau folosesc un asistent vocal, iar 39% dintre cei
întrebaţi au folosit un asistent vocal pentru
telefonul mobil.

Funcţia de live streaming este extrem de valoroasă
atunci când este combinată cu tactici de inﬂuencer
marketing. Luaţi în considerare utilizarea acestui tip
de conţinut în campanii, mai ales în campaniile cu
inﬂuenceri. Oferindu-le utilizatorilor posibilitatea
de a interacţiona live cu un inﬂuencer, chiar dacă
asta se întâmplă doar în comentariile unui live
stream, poate atrage atât creşterea numărului de
vizualizări cât şi creşterea engagementului.

În 2020, se estimează că cel puţin 50% dintre
căutări vor ﬁ făcute prin comandă vocală.
Recomandări:
Pentru a ﬁ vizibili în căutările vocale, în 2019 va
trebui să luăm în calcul optimizarea conţinutului de
pe website-uri pentru acestea, cu focus pe vorbirea
naturală şi pe construirea unor keywords mai lungi,
formate din 3-5 cuvinte, care să răspundă concret
celor mai puse întrebări în legătură cu subiectul
prezentat pe site. Optimizarea pentru utilizarea pe
mobil joacă un rol la fel de important, având în
vedere că majoritatea căutărilor de acest gen sunt
făcute de pe dispozitive mobile.

5. Conţinutul video live
În 2019, la nivel de vizualizări şi engagement,
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INFLUENCER MARKETING

RAPORTAREA UNEI CAMPANII, DE LA SETAREA OBIECTIVELOR LA MĂSURAREA ROI
Conceptul de inﬂuencer marketing a crescut
vertiginos în ultimii doi ani. Dacă ai ﬁ efectuat o
căutare în Google Trends în 2016, rezultatele ar ﬁ
fost inﬁme, deoarece subiectul primea doar 6% din
nivelul de interes pe care îl generează acum.
Bineînţeles, şi nivelul de raportare al rezultatelor pe
aceste campanii era mai scăzut, ﬁecare agenţie sau
brand aborda diferit parametrii de măsurare, în
funcţie de modul ﬁecăruia de a se raporta la ROI.
Din fericire, odată cu creşterea acestui tip de
promovare, totul a devenit mai transparent.
Platformele mainstream de social media, precum
Facebook şi Instagram, au început să implementeze
soluţii de raportare mai în detaliu, astfel încât să
ofere marketerilor cât mai multe informaţii
referitoare la campaniile lor, platformele de analiză
precum SocialBakers sau Zelist, au început să ofere
tool-uri de analiză comparativă, iar inﬂuencerii să
ofere şi ei, în mod transparent, informaţii despre
rezultatele campaniilor cu branduri, costuri şi chiar
concluzii sau recomandări care să ajute agenţiile şi
brandurile să îşi evalueze cât mai bine indicatorul
ROI.
Desigur, există în continuare modalităţi diferite de
raportare, în funcţie de obiectivul setat pe o
anumită campanie, însă acum, avem o imagine de
ansamblu mai clară asupra indicatorilor pe care

trebuie să îi urmărim pentru a optimiza şi măsura
succesul unei campanii cu componentă de
inﬂuencer marketing, în funcţie de obiectivele de
business ale brandului.
Primul şi cel mai important obiectiv urmărit de un
brand este creşterea vânzărilor. Mai departe, în
funcţie de acţiunile pe care trebuie să le deruleze
brandul pentru a-l atinge (i.e. schimbarea percepţiei
în piaţă, atragerea unui nou tip de consumator,
popularizarea unui produs sau serviciu), putem
sparge acest obiectiv general în mai multe
obiective speciﬁce care vor duce la îndeplinirea lui.
Mai departe, vom trece prin cele 4 obiective la care
suntem atenţi în campaniile cu inﬂuenceri, pentru a
înţelege mai bine cum se raportează ROI-ul la ele.

1. Brand Awareness
Este unul dintre cele mai întâlnite obiective în
c a m p a n i i l e c u co m p o n e n t ă d e i n ﬂ u e n ce r
marketing. Pentru campaniile cu obiectiv de
creştere a vizibilităţii, succesul este reprezentat de
numărul de potenţiali clienţi atinşi versus investiţia
făcută. În acest sens, suntem atenţi la indicatorii
Reach şi Impressions. Ambii indicatori trebuie
evaluaţi împreună pentru a măsura corect o
campanie de brand awareness. Reach-ul reprezintă
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numărul total
d e u t i l i z ato r i
atinşi, pe când
Impressions,
comparat cu
Reach-ul, ne
a j u t ă
s ă
evaluăm de
câte ori a
a p ă r u t
conţinutul în feed-ul unui utilizator. Frecvenţa
optimă cu care un utilizator ar trebui să primească
mesajul unei campanii, astfel încât acesta să îi
rămână în minte, şi nu pentru că e deranjant, este
între 2-4 vizualizări.
Prin inﬂuencer marketing putem viza mult mai uşor
audienţele cele mai importante pentru proﬁlul
brandului, astfel încât să ne asigurăm că informaţiile
transmise prin intermediul inﬂuencerilor sunt
relevante pentru consumatorii vizaţi, iar că aceştia
sunt relevanţi pentru brand.

Nivelul de engagement al unei campanii ne poate
arăta şi ce părere au consumatorii despre brand; cu
cât indicatorul CPE este mai mic, cu atât mai mult
consumatorii au găsit comunicarea brandului
relevantă pentru ei, crescând şansele ca aceştia să
devină consumatori loiali ai produsului promovat
prin inﬂuenceri.
Măsurarea engagementului devine un indicator
cheie în măsurarea unei campanii cu inﬂuenceri,
pentru că ia în considerare şi interesul
consumatorului pe termen lung faţă de brand. Dacă
un consumator interacţionează frecvent cu
conţinutul campaniei, este clar că dacă nu este deja
client ﬁdel, cu siguranţă are produsul în vedere.
Campanie inﬂuencer marketing - Lidl's Electric

2. Engagement
În ideea în care conţinutul produs de un brand este
considerat Regele când vine vorba de engagement,
componenta de inﬂuencer marketing devine uşoruşor Regina. Pentru campaniile cu obiectiv de
engagement, indicatorii pe care îi putem măsura
sunt numărul de interacţiuni: Likes, Reactions,
Comments, Shares, Video Views sau Clicks pe un
anumit link. Pentru a calcula succesul unei
campanii, putem calcula costul per engagement
(CPE), prin numărul total de interacţiuni raportat la
investiţia făcută.

Kingdom

3. Direct Sales
Odată cu creşterea nivelului de cumpărături online,
din ce în ce mai multe campanii de inﬂuencer
marketing sunt legate de aﬃliate marketing,
oferirea de coduri promo prin inﬂuenceri sau

39

DIGITAL
RECAP
2019
marketing izolat şi au ca obiectiv principal
generarea vânzărilor. Acest tip de obiectiv oferă un
rezultat direct şi un ROI mult mai uşor de obţinut,
deoarece brandurile pot calcula mai direct câte
vânzări le-a adus o campanie cu inﬂuenceri versus
investiţia făcută.
Este important de menţionat că şi aceste practici au
anumite limitări în raportare. Spre exemplu, în cazul
aﬃliate marketing, o vânzare se poate produce întrun termen de până la 90 de zile după ce
cumpărătorul a văzut produsul pe canalul
inﬂuencerului. Având în vedere că termenul de
valabilitate al unui cookie pentru link-urile aﬃliate
este în mod normal de 15-30 de zile, dacă acel
cumpărător achiziţionează produsul online după
expirarea acestuia sau direct din magazin, nu vom
mai putea asocia vânzarea cu inﬂuencerul
respectiv, chiar dacă el a fost cel care a dus la
concretizarea ei.
Pentru a reduce aceste limitări, oferirea de coduri
promo prin inﬂuenceri, pe un termen limitat, poate
asigura o raportare 100% corectă a vânzărilor
generate, ca şi în cazul marketingului izolat, în care
un anumit produs este comunicat doar prin
inﬂuenceri, fără a apela la metodele tradiţionale de
advertising. Astfel, rezultatele obţinute în vânzări
pot ﬁ direct asociate cu promovarea prin
inﬂuenceri.
Cea mai bună modalitate de a veriﬁca traﬁcul adus
pe website şi conversiile o oferă Google Analytics,
care permite, prin setarea anumitor Goals & Events,
urmărirea rezultatelor care vin direct de pe
platformele sociale şi website-urile inﬂuencerilor.

