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INTRODUCERE
Într-o lume în care multe colaborări se
rezumă la campanii punctuale, mă
bucur că acest proiect realizat alături
de prietenii de la Golin se întâmplă de
8 ani încoace. Este, probabil, cea mai
consistentă colaborare dintre un
blogger şi o agenţie din România.
Această a 9-a ediţie de Digital Recap
aduce multe dintre secţiunile cu care
ne-am obişnuit, de la analiza anului
încheiat până la trendurile pentru anul următor şi cifrele
relevante din e-commerce-ul românesc şi social media.
Venim în acest an şi cu un follow-up la articolul de anul
trecut pe subiectul podcasturilor, precum şi o privide
asupra AI-ului. Podcasturile sunt, fără îndoială, trendul
care va domina piaţa din România în 2020, aşa că mă
bucur să văd că echipa Golin l-a identiﬁcat încă de la ediţia
precedentă.
Nu pot să închei decât cu gândul că anul viitor pregătim o
ediţie de colecţie a Digital Recap, ﬁind al 10-lea număr din
această serie. O serie începută într-o duminică din
noiembrie 2010, cu un articol de pe www.hoinaru.ro
intitulat "Sunday's Media Recap".

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

Am minţi dacă n-am recunoaște că
suntem în al nouălea cer anul acesta
când Digital Recap ajunge la cea de-a
n o u a e d i ţ i e ! Av e m a m b i ţ i a c ă
#DigitalRecap2020 este better, wiser,
sharper. Am pus 2020 sub semnul
conţinutului relevant, al “earned ﬁrst
creative ideas” și al căutării unui social
purpose care să aducă brandurile și
companiile aproape de aspiraţiile
Millenials & Z Gen, atât de preocupaţi de dimensiunea
socială și impactul asupra mediului. Ne-am uitat cum a
evoluat ideea de responsabilitate socială și cum se
traduce această ﬁlozoﬁe de business azi în comunicarea
online care domină spaţiul public și dialogul cu
stakeholderii.
Dacă anul trecut deschideam discuţia despre podcasturi
aici, în Digital Recap, anul acesta continuăm subiectul și
urmărim dezvoltarea conţinutului audio în .ro. Ne uităm la
primele exemple de colaborări între branduri și
podcasturi și ne întrebăm „what`s next?”
Ne îndreptăm apoi privirea spre tehnologie și viitor și
încercăm să vedem cum ne schimbă inteligenţa artiﬁcială
viaţa la birou și ce impact are asupra brandurilor pe care le
promovăm. Ne-am întrebat și care este impactul A.I. și
social media în vieţile noastre dincolo de comunicarea
comercială, un subiect pe care nu îl puteam ocoli în anul în
care fenomene ca alegerile sau Brexitul ne vor marca la
nivel macro.
#Curious? Vă invităm să citiţi Digital Recap 2020 iar dacă
vă ridică mai multe întrebări decât cele la care am reușit să
răspundem deja, înseamnă că ne-am făcut treaba :)

Irina Roncea
Managing Director, Golin
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IANUARIE
Google primeşte o amendă de 50 de
milioane de euro în Franţa pentru
nerespectarea GDPR. O amendă record în
Europa, genul de amendă pentru care a fost
introdusă legislaţia GDPR. Google a fost penalizată
pentru că avea informaţiile despre protecţia
datelor personale diseminate în mai multe
documente distincte, iar ancheta autorităţilor a
concluzionat că nu era suﬁcient de uşor să ajungi la
ele. În iulie 2019 recordul avea să ﬁe depăşit de
British Airways, care primea o penalizare ﬁnanciară
de 183 de milioane de lire pentru o breşă de
securitate ce a expus 500.000 de conturi de
utilizatori.

Mai bine de 24 de milioane de documente
ﬁnanciare precum contracte de împrumut
de la cele mai mari bănci din SUA au
scăpat pe net din cauza unei breşe de
securitate. A fost doar unul dintre cazurile grave
în care date cu caracter personal au ajuns să ﬁe
publicate pe internet. De la o lună la alta apar noi
astfel de cazuri, iar o ştire despre 5-10 milioane de
conturi de utilizator pierdute de o reţea de
socializare a ajuns să nu mai reprezinte ceva
important. Nişte hackeri ruşi au mers chiar mai
departe şi au furat în 2019 toate datele ﬁnanciare de
la FISC-ul bulgar, 5 milioane de conturi cu informaţii
ﬁnanciare complete.
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DOR are un parteneriat cu Libertatea, în
demersul de a ieşi din “bulă” şi de a
ajunge la publicul mainstream cu textele
lor. Libertatea trece printr-un proces de
transformare, sub atenta coordonare a lui Cătălin
Tolontan, în timp ce DOR caută mai multă atenţie
din partea publicului larg. Este şi o validare a
schimbărilor produse la Libertatea din ultimii ani,
spre un jurnalism mai serios.

Aplicaţia Weather Channel vindea datele
personale ale utilizatorilor, iar un tribunal
din California a decis că ﬁecare “victimă”
trebuie să primească 2500 de dolari drept
compensaţie. E, probabil, primul astfel de caz în
care utilizatorii cărora li s-au vândut datele
personale ajung să primească despăgubiri pentru
asta. Subiectul a fost reluat pe parcursul anului, cu
alte speţe similare discutate de justiţia americană,
însă cazul Weather Channel reprezintă un
precedent important. Până la acel moment,
amenzile primite de companii pentru
nerespectarea politicilor privind datele cu caracter
personal erau încasate exclusiv de guvernele
statelor în care se dădea respectiva penalizare.
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# Kanal D iese din lista must-carry, urmând celelalte

# Guvernul anunţă că vrea să impoziteze veniturile

televiziuni importante din România.

din crypto-monede.

# Netﬂix şterge un episod dintr-un show la cererea

# Bing e blocat în China, ca alt episod al războiului

Arabiei Saudite.

comercial dintre SUA şi China.

# Digi creşte tarifele lunare pentru anumite servicii

# Easyhost cumpără 8,1% din Zonga pentru

ca urmare a “taxei pe lăcomie”.

aproape 1 milion de lei.

# IMDB lansează un serviciu de streaming gratuit

# Startup-ul românesc TypingDNA primeşte o

de ﬁlme şi seriale în SUA, numit Freedive.

ﬁnanţare de 1,5 milioane de dolari.

# Canalul românesc de Youtube LooLoo Kids e

# Naspers cumpără