Campanie inﬂuencer marketing - Lansare Lidl Esmara #LETSDENIM

4. Conţinut generat
Un alt obiectiv pe care îl poate avea un brand într-o
campanie este generarea de conţinut original,
localizat sau speciﬁc unor anumite tipuri de
audienţă. Nu doar că poate ﬁ mai uşor de obţinut şi
mai puţin scump decât prin metodele tradiţionale
de a face şedinţe foto sau ﬁlmări recurente, dar
aduce şi un plus de valoare comunicării, aceasta
ﬁind susţinută de inﬂuencerul care creează
conţinutul respectiv.
Acest beneﬁciu transpune generarea de conţinut
prin inﬂuenceri într-o tactică puternică de a obţine
return on investment, atât când vine vorba de
reducerea investiţiilor pe generarea conţinutului inhouse, cât şi de awareness-ul şi potenţialul de
vânzare generat de asocierea cu inﬂuencerii
respectivi.
Pe lângă nivelul de awareness şi engagement
generat, cu cât conţinutul inﬂuencerilor este mai
calitativ, versatil şi oferă posibilitatea de a ﬁ folosit
în cât mai multe medii (platforme sociale, paid

40

DIGITAL
RECAP
2019
media, etc), cu atât mai mult putem considera că
obiectivul campaniei a fost atins.
Campanie inﬂuencer marketing - Lemon Lemon
Urban Picnic

În concluzie, înaintea începerii unei campanii, este
important să ne acordăm timpul necesar înţelegerii
şi setării obiectivelor, ca acestea să corespundă
obiectivelor de marketing ale brandului şi
obiectivelor de business ale companiei. Apoi, vom
putea determina mult mai uşor care sunt
platformele şi tacticile pe care să le abordăm pentru
a ne asigura că vom derula o campanie măsurabilă,
care să ne permită o analiză cât mai completă şi mai
în detaliu a rezultatelor obţinute.
Oana Pohrib
Digital Manager, Golin
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INFLUENCER MARKETINGUL ȘI LUPTA
DINTRE REAL OR FAKE PARTNERSHIP
După un boom ușor necontrolat și mai mult dus de
val al conceptului de inﬂuencer marketing, anul
2018 a venit cu experienţa anilor trecuţi, cu mai
multe întrebări punctuale, cu mai multe limitări, dar
și cu mai multe cerinţe stricte și foarte bine deﬁnite
atât din partea autorităţilor din domeniu, cât și din
partea brandurilor, a inﬂuencerilor și nu în ultimul
rând a agenţiilor.
Putem considera anul
2018 ca ﬁind “anul
majoratului”, un majorat
pe fast forward în ceea
ce privește inﬂuencer
marketingul.
Atât brandurile cât și
specialiștii au început să
privească această
componentă ca ﬁind
mai mult decât un
i n s t r u m e n t d e
comunicare și mai
degrabă un canal de
promovare.
Odată cu acest val, au apărut și primele încercări de
așa numitele ”fake paid partnerships” în rândul
inﬂuencerilor.

Au început să apară
postări prin care
inﬂuencerii fac referire
la branduri speciﬁce din
dorinţa de a ﬁ
contactaţi ulterior
pentru posibile
colaborări plătite.
De exemplu, Luka
Sabbat, anteprenor și
inﬂuencer cunoscut, a
postat pe Instagram un
material în care a tăguit mai multe branduri pentru a
le atrage atenţia, folosindu-se de o descriere
personală prin care își invita comunitatea să
interacţioneze.
Unii dintre inﬂuencerii care folosesc aceste tehnici
nu au nicio reţinere în a recunoaște că o fac. Sidney
Pugh, un lifestyle inﬂuencer din Los Angeles a
recunoscut că a abordat această tactică cu o
cafenea locală iar exemplele pot continua¹.

Reacţii in faţa acestui fenomen
Așa cum ne-am obișnuit, reţelele sociale răspund
rapid la cele mai noi cerinţe ale consumatorilor, ale
brandurilor, dar și ale specialiștilor, din dorinţa de a
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câștiga credibilitate în faţa acestora ca platforme
de marketing. În urma acţiunilor pe care Federal
Trade Comission (agenţia federală ce are misiunea
duală de a proteja atât consumatorul cât și
competiţia de fraudă prin intermediul tacticilor de
marketing) le-a iniţiat în anul 2017 către peste 90 de
celebrităţi care postau conţinut promovat, fără ca
acest lucru să ﬁe total transparent, Instagram a
introdus Paid partnership feature, un feature menit
să semnalizeze materialele promoţionale plătite ale
inﬂuencerilor și ale celebrităţilor².

comunicare publicitară, atât în beneﬁciul
consumatorilor cât și în beneﬁciul businessurilor din
Europa și nu numai³. Asemeni F.T.C. USA (Federal
Trade Comission), EASA susţine și impune folosirea
regulilor de semnalizare a conţinutului sponsorizat.
Câteva dintre soluţiile de autoreglementare sunt
folosirea hastagurilor speciﬁce, a tagurilor
b ra n d u r i l o r c o l a b o ra t o a re ș i s e m n a l a re a
conţinutului ca branded content sau paid
partnership.

Este util aici să ne amintim că la baza inﬂuencer
marketingului stătea tocmai opusul acestui feature:
un material plătit care să nu arate ca un material
plătit, un material care să ﬁe integrat în mod natural
în conţinutul pe care inﬂuencerul îl livrează
comunităţii sale, o recomandare pe care acesta o
face, indiferent de natura subiectului.

Cum poate ﬁ reglementată în timp
această situaţie
În România, RAC (Consiliul Român pentru
Publicitate) este organizatia care vine în
întâmpinarea acestei situaţii, prin iniţierea primelor
demersuri și deschiderea de a gasi solutii care pot
rezolva astfel de situaţii neclare. Anul trecut s-au
făcut primi pași pentru a pune pe masă această
problemă prin organizarea unei conferinţe pe tema
autoreglementării marketingului prin inﬂuenceri.
EASA – European Advertising Standards Alliance
este la nivel europen vocea industriei în ceea ce
privește autoreglementările în publicitate, care
promovează standarde etice înalte la nivel de

1. Hashtagul
Semnalarea materialului paid printr-un hashtag
speciﬁc: #sposored #partnership #paidcontent
#sponsoredcontent #paidpartnership #ad etc este
una dintre cele mai comune practici. Chiar dacă nu
este și una dintre cele mai eﬁciente modalităţi
neﬁind vizibilă întotdeauna în textul postărilor și
neoferind user-ilor transparenţă totală și claritate în
privinţa produsului promovat, mai ales dacă în
material apar produse ce aparţin mai multor
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branduri, este un pas important în încurajarea
autoreglementării materialelor plătite.
2. Tagul
Prin tăguirea brandului care susţine (inclusiv
ﬁnanciar) conţinutul aﬁșat se adaugă un pas în plus
și o altă modalitate prin care inﬂuencerii sunt
încurajaţi să semnalizeze parteneriatele plătite.
Chiar dacă prin această metodă de a semnala un
parteneriat plătit din partea inﬂencerilor, membrii
comunităţii își pot pierde încrederea în cei pe care îi
urmăresc și continutul lor, ideea principală este de a
continua să educăm publicul care într-un ﬁnal va
înţelege procesul de lucru și va aprecia atât
transparenţa inﬂuencerului pe care îl urmărește, cât
și pe cea brandului promovat.
3. Branded Content feature și Paid Partnership
feature
Modalitatea cea mai recomandată și cea mai
actuală, recunoscută oﬁcial și de platformele
sociale este semnalarea conţinutului ca ”branded
content” sau ”paid partnership with…”.
Pe Facebook, acest feature este disponibil și în
România, însă pentru Instagram este încă un feature
în expansiune, neﬁind valabil pentru ﬁecare
business account.

Care sunt riscurile la care se expun
inﬂuencerii dacă nu acceptă aceste
reglementări?
1. Diminuarea credibilităţii

Dacă inﬂuencerii folosesc tehnici neclare atunci
când aleg să semnalizeze un parteneriat paid,
consumatorul devine confuz cu privire la produsele
recomandate, punând sub semnul întrebării
comportamentul acestuia.
2. Evitarea colaborărilor
Un alt risc poate să vină din partea brandurilor care
se vor îndrepta din ce în ce mai mult spre
inﬂuencerii relevanţi, cei care aplică corect aceste
reglementări și cei care acceptă să le aplice dacă nu
au mai făcut-o până la momentul respectiv.
3. Trierea naturală
Fiind o piaţă destul de puţin controlată, este foarte
probabil ca într-un timp foarte scurt să ﬁe excluși
din industrie cei care nu se pliază pe nevoile pieţei,
sau cei care nu își asumă pe deplin responsabilitatea
acţiunilor pe care au ales să le desfășoare, însă cu
siguranţă atât brandurile cât și consumatorii vor
simţi nevoia de transparenţă din ce în ce mai mult.

Care sunt cele mai evidente tendinţe ale
lui 2019 cu privire la reglementarea
inﬂuencer marketingului?
Brandurile vor merge către inﬂuenceri relevanţi mai
degrabă decât către inﬂuenceri foarte cunoscuţi.
Vor dezvolta parteneriate de lungă durată și vor
aplica reglementările conţinutului paid impuse de
autorităţile responsabile.
Inﬂuencerii pe de altă parte, își vor canaliza atenţia
către branduri care au o strategie de inﬂuencer
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marketing bine stabilită, care comunică în mod
constant cu ajutorul acestui tool și care sunt
deschise la colaborări și abordări originale ale
mesajelor pe care vor să le transmită.
Pentru a iniţia un proces de educare a publicului, cu
privire la procesul din spatele contentului plătit pe
care inﬂuencerii îl promovează, responsabilitatea
revine atât brandurilor care folosesc componenta
de inﬂuencer marketing, cât și agenţiilor care
gestionează acest proces.
În concluzie, este important de menţionat că
responsabilitatea educării publicului consumator,
dar și a inﬂuencerilor, revine ﬁecărui actor implicat.
Agenţiile pot comunica obligativitatea de a folosi
una sau mai multe dintre regulile de mai sus,
brandurile pot solicita folosirea acestor practici în
momentul în care își doresc colaborarea cu
inﬂuenceri, iar inﬂuencerii pot propune proactiv
reglementarea conţinutului plătit.
Alexandra Ion
Digital Manager, Golin

1) https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6511171/Instagraminﬂuencers-FAKING-sponsored-posts-increase-credibility.html –
decembrie 2018
2) https://variety.com/2017/digital/news/instagram-paid-partnershiptag-sponsored-ftc-celebrity-warning-1202466310/ - 14 iunie 2017
Sursă foto: Instagram - https://www.instagram.com/p/BrOHhoHh7MA/
3) EASA Best Practice Recommendation on Inﬂuencer Marketing, 2018
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GHIDUL TĂU PENTRU COMUNICAREA
UNUI BUSINESS PRIN VIDEO PE SoMe
Conţinutul video în social media e în trend de ani
buni și ﬁecare an vine cu ceva nou privind evoluţia
acestui tip de conţinut. Videoul răspunde nevoii
noastre de entertainment, ﬁe că e vorba de o
modalitate prin care sa nu ne plictisim atunci când
consumăm informaţii în scop profesional sau
educativ, ﬁe de a utiliza în totalitate în oportunităţile
de relaxare și deconectare pe care le avem la
dispoziţie. Cifrele ridicate de performanţă au
d e te r m i n at m a r i l e re ţe l e s o c i a l m e d i a s ă
experimenteze tot mai multe metode de a livra
acest conţinut. Am văzut cu toţii impactul
storyurilor în 2018 și în paralel cu acestea, cât de
mult a evoluat calitatea imaginilor publicate de
creatori de conţinut din toate colţurile lumii. Să
realizezi și să postezi video a devenit o nevoie pe
care businessuri diverse, de la producători de
device-uri la specialiști în comunicare, vor urmări să
o suplinească.
Anul 2019 va ﬁ anul uneltelor pentru a crea video.
Dacă până acum am fost martorii evoluţiei
smartphone-urilor și a calităţii video tot mai ridicate
pe care le puteau crea, anul acesta, tot mai mulţi
utilizatori vor deveni mai interesaţi de aplicaţii cu
care pot perfecţiona conţinutul ﬁlmat sau aplicaţii
care să anime conţinut static, dar și de camere
video și de drone, al căror preţ continuă să scadă.
Camerele mirrorless, lansate recent, devin o

alternativă preferată în faţa camerelor DSLR pentru
că sunt mai mici, mai ușoare și oferă chiar opţiunea
de a ﬁlma în 4K la preţuri mult mai scăzute decât o
cameră DSLR profesională¹.
Alături de acestea, apariţia
unui număr tot mai mare de
modele de drone și scăderea
p re ţ u r i l o r a ce sto ra d e - a
l u n g u l t i m p u l u i o fe ră î n
prezent cam toate opţiunile
de a produce video, fără să ai
nevoie de un studio întreg de
producţie, cum se întâmpla
acum câţiva ani.
Sursa: https://www.instagram.com/ﬁlmmkrs/

Care sunt cele mai recomandate tipuri de
video pentru un business?
Există zeci de opţiuni de a realiza video-uri pentru
social media, în funcţie de temă, formate și metode
de livrare. Înainte de a pregăti materiale similare
reclamelor de la TV sau serialelor, există variante
mai accesibile, care pot genera rezultate foarte
bune atât timp cât calitatea poveștii este pe primul
loc și se păstrează autenticitatea.
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Videouri despre produse

Videouri despre oameni

Pot ﬁ videouri demonstrative în care să arătăm cum
e realizat un produs (de exemplu, un preparat
alimentar), cum arată și funcţionează un produs (de
exemplu, un video de unboxing realizat cu ajutorul
unui inﬂuencer) sau cum să folosești acel produs în
activitatea ta (de exemplu, un tutorial video).
Acestea arată, în mod transparent, funcţionalităţile
produsului și beneﬁciile clare pentru consumator,
ceea ce le face credibile și utile.

Acestea dau viaţă brandului, aducând în atenţia
consumatorilor oamenii din spatele unui brand sau
oamenii pe care brandul alege să-i susţină.
Totodată, conturează o imagine mai clară asupra
poziţionării de brand și modului în care acesta are
impact asupra vieţilor celor din jur. De exemplu,
BRD – Groupe Societe Generale, un brand care
investește în tehnologie și educaţie prin tehnologie,
a adus în atenţia publicului oamenii talentaţi pe care
i-a susţinut în acest parcurs.

Odată cu relansarea pe piaţă a îndrăgitului Banana
Phone de către HMD Nokia – the home of Nokia
phones, am trimis un astfel de telefon către un fan
cunoscut al acestui brand – bloggerul Zaiafet. În
octombrie 2018, el a publicat un video în care a
arătat cum funcţionează noul telefon, inclusiv cum
își poate accesa canalul de YouTube de pe acesta.
Video-ul a ajuns la aproape 370 de mii de
vizualizări. Secretul? Un mix bine ponderat între un
realizator pasionat de subiectul ales, relaxat și
amuzant, un
produs descris
d e
u n
cunoscător și o
comunitate
autentică și
b
i
n
e
coagulată.

La începutul lui 2018, am realizat o serie de interviuri
cu echipele de start-up-uri participante la
competiţia „Innovation Labs”, la categoria de
Fintech (soluţii tech pentru industria bancară),
unde BRD a oferit mentorat și suport ﬁnanciar.
Pentru a obţine conţinut editorial de calitate, am
apelat la un specialist care să realizeze interviurile
(Vlad Petreanu) și la o echipă profesionistă de
ﬁlmare.

Sursa: Zaiafet, https://www.youtube.com/watch?v=BDd7LeCdvHA
Sursa: https://www.facebook.com/BRDMindcraft/
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Și tot despre oameni a fost și comunicarea pe social
media a unei alte campanii video realizate tot de
BRD la ﬁnalul lui 2018. Mai exact, oamenii pe care
BRD îi susţine prin strategia sa de CSR, creatori de
mâine din diverse domenii, printre care și echipele
de robotică participante la BRD First Tech
Challenge, cea mai mare competiţie de robotică din
ţară. Pentru a-i face cunoscuţi publicului larg, cea
mai bună cale a fost aleasă transmisiunea live pe
Facebook a unor interviuri cu ei. Și aici, calitatea a
fost prioritară, motiv pentru care BRD Live Studios
a fost realizat cu echipe specializate: PRO TV
pentru producţie video, moderator (Cristian
Leonte) și transmisie online și Golin pentru input
editorial, transmisie live în paralel pe pagina de
Facebook a BRD și ampliﬁcare în social media.

experienţa pe care brandul a oferit-o participanţilor,
videoul e soluţia potrivită. Prima variantă și cea mai
accesibilă este să comunicăm on the spot prin video
stories pe Instagram și pe Facebook. Următorul pas
este să generăm mai mult awareness, curiozitate și
conversaţii în social media cu ajutorul inﬂuencerilor,
care pot realiza același tip de conţinut neprelucrat,
pe stories, sau conţinut prelucrat, cu producţie
video profesională, în postări și în stories. De
exemplu, cu ocazia festivalurilor susţinute de
Mastercard în 2018, am implicat câţiva inﬂuenceri
cunoscuţi pentru rezultate bune în comunicarea
video, care au documentat participarea lor la TIFF,
Electric Castle și Summerwell. Daddy Cool a
publicat video Instagram stories din timpul
evenimentelor, iar Sânziana Negru și Ioana Grama
au publicat câte un video la ﬁnalul ﬁecărei zile de
Summerwell, realizat cu ajutorul videografului
Bogdan Mustaţea.

Sursa: https://www.facebook.com/BRDGroupeSocieteGenerale/

Videouri despre experienţe
Acestea sunt de cele mai multe ori despre
evenimente. Fie că vrem să invităm oamenii să ni se
alăture la evenimente în care un brand e implicat
sau să le povestim, post eveniment, despre

Sursa: https://www.instagram.com/daddycool.ro/
https://www.instagram.com/sanziananegru/
https://www.instagram.com/ioanagrama/
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Deși avea o componentă comercială, conţinutul a
avut zeci de mii de vizualizări organice. Asta pentru
că a integrat serviciile Mastercard în mod natural în
povestea festivalurilor și a demonstrat, într-un
format scurt și digerabil, beneﬁciile oferite clienţilor
la evenimentele pe care brandul le susţinea.
În decembrie 2018, pentru a readuce în atenţia
publicului brandul Nokia și mesajul modelului 7.1,
„Stand out and tell your story”, am organizat un
experiential event. O serie de inﬂuenceri de top au
fost invitaţi la cinema, unde au aﬂat că ﬁlmul va
rula chiar pe telefoanele Nokia 7.1 din faţa lor.
Toată experienţa surpriză a fost documentată cu
ajutorul unei echipe specializate pe producţie
video și publicată post event pe pagina de
Facebook Nokia Mobile România.

principal de la care ar trebui să pornească realizarea
unui video. Și tot de aici și modalitatea de
transmitere a mesajului – cu sunet; fără sunet, dar cu
subtitrare sau fără sunet și fără subtitrare (ceea ce
implică o înţelegere perfectă a mesajului și în forma
aceasta). Principalul loc unde utilizatorii urmăresc
video cu sunet și uneori și cu subtitrare este
YouTube, locul pe care îl aleg pentru distracţie, dar
și pentru educare. Alături de muzică și emisiuni de
divertisment, YouTube oferă extrem de multe
video-uri de unboxing, tutoriale și documentare.
Și Instagram este un loc preferat pentru relaxare, în
special atunci când vine vorba de pauze mai scurte,
ﬁe că vorbim de o pauză între întâlnirile de la birou
sau momentele goale când așteptăm taxiul. De
aceea, și pe Instagram utilizatorii urmăresc videouri
cu sunet, deși în pondere mai mică și cu
preponderenţă pe stories. Aici, 60% dintre video-uri
sunt urmărite cu sunet².
Situaţia se schimbă și mai mult pe Facebook, unde
utilizatorii intră mai degrabă pentru a se informa
despre prieteni, despre societate sau despre
subiecte speciﬁce de interes pentru ei. Aici, 85%
dintre video-uri sunt urmărite fără sunet³.

Sursa:
https://www.facebook.com/NokiamobileRO/videos/338195043454422/

Situaţia e similară și pe LinkedIn, unde procentul
este de 80%⁴, iar subtitrările sunt mai necesare
decât în cazul Instagramului.

Cu sunet sau fără sunet?

Care este durata ideală a unui video în
social media?

Modul în care utilizatorii consumă conţinut pe o
anumită platformă este determinat de nevoia pe
care ei caută să o suplinească. Acesta este punctul

Ad-urile video de 6 secunde se anunţă a ﬁ reclamele
cele mai eﬁciente pe YouTube și au fost chiar
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preluate și de canale TV din SUA⁵. Un loc interesant
îl ocupă și ad-urile de 15 secunde de pe YouTube,
care rulează înainte, în timpul sau după un video și
nu pot ﬁ sărite (bumper ads). 15 secunde în care
trebuie să oferi conţinut de calitate ca să câștigi
simpatia utilizatorului pe care YouTube îl ţine captiv.
Durata pare a ﬁ una magică, dacă ne uităm la
predecesoarele acestor ad-uri online – reclamele de
pe TV – și la Instagram stories.
Următoarele durate recomandate sunt de 26 de
secunde⁶ pentru postări pe Instagram și între 30 și
90 de secunde pe Facebook și LinkedIn. Pe
LinkedIn, 80% din utilizatori au declarat că preferă
să urmărească conţinut cu această durată⁷, iar noulansate YouTube Reels și WhatsApp Statuses
(echivalentele story-urilor) au o durată de 30 de
secunde. Cu ocazia asta așteptăm și rândul
LinkedIn, care sigur ne pregătește ceva în acest
sens.

suﬁcient de captivantă, durata poate ﬁ mai mare.
Chiar și un video ﬁlmat simplu, cu telefonul și un
cadru ﬁx, poate avea un număr ridicat de vizualizări,
dacă e suﬁcient de interesant și uneori și amuzant.
Un exemplu este o serie de videouri de 2-3 minute,
pe care le-am realizat împreună cu o serie de
personalităţi din România (Corina Caragea, Vlad
Petreanu, Vladimir Drăghia, Cosmin Natanticu).
Fiecare a fost invitat să realizeze un video în care săși exprime părerile într-un mod relaxat și cu simţul
umorului despre studiul de piaţă al BRD – Groupe
Societe Generale, privitor la cum văd românii lumea
peste 100 de ani, menţionând și aspectele care vor
rămâne tipic românești și în viitor. Videourile au
generat sute de mii de vizualizări.
Sigur că și conţinutul de lungă durată funcţionează
în social media, dacă producem videouri pe
modelul și la calitatea producţiilor TV (talk shows
live, documentare) și vloguri cu inﬂuenceri.
Videourile de peste 20 de minute sunt cele mai
folosite formate de către vloggeri, iar faptul că
aceștia au atât de mult succes în România în ultimul
an nu e deloc întâmplător, ci dovedește că ei vin în
întâmpinarea unei nevoi echivalente cu cea de a
urmări emisiuni sau seriale pe Netﬂix/HBO Go și la
TV.

Landscape sau portrait?

Sursa:
https://www.facebook.com/corinacaragea/videos/787298781626970/

Regulile oferă un cadru util de raportare atunci când
creăm conţinut, dar să nu uităm că, dacă povestea e

Pătrat :) 70% dintre milieniali nu-și întorc telefonul
orizontal când urmăresc video-uri pe mobil⁸. Și știm
deja că în jur de trei sferturi de utilizatori consumă
social media de pe mobil, inclusiv video-uri. Deci,
formatele landscape nu sunt cea mai fericită
alegere, mai ales dacă vrem să optimizăm costurile
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de producţie și să publicăm același video pe mai
multe canale (asta, desigur, dacă tema acestuia se
pretează pentru toate). De aceea, formatele pătrate
sunt ideale, începând cu Instagram, unde se văd
perfect în postări, și continuând cu Facebook,
LinkedIn și YouTube. Și formatele portrait trebuie
luate în vedere, mai ales pentru stories și chiar și
pentru ad-uri pe Youtube. Atunci când utilizatorii
ţin telefoanele vertical, video-urile în acest format
ocupă un spaţiu mai mare al ecranului⁹.

detectate de algoritmii din platformă ca ﬁind
videouri care „merită” livrate organic și altor
utilizatori. Formatele adaptate ﬁecărei reţele în
parte fac video-urile să se integreze natural și să ﬁe
acceptate mai ușor de utilizatori. Și, desigur,
prezenţa lor acolo unde utilizatorii sunt mereu, le
crește șansele de a ﬁ văzute de publicurile de
interes. Statistici recente arată că 57% dintre
mileniali urmăresc mai multe reclame video pe
social media decât pe TV¹⁰, în timp ce video-urile de
pe Facebook sunt urmărite de 5 ori mai mult decât
conţinutul static¹¹.
După awareness, videourile ne ajută foarte mult din
punct de vedere al memorabilităţii. 80% dintre
utilizatorii de social media au declarat într-un studiu
că își aminteau ad-urile în acest format pe care le
văzuseră în ultima lună¹².

Sursa: https://support.google.com/google-ads/answer/9128498

Ce rezultate ne aduc videourile în social
media?
Video-urile în social media oferă beneﬁcii în toate
aspectele comunicării de brand. Pentru început,
acestea au șanse din ce în ce mai mari să ﬁe urmărite
prin comparaţie cu reclamele TV. Modul în care sunt
construite platformele de socializare „obligă”
c u mva u t i l i z a to r i i , i n c l u s i v s p e c i a l i ș t i i î n
comunicare, să posteze conţinut adaptat acestora.
Dacă pentru o campanie TV, feedbackul ajunge
mult mai târziu și presupune un proces mai
anevoios și mai costisitor de research, în social
media evoluţia se poate urmări în timp real.
Imaginile de calitate și care atrag atenţia din
primele 2,6 secunde primesc vizualizări și sunt

Apoi, conţinutul materialului publicat este
semniﬁcativ în ceea ce privește aﬁnitatea faţă de
brand și decizia de cumpărare. 1 din 4 consumatori
caută pe YouTube informaţii despre un produs
înainte de a-l cumpăra¹³. Peste jumătate (62%)
dintre consumatorii de social media au fost mai
interesaţi de un produs după ce l-au văzut într-un
story¹⁴. Pornind de la aceste cifre, ne vom aminti să
includem mereu în postări link-uri către paginile de
campanie sau de produs, să targetăm ad-urile și pe
stories și să nu ne rezumăm doar la Facebook atunci
când avem obiective de vânzare. Facebook rămâne,
într-adevar, sursa cea mai bună de vânzări, dar
YouTube și Instagram vin rapid din urmă, după cum
arată statisticile din 2018¹⁵.
Un conţinut gândit pe interesele și nevoile
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utilizatorilor îi va transforma cu ușurinţă pe aceștia
în susţinători ai brandului și va genera, așadar, un
număr ridicat de share-uri. Pe LinkedIn, unde
opţiunea de a uploada videouri a fost lansată abia în
2018, se observă un succes extraordinar. Videourile
sunt share-uite de 20 de ori mai mult decât orice alt
format de postare¹⁶, dovadă că erau mult așteptate
de consumatorii acestei platforme și că este loc de
creștere pentru branduri aici. Zona B2B vede noi
perspective. Cu ajutorul video-urilor, brandurile se
pot promova prin mult mai multe modalităţi, care să
aducă totodată o perspectivă umanizată asupra lor.

comunitatea Trusted Flagger, un program dedicat,
unde membrii autorizaţi pot informa YouTube
atunci când sunt încălcate regulile platformei¹⁷.
Statisticile nu includ ștergerea de conţinut care
încalcă reguli mai puţin grave, precum copyright-ul,
dar unde depistarea se face tot mai optimizat, prin
machine-learning.

Meta: câtă încredere putem avea în
platformele de video content?
YouTube redevine o platformă de luat în calcul
pentru reclame de tipul in stream video, după ce a
depus numeroase eforturi în 2018 să rezolve din
neplăcerile și riscurile cu care brandurile se
confruntau. După ce branduri mari au decis la nivel
global să nu mai comunice pe acest canal, pentru că
au descoperit că ad-urile lor rulau ca pre rolls la
video-uri cu mesaje extremiste, cei de la Google au
investit în curăţarea platformei în ritm accelerat.
Începând cu aprilie 2018, compania a început să
publice rapoarte periodice în care arăta, în mod
transparent, cum este eliminat conţinutul
neadecvat din platformă și la ce cifre au ajuns. La
ﬁnal de septembrie 2018, când s-au comunicat cele
mai recente informaţii, fuseseră șterse circa 32
milioane de video-uri. Majoritatea au fost detectate
de sistemele de machine-learning dezvoltate în
vara lui 2017, deci au putut ﬁ șterse automat, înainte
de a obţine vizualizări. Restul au fost depistate de

Sursa: https://transparencyreport.google.com/youtube-policy/removals

Facebook a început să testeze de câteva luni adurile în interiorul videourilor. Precauţia companiei în
contextul scandalurilor din ultimii ani și presiunea
venită de la instituţii guvernamentale, presă și
branduri deopotrivă au dus la un ritm accelerat de
dezvoltare a unor unelte care să „cureţe” platforma
de conţinut video neadecvat. În ultimii 2 ani,
Fa c e b o o k a i m p l e m e n t a t t o o l - u r i f o a r t e
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performante de machine-learning, care, asemenea
celor de la YouTube, detectează automat materiale
care violează regulile platformei și le șterge
automat, fără moderare umană.
Riscurile vor exista întotdeauna, dar soluţiile de mai
sus ne arată că în 2019 putem ﬁ mai liniștiţi că
reclamele noastre nu prea mai au șanse să ajungă
aproape de conţinut negativ extrem. Și ne mai arată
că atât timp cât vom avea spirit civic și vom ﬁ
vigilenţi, giganţii mediului online se vor mobiliza în
direcţia de care are nevoie o societate liberă.

16) https://business.linkedin.com/en-uk/marketingsolutions/blog/posts/B2B-video/2018/Ready-to-get-started-withvideo-ads-on-LinkedIn-Here-are-9-things-you-need-to-know
17) https://transparencyreport.google.com/youtubepolicy/removals?total_removed_videos=period:Y2017Q4;exclude_auto
mated:&lu=total_removed_videos

Sursă foto: robertkatai.com

Roxana Ionescu
Senior Digital Manager, Golin

1) https://shopniac.ro/aparate-foto-mirrorless-vs-dslr-10524/
2) https://business.instagram.com/a/stories-ads
3) https://www.socialmediatoday.com/news/40-video-marketingstatistics-for-2019-infographic/545887/
4) https://business.linkedin.com/en-uk/marketingsolutions/blog/posts/B2B-video/2018/Ready-to-get-started-withvideo-ads-on-LinkedIn-Here-are-9-things-you-need-to-know
5) https://www.shutterstock.com/blog/2019-video-marketing-trendsreport
6) https://blog.hubspot.com/marketing/how-long-should-videos-beon-instagram-twitter-facebook-youtube
7) https://business.linkedin.com/en-uk/marketingsolutions/blog/posts/B2B-video/2018/Want-to-drive-views-for-B2Bvideo-Heres-what-makes-people-watch
8) http://www.adnews.com.au/news/marketers-still-lagging-asconsumers-shift-to-vertical-video
9) https://support.google.com/google-ads/answer/9128498
10) https://animoto.com/blog/business/2018-social-video-consumertrends/
11) https://www.facebook.com/business/m/facebook-video-ads
12) https://www.socialmediatoday.com/news/40-video-marketingstatistics-for-2019-infographic/545887/
13) https://www.socialmediatoday.com/news/40-video-marketingstatistics-for-2019-infographic/545887/
14) https://marketingland.com/facebook-stories-ads-now-available-toall-advertisers-248982
15) https://animoto.com/blog/video-marketing/video-marketingtrends-2019/
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IGTV: UN SUCCES CE SE LASĂ AȘTEPTAT
SAU O SCENĂ ABANDONATĂ?
Instagram este platforma socială care nu a
înregistrat nicio scădere sau stagnare în ultima
perioadă și înregistrează 1 miliard de useri activi
lunar și 500 de milioane de useri activi zilnic la nivel
global¹.
Chiar dacă în continuare
Facebook este pe
primul loc din punct de
vedere al numărului de
utilizatori (2,32 miliarde
useri activi lunar și 1,15
miliarde useri activi
zilnic²), Instagram
câștigă din ce în ce mai
mult teren, dezvoltatorii
concentrându-și atenţia
spre dezvoltarea cât
mai multor noi și
interactive features.

boom-ul conţinutului să ﬁe predominant în primele
zile ale lansării pe piaţă, însă așteptările de la noua
platformă video lansată de Instagram erau mult mai
mari și mai promiţătoare iniţial.
La momentul actual, succesul platformei IGTV
poate ﬁ asemănat cu cel al Snapchat sau chiar al
Instagram stories la momentul lansării, acestea din
urmă ﬁind considerată o copie destul de
plictisitoare și nereușită a Snapchat.
Polii s-au schimbat însă, iar Instagram stories au
câștigat și mai mult teren (peste 400 de milioane de
useri activi zilnic la nivel global³) și au depășit cu
mult competitorul direct, acesta devenind aproape
invizibil pe scena platformelor sociale.
La început, brandurile și-au adaptat conţinutul și
chiar au creat unul dedicat IGTV astfel încât
prezenţa online să ﬁe una unitară și adaptată
speciﬁcaţiilor ﬁecărei platforme în parte.

Așa a apărut anul trecut
și IGTV, un nou feature, o
nouă platformă ce avea
să ia locul YouTube-ului așa cum au speculat unii
specialiști.

Nu mult a trecut până ce nivelul de entuziasm a
scăzut dramatic, IGTV situându-se acum într-o
stare latentă ce pare să aibă mai degrabă un trend
descendent decât unul ascendent.

Era de așteptat ca iniţiativa să ﬁe aperciată, iar

Dacă ne gândim la conţinutul video care se bucură
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de un succes din ce în ce mai mare, ne aducem
aminte că Instagram este platforma care a adus în
lumină succesul videourilor pe format vertical prin
Instagram Stories, iar IGTV nu este altceva decât o
nouă platformă special concepută pentru un astfel
de conţinut.

Cum a debutat IGTV pe scena social
media?
La jumătatea anului trecut, s-au înregistrat peste 2,5
milioane de downloads ale aplicaţiei atât pentru
iOS cât și pentru Android, dar procentul de
diminuare este de 94% în perioada imediat
următoare, cifrele nereușind să înregistreze mai
mult de 70 000 de downloads la o săptămână de la
lansare⁴.

I GT V d e a
impune userilor
u n fo r m a t
disponibil doar
pe mobil și un
conţinut unic, ce
nu poate ﬁ găsit
pe celelalte
platforme
sociale.
Pentru că nu
înregistrează
cifre relevante
din punct de vedere reach, IGTV nu este preferat
nici în rândul inﬂuencerilor. Fiind o platformă pentru
care conţinutul trebuie dezvoltat individual, acest
lucru vine ca un extra layer in activitatea lor, ﬁind
considerat aproape inutil din moment ce rezultatele
nu suunt pe măsura așteptărilor nici din punct de
vedere al indicatorilor importanţi cum ar ﬁ views,
reach și average percentage watch, dar nici din
punct de vedere ﬁnanciar⁵.

Ce se va întâmpla cu IGTV în 2019?
Întrebările cu privire la viitorul IGTV sunt
numeroase: de la ce strategie va adopa Instagram
pentru a-și promova noua platformă, până la cum ar
putea IGTV să detroneze YouTube și ce noi features
ar ajuta în acest sens.
Continuând așa, IGTV riscă să devină o platformă
socială fantomă și să aibă același destin ca și Google
Plus.
Kevin Systrom, Instagram CEO, pariază pe curajul

Anul 2019 pare a ﬁ un an cu multe promisiuni pentru
IGTV, speculându-se investirea unui buget de
promovare foarte mare pentru ca platforma să
câștige din ce în ce mai mult teren și să își
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dovedească utilitatea, în timp ce Kevin Systrom
suţine că ”Toate lucrurile mari au fost la început
mici”⁶.
Din motive ușor de înţeles, statisticile exacte pentru
IGTV nu au fost făcute publice de către Instagram,
lăsând însă oportunitatea deschisă pentru anul
curent.
Alexandra Ion
Digital Manager, Golin

1) https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/ , ianuarie
2019
2) https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/ , ianuarie
2019
3) https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/ , ianuarie
2019
4) https://techcrunch.com/2018/08/25/igtv-views/
5) https://techcrunch.com/2018/08/25/igtv-views/
6) https://techcrunch.com/2018/08/25/igtv-views/
7) https://digiday.com/media/instagrams-igtv-sees-growing-popularityepisodic-videos/
8) https://www.socialbakers.com/blog/instagram-igtv-everythingmarketers-need-to-know-part-1
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NOI TERITORII ÎN COMUNICAREA DE
BRAND: PODCAST-URILE
Podcasturile sunt emisiuni de radio pre-înregistrate,
pe care le putem asculta de pe diferite dispozitive,
inclusiv pe mobil, în deplasare. Deși au o istorie de
aproximativ 15 ani și în SUA sunt extrem de
populare, în ultimii ani interesul pentru acestea a
crescut într-un ritm accelerat și la nivel global,
devenind un subiect de interes și în România. La noi
au apărut deja mai multe podcast-uri decât v-aţi
aștepta, temele s-au diversiﬁcat, brandurile au
început să le ofere sponsorizate, au apărut și premii
specializate, toate acestea ﬁind un semn că în 2019
piaţa aceasta va continua să se dezvolte.
Îmi amintesc când ascultam radio online în facultate
și vedeam că emisiunile care nu mai erau transmise
în direct puteau ﬁ totuși ascultate la secţiunea
„podcasts”. O idee simplă și utilă. Și totuși, nimeni în
jurul meu nu vorbea despre ele și nu părea să
consume decât ce se difuza live. Și eu procedam la
fel. Atunci nu știam exact de ce, dar acum, privind
cum a evoluat tehnologia, lucrurile sunt mai clare.
Între timp, au apărut smartphone-urile, iar ultimii 2
ani a avut loc o revoluţie a internetului pe mobil,
care a devenit accesibil tuturor la preţuri extrem de
mici. În ziua de azi nu prea își mai închide nimeni
datele mobile, iar ce se consumă din punct de
vedere conţinut se consumă online și direct de pe
device (cum se întâmpla înainte pe iPods și mp3

playere), chiar și în deplasări de lungă durată. Astfel,
podcasturile au început să revină în atenţia
utilizatorilor și să aibă succes.

Un alt motiv pentru care au prins și vor continua să
se extindă este calitatea pe care o oferă. Dacă la o
emisiune TV sau la videouri online te mai poţi uita
fără să te intereseze neapărat o poveste, un subiect
editorial, ci doar aspectul vizual, când asculţi un
podcast, rămâne doar povestea. Nu vezi oameni,
dar ţi-i poţi imagina. Experienţa e într-un cadru
intim, de obicei asculţi la căști și nu la boxe.
Vorbitorul e motivat să-ţi capteze atenţia pentru că
are la dispoziţie doar vocea și o poveste și trebuie să
le fructiﬁce la maximum. Totodată, atenţia auditivă

57

DIGITAL
RECAP
2019
e, de cele mai multe ori, mai scăzută decât atenţia
vizuală, un motiv în plus ca focusul să ﬁe foarte mult
pe calitatea conţinutului, pentru a menţine
ascultătorul atent.

Sursa: https://www.nationalpublicmedia.com/npr/platforms/nprpodcasts/

Prin relaţia pe care o stabilesc cu ascultătorii,
realizatorii podcasturilor își construiesc un nivel
ridicat de credibilitate. Podcasturile ar deveni
obositoare dacă ar avea la fel de multe reclame ca
un canal social media. Apoi, formatul pe care
realizatorii îl aleg este de a ﬁ diferit de emisiunile
clasice de la radio, care au pauze publicitare bine
delimitate, cu spoturi produse separat, și de a oferi,
în schimb, pauze publicitare relatate de aceiași
prezentatori. Aceștia descriu de multe ori produse
pe care le-au testat înainte și își asumă o
responsabilitate a calităţii lor în faţa publicului. Să
promoveze un produs cu probleme ar ﬁ o sinucidere
editorială pentru că ar pierde rapid aprecierea
ascultătorilor. În contextul conţinutului fals care
inundă canalele social media și devine tot mai greu
de distins de realitate, podcasturile oferă un spaţiu
stabil și de încredere pentru comunicarea de brand

și funcţionează foarte bine în rândul comunităţilor
coagulate în jurul anumitor interese mai speciﬁce.
În SUA, NPR (The National Public Radio), unul
dintre cei mai buni producători de radio din lume,
oferă zeci de podcasturi pe teme legate de cultură,
educaţie, știinţă, tehnologie sau psihologie. Are un
public matur și educat, cu putere de cumpărare,
ceea ce îl face categoria perfectă pentru multe
branduri. Iar un studiu recent pe care l-au realizat
arată cât de mult cântăresc mesajele comerciale
atunci când sunt plasate într-un podcast NPR: 81%
din public și-a îmbunătăţit opinia despre un brand,
54% au acordat mai multă atenţie mesajului
comercial decât pe alte canale, 79% au întreprins o
acţiune legată de brandul despre care au auzit în
podcast.

Sursa: https://www.nationalpublicmedia.com/npr/platforms/nprpodcasts/

În total, se estimează că există peste jumătate de
milion de podcasturi active, cu peste 18 milioane de
emisiuni¹, doar în iTunes. Dacă luăm în calcul
numărul celor disponibile pe aplicaţia de Android,
Podcast Addict, pe Soundcloud și pe site-uri
independente, probabil că numărul e mai mare.
Cifrele din SUA sunt însă suﬁciente pentru a ne
forma o părere despre această piaţă, mai ales dacă
vrem să anticipăm cum se va dezvolta domeniul în
România. Cultural, românii sunt foarte inﬂuenţaţi de
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cultura americană, este enorm de mult conţinut
multimedia urmărit de români și emisiunile cu și
despre cultură, ﬁe că vorbim de muzică, ﬁlme sau
cărţi, sunt principala sursă de entertainment la noi.
Mai ales dacă vorbim despre generaţia milenialilor,
care au copilărit imediat după Revoluţie și au
crescut cu produse culturale americane și cu
mentalitatea că tot ce vine din SUA are o calitate
mai ridicată decât ce se creează pe plan local.
Pornind de la aceste premise, putem estima cu
ușurinţă că și piaţa americană de podcasturi a
devenit un reper la nivel de calitate și de
comunicare comercială.

(49%), urmat de mașină (22%)².

Sursa: https://www.scena9.ro/article/podcast-la-ce-e-buna-cultura

Există și podcasturi lansate de branduri, care s-au
dezvoltat suﬁcient de mult încât prestigioasa
competiţie Webby Awards să lanseze o categorie
specială pentru acestea. Cele mai recent premiate
podcasturi³ aici au fost: IRL (de la Firefox, creatorii
browser-ului Mozilla), The Future According to Now
(de la echipa de marketing a publicaţiei The Atlantic
și sponsorizată de Fidelity Investments), SyFy 25
Origin Stories (de la ART 19, agenţie de media
specializată pe podcast-uri), Trailblazers (de la
Dell) și Broadway Backstory (de la Today Tix, o
aplicaţie care vinde online bilete la teatru).
Sursa: https://www.nationalpublicmedia.com/npr/platforms/nprpodcasts/

Cei de la Musicoomph au realizat un infograﬁc
extrem de detaliat despre situaţia podcasturilor în
SUA la începutul lui 2019. Cifrele adunate de ei spun
că aproape jumătate din americani au ascultat un
podcast, smartphone-urile sunt principalul device
pe care le ascultă, iar locul preferat este chiar acasă

În România, podcasturile au început să se extindă
timid, dar există deja un număr destul de mare de
emisiuni, care și-au câștigat publicuri specializate
pe anumite nișe. Reţeta succesului pare să ﬁe
dezvoltarea lor ca ramură a unor proiecte
preexistente, ceea ce le oferă un început mai ușor,
pentru că se pot bucura de ascultători care sunt
deja fani ai respectivelor proiecte. De exemplu,
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podcastul realizat de Robert Katai, cunoscut deja în
rândul oamenilor de comunicare pentru
instagramology.ro, podcasturile realizate de Scena
9 și Decât o Revistă și podcasturile realizate de
comedianţi români.
Pe lângă faptul că oferă multe povești, glume și
informaţii de culise din viaţa lor unor oameni care
deja îi apreciază de mulţi ani și le cumpără bilete la
show-uri în întreaga ţară, acestea din urmă mai vin
cu un avantaj: există și în format video. Astfel,
captează și atenţia fanilor care preferă formatele
vizuale și se integrează natural pe un canal extrem
de popular în România: YouTube, unde comedianţii
au deja mii de fani care au dat „subscribe” canalelor
lor. Podcasturile realizate de comediaţi români
funcţionează excelent ca metode de promovare a
lor și a show-urilor pe care le au în diverse cluburi
din ţară pentru că: sunt extrem de autentice și din
punct de vedere discuţii și din punct de vedere
format (majoritatea nu sunt montate, ci difuzate
cap-coadă așa cum au fost ﬁlmate), oferă o imagine
mai bună asupra genului de umor pe care acești
comedianţi îl au și al talentului lor, deci devin o
metodă bună să atragă oﬄine noi cumpărători de
bilete (deși improvizate, conversaţiile sunt uneori la
fel de amuzante ca special-uri pregătite în avans
pentru scenă) și oferă divertisment unor comunităţi
extrem de interesate de acest tip de conţinut, în
perioade în care show-uri noi propriu-zise de
comedie nu sunt lansate. De multe ori, numărul de
reprezentaţii oﬄine crește în paralel și se susţine
reciproc cu numărul de podcasturi lansate online.
Au început să apară și colaborări comerciale cu
astfel de podcasturi, pe care au ales să le

sponsorizeze în special branduri cu public masculin,
precum cele de jocuri video sau auto.
În total, există peste 30 de podcasturi românești,
câteva listate mai jos⁴.
Antreprenoriat: Antreprenori care inspiră (cu Florin
Roșoga)
Comedie: Ceva mărunt (cu Sergiu Floroaia și Toma
Alexandru), Cine știe ce (cu Teo și Victor Băra),
Cristi Miticaru's Podcast, Între show-uri (cu Teo, Vio
și Costel), Popesco Show (cu Cristi Popescu), Victor
Băra Podcast
CSR: Yes You Can (cu Cosmin Bârzan)
Educaţie: Temeri pentru acasă (cu Alice Mihalache)
Economie: Banii vorbesc (cu Laurenţiu Mihai)
Ficţiune: Treasure Monkey cu Madame Fournier
Gaming: All vorbe (cu Edgar și Paul)
Istorie: Podcast de Istorie (cu Dorin Lazăr și Sergiu
Motreanu)
Marketing: Podcastu’ lui Katai (de Robert Katai),
Subcast (al agenţiei Subsign)
Societate-Cultură: Contrasens (realizat de studenţi
la sociologie din Cluj Napoca), DOPcast (cu Mihnea
și Andrei), Geocast (cu Georgiana Doba), Istoria
Culturala a Romaniei de saptamana trecuta pana in
zilele noastre (cu Dorin Lazăr și Ovidiu Eftimie), Mai
puţin prost (cu Doru Cătană), OriginALL (cu Adrian
Boioglu), Pe Bune (cu Andreea Vrabie de la DOR),
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PDCST Marţi și Joi (Vali Petcu), Satul Mădălinei (cu
Ana Maria Ciobanu de la DOR), Scena 9 (de la
revista cu același nume), Trei Șase Cinci, Un român
în Londra (cu Manuel Cheţa), Wineot (cu Simina și
Cosmin),
Sport: Zidul Galben (realizat de fan clubul din
România al Borussia Dortmund)
Știinţă: Sceptici în România, Tehnocultura SciCast
(cu Manuel Cheţa)
Tehnologie: Burzcast (cu Răzvan Burz)
Bonus: un podcast în limba engleză realizat Maria
Năzdrăvan, copywriter român emigrat în UK:
Rejected.

teasere la un alt produs de comunicare, ca unelte de
ampliﬁcare și ca metode de ﬁdelizare a unor
consumator, prin oferirea de valoare adăugată. La
această categorie intră podcast-urile lansate de
branduri (vezi Mozilla) și de comedianţi (vezi „Între
show-uri, cu Teo, Vio și Costel”). A doua metodă de
comunicare prin podcasturi este reprezentată de
apariţiile de brand în podcasturi realizate ca scop în
sine și nu ca mijloace pentru un alt scop. Aici
brandurile pot interveni prin branded content sau
product placement. E o variantă mult mai simplă de
promovare, cât și eﬁcientă, dacă se vizează
câștigarea interesului din partea unor audienţe
nișate. Iar lista de mai sus demonstrează că și în
România există numeroase posibilităţi de
comunicare comercială cu ajutorul podcasturilor.
Roxana Ionescu
Senior Digital Manager, Golin

În concluzie, podcasturile sunt un mediu de
comunicare plin de potenţial pentru comunicarea
comercială, prin două metode principale. Prima
este crearea lor pentru a consolida poziţionarea de
brand a autorului lor, ceea le face să funcţioneze ca

1) https://musicoomph.com/podcast-statistics/
2) https://musicoomph.com/podcast-statistics/
3) https://www.webbyawards.com/winners/all/podcasts-digitalaudio/features/best-branded-podcast-or-segment/
4) http://alternativ.ro/index.php/2018/10/07/podcast-castigatoriwebstock2018/
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_podcasturi_audio_rom%
C3%A2ne%C8%99ti
http://arcca.ro/top-5-podcasturi-cool-din-romania/
https://manuelcheta.ro/2018/05/25/podcasturi-romanesti-de-ascultatin-2018/
http://www.citypodcast.ro/
https://ﬂorinrosoga.ro/podcasturi-romanesti-romania/
https://sirb.net/2018/personal/descoperit-podcasting/
https://www.revistabiz.ro/despre-podcast-si-valoarea-voce/
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QUESTION EVERYTHING.
ESPECIALLY IN 2019.
E cel mai bun sfat pe care cred ca l-am dat până
acum și e un sfat după care încerc să ma ghidez și eu
în viaţă, fără a cădea în extrem. Munca în domeniul
comunicării vine cu mult subiectivism, motiv pentru
care s-au conturat de-a lungul timpului diverse
reguli care să ne ajute să discernem dacă ce facem e
sau nu beneﬁc pentru un brand. Reguli obiective
despre oameni - precum expertiza în domeniu a
unui profesionist, reputaţia sa, respectarea
cuvântului dat - sau despre campanii - precum
obiectivele clare și măsurabile, originalitatea ideii,
suplinirea unei nevoi reale prin acel concept creativ,
atingerea obiectivelor dorite. Dar fake-ul a existat
dintotdeauna, iar de când social media sunt la
îndemâna oricui, e și mai simplu să falsiﬁci imaginea
unei persoane sau a unei campanii, astfel încât mai
sus menţionatele criterii obiective să pară că sunt
respectate.
Totodată, factorul uman rămâne esenţial în
activitatea noastră. Acesta funcţionează în două
direcţii. În primul rând, pentru că suntem oameni,
ajungem uneori să evaluăm subiectiv criterii
obiective sau ajungem să credem că le-am evaluat
o b i e c t i v d i n n e i n f o r m a r e , i g n o ra n ţ ă s a u
dezinformare. Suntem marcaţi de perioada socioeconomică în care am trăit, de educaţie și
experienţele trăite. Avem curajul să punem sub

semnul întrebării ceea ce ni se arată, în funcţie de
aceste aspecte, iar faptul că suntem un Baby
Boomer, un Millenial sau un tânăr din Generaţia Z ne
va face să ne exprimăm gândirea critică în feluri

diferite și să ﬁm uneori propria noastră capcană.
Uneori vom greși, având cele mai bune intenţii. De
aceea, e important să ﬁm conștienţi de propriul
nostru bias uman de ﬁecare dată când facem
evaluări în activitatea noastră de oameni de
comunicare.
A doua direcţie în care funcţionează factorul uman
este că avem instincte și că e bine să le ascultăm.
Chiar dacă nu conștientizăm anumite aspecte,
instinctele ne vor ajuta să depistăm semnale de
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alarmă și să ne adaptăm acestora.
Anul 2019 se anunţă un an în care adevărul și
onestitatea cântăresc tot mai mult. Greșelile din
ultimii ani (fraudă, fake news, fake content) au
început să iasă la iveală și să ajungă la urechile
publicului larg, care începe să-și pună întrebări, să
ﬁe mai atent la fapte, la criterii obiective, la ce spune
instinctul. Acest lucru, în contextul dezvoltării
tehnologiei și democratizării unor instrumente
avansate de comunicare, va mobiliza oamenii să-și
dezvolte spiritul civic prin acţiuni de citizen
journalism, crowdfunding cu scopuri sociale,
aplicaţii mobile puse în slujba adevărului și nu
numai. Iată câteva exemple de cum social media nea arătat realităţi distorsionate în ultima perioadă.

onestitatea, faţă de tine însuţi înainte de cea faţă de
ceilalţi, de a ști când să spui „stop” și să-ţi asumi
greșelile. Fiecare activitate legată de festival poate
ﬁ extrapolată la activitatea de comunicare în social
media și PR și ca o lecţie de „așa nu”.

There may be a Fyre in you
Documentarele lansate de Netﬂix și Hulu în ianuarie
2019 au făcut cunoscut la nivel global festivalul
Fyre, un eveniment care promitea, de la prima
ediţie, o experienţă de neuitat în Bahamas, alături
de inﬂuenceri de renume și în condiţii de lux și care
s-a dovedit a ﬁ un festival fără infrastructură și
logistică, cu zero inﬂuenceri și în condiţii la limita
siguranţei ¹.
Cred că cel mai șocant lucru despre Fyre Festival
este numărul atât de mare de oameni care au
participat la această iluzie comună, în ciuda faptului
că tot procesul de lucru era plin de semnale de
alarmă. Eșecul festivalului și condamnarea la 6 de
ani închisoare a fondatorului acestuia, Billy
McFarland, arată cât de important este să ai simţul
realităţii, experienţă în domeniul în care activezi și

Sursa: https://www.vanityfair.com/news/2017/05/fyre-festival-pitchdeck

Copyright: asigură-te că toate persoanele și
brandurile pe care vrei să le implici în campanie șiau dat acordul pentru acest lucru. De exemplu, dacă
vrei să comunici că faci un festival pe o insulă
aparţinând lui Pablo Escobar și nu e adevărat,
familia Escobar te poate acţiona în instanţă.
Locaţie: alege o locaţie care poate asigura la data
evenimentului tot spaţiul și toate condiţiile
necesare unei experienţe plăcute. De exemplu, dacă
alegi o insulă, alege una care are deja canalizare și
electricitate.
Resurse umane: calculează de la început de câte
ore de muncă e nevoie pentru toate aspectele
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evenimentului și de ce buget e nevoie pentru a
acoperi acele ore de muncă. Totodată, ascultă-ţi
colegii mai experimentaţi decât tine. Dacă un coleg
care a lucrat mulţi ani în logistică îţi spune că
planurile tale logistice nu sunt fezabile, urmează-i
sfaturile în loc să-l concediezi.
Timing: comunică o dată a evenimentului după ce
te-ai asigurat că ai toate resursele umane și
ﬁnanciare care să te ajute să termini treaba până la
acea dată. Dacă îţi dai seama pe parcurs că nu ai
ales bine data, amân-o înainte de a deveni situaţie
de criză. 6 luni nu sunt suﬁciente să organizezi un
festival pentru 40.000 de participanţi pe o insulă,
mai ales dacă e prima ediţie.
KPIs: promite partenerilor expunerea media pe care
știi sigur că o poţi livra, după ce te-ai asigurat că ai
destul buget pentru inﬂuencer marketing și echipa
de comunicare, inclusiv un buget de backup.
Bugete: investește într-un teaser, ﬁe el și un
eveniment de teaser, după ce te-ai asigurat că ai
bani puși deoparte și pentru evenimentul ﬁnal.
Și, nu în ultimul rând, un sfat pentru toţi cei care
sunt, urmăresc sau lucrează cu un inﬂuencer:
cercetaţi dacă ceea ce se comunică e adevărat sau
măcar realist. Agentul lui Kendall Jenner a fost de
acord să semneze o colaborare cu Fyre Festival
pentru promovare. Kendall a acceptat să
promoveze pe Instagram² un festival care încă nu se
întâmplase, fără a avea vreun termen de comparaţie
din trecut. Fanii săi au ales să-și cumpere bilet la
festival inﬂuenţaţi de ea. Poate că lucrurile ar ﬁ stat
diferit dacă ﬁecare dintre aceste persoane s-ar ﬁ

informat din cel puţin trei surse care au dovedit în
trecut că ceea ce publică este veriﬁcat cu fapte.

Truth Is In the Eye of the Beholder
Un trend în creștere este #DeepFake, o formă de
manipulare a imaginilor și sunetelor prin inteligenţă
artiﬁcială, mai precis prin deep learning³. Acesta din
urmă reprezintă un algoritm care este învăţat să
recunoască tipare în înregistrări audio sau video ale
unei persoane⁴. Odată ce algoritmul poate detecta
în mod ﬁdel suﬁciente astfel de tipare, devine foarte
ușor ca elementele să ﬁe interschimbate în liniile de
cod, iar imagini false să ﬁe generate. Cel mai
frecvent mod de a folosi deep fake a fost până acum
folosirea feţelor unor celebrităţi în locul altor feţe,
începând cu cele ale unor vedete XXX și continuând
cu cele ale altor vedete. De exemplu, cineva a
înlocuit faţa lui Jennifer Lawrence cu faţa lui Steve
Buscemi, într-o înregistrare a unui Q&A cu presa, la
Gala Globurilor de Aur.

Sursa: http://fortune.com/2019/01/31/what-is-deep-fake-video/
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Videourile au circulat pe social media, au stârnit
amuzament și aprecieri, dar au atras totodată
atenţia asupra ușurinţei cu care o informaţie falsă
poate ﬁ îmbrăcată într-o formă atât de credibilă.
Dacă în urmă cu câţiva ani, înlocuirea unei feţe cu o
altă faţă se realiza manual, de o persoană, în
Photoshop, acum acest proces se poate face
automat, printr-un cod⁵. Dacă pentru industria
ﬁlmului, această metodă e o bucurie, care salvează
milioane de dolari, pentru cetăţeni este o sursă de
îngrijorare și poate duce la noi teorii ale conspiraţiei.
Momentan, tehnologia nu a avansat atât de mult
încât să poată ﬁ manipulate evenimente istorice de
scară largă⁶. Asta pentru că algoritmii de deep
learning nu au fost încă „hrăniţi” cu toate
informaţiile de care au nevoie. De exemplu, un video
în care mimica și vocea actorului Jordan Peele au
fost suprapuse peste imaginea lui Barack Obama a
necesitat prelucrarea a 56 de ore de înregistrări.

Sursa:
https://edition.cnn.com/interactive/2019/01/business/pentagons-raceagainst-deepfakes/

Pentru înregistrări audio e nevoie de mult mai puţin,
Apple, de exemplu, a avut nevoie de circa 20 de ore
pentru Siri⁷. Adobe lucrează deja din 2016 la o
aplicaţie care poate genera cuvinte cu vocea unei
persoane, fără ca acele cuvinte să ﬁ fost spuse de
acea persoană în realitate. Denumit Project VoCo,
aplicaţia e un fel de Photoshop pentru audio și e
dezvoltată în parteneriat cu cercetători de la
Universitatea Princeton⁸.
Există deja cercetători care lucrează la aplicaţii care
să depisteze dacă un video sau un audio este
manipulat, cu susţinerea, în SUA, a Pentagonului și a
unor membri ai Congresului. Tehnologia pentru
deep fake și pentru VoCo este la bază aceeași,
pornește de la deep learning, rămâne de văzut care
va evolua mai repede și care va avea mai mult
impact.
Pentru a ne proteja, trebuie să acordăm mai multă
atenţie lucrurilor pe care le vedem și le auzim, să
devenim confortabili cu a avea reţineri în a le crede.
Odată ce devenim conștienţi că Deep Fake e real și
la îndemâna tuturor, avem puterea de a pune sub
semnul întrebării lucruri care la prima vedere pot
părea adevărate. Și video-urile menţionate mai sus
pot ﬁ cu ușurinţă acceptate iniţial, dar la o cercetare
mai amănunţită, discrepanţele se pot încă observa
(zona sprâncenelor, rotirea capului, zonele
înceţoșate prin comparaţie cu detaliile clare din
restul feţei). Totodată e important să avem, din nou,
în vedere sursele de informare, să comparăm mai
multe, să le evaluăm credibilitatea, aﬁlierea politică
sau comercială.
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AI Inﬂuencers are Here to Stay
Shudu Gram este primul Instagram model 100%
digital. Cu alte cuvinte, ea nu există în realitate. Dar
fotograﬁile publicate pe cont par destul de
autentice. Iar ea are peste 1 milion de followeri și
zeci de mii de interacţiuni la o postare. Ca și cazul
#DeepFake, la prima vedere, Shudu poate trece cu
ușurinţă drept o persoană ca oricare altă persoană
devenită inﬂuencer de modă. Cu puţin mai multă
atenţie, privirea goală, pielea perfectă și lumina
artiﬁcială încept să tragă semnale de alarmă.

Sursa: https://www.instagram.com/shudu.gram/

Shudu e creată de agenţia Diigital, prima agenţie de
modele digitale, care folosește modelarea 3D în
mod aplicat, pentru a demonstra cât de departe
poate ﬁ dusă în comunicarea de brand. Alături de
Shudu, agenţia mai „manageriază” alte 6 modele
(alte femei, un bărbat, un model plus size și un
extraterestru).
Dincolo de experimentele digitale pe care trebuie
să le urmărim cu vigilenţă pentru a păstra contact
cu realitatea, mai este un aspect de luat în calcul.
Shudu este poate una dintre cele mai corecte
modele care comunică pe Instagram. Aﬂăm din
descriere cine este și suntem direcţionaţi către siteul www.TheDiigitals.com pentru detalii. Toate
postările includ hashtag-uri precum
#digitalsupermodel #3D #3Dart și #digitalart.
Majoritatea descrierilor vorbesc despre Shudu la
persoana a treia și despre autorul său la persoana
întâi, explicând tehnicile 3D folosite. Dacă includ
comunicări comerciale, brandurile sunt menţionate
ca surse de inspiraţie pentru acele imagini și nu ca
produse care au fost folosite propriu-zis de o
persoană.
Shudu a creat un precedent în industria online și
probabil că vor urma multe experimente similare. E
o sursă de inspiraţie pentru designeri, creatori de
conţinut care urmăresc să producă și să publice
imagini artistice, de calitate și de bun gust, și ne
demonstreză, prin transparenţa cu care își
comunică identitatea, că poţi să nu ﬁi real, dar dacă
recunoști asta, utilizatorii te vor urmări oricum, iar
brandurile te vor contacta pentru colaborări plătite.
Fake-ul poate lua, așadar, multe forme și nu este

66

DIGITAL
RECAP
2019
mereu ceva negativ. Așa că, în 2019, ar ﬁ bine să ﬁm
mai degrabă atenţi la diferenţa dintre minciună și
adevăr, manipulare și onestitate, decât la diferenţa
dintre fabricat și real. Pentru că, într-o lume digitală,
unde vorbim și ne atașăm de inteligenţe artiﬁciale,
ne distrăm în VR, ne jucăm în AR și admirăm arta
creată în software, realitatea în sensul său clasic e
deja alterată, dar într-un mod care de multe ori ne
îmbogăţește viaţa. În schimb, adevărul și
onestitatea rămân valori intrinsec umane și care vor
conta indiferent de secolul în care trăim.
Roxana Ionescu
Senior Digital Manager, Golin

1) https://www.vulture.com/2017/05/fyre-festival-ﬁasco-the-completetimeline.html
2) https://www.scribd.com/document/346949516/Fyre-Festival-PitchDeck, pagina 25, prezentare publicată pe
https://www.vanityfair.com/news/2017/05/fyre-festival-pitch-deck, mai
2017
3) http://fortune.com/2019/01/31/what-is-deep-fake-video/
4) http://fortune.com/2018/09/11/deep-fakes-obama-video/
5) https://www.youtube.com/watch?v=dMF2i3A9Lzw
6) https://edition.cnn.com/interactive/2019/01/business/pentagonsrace-against-deepfakes/
7) http://fortune.com/2018/09/11/deep-fakes-obama-video/
8) https://www.theverge.com/2016/11/3/13514088/adobe-photoshopaudio-project-voco

Sursa foto: https://medium.com/swlh/the-fyre-festival-deck-showswhat-is-wrong-with-modern-fundraising-6b85fb38f75b
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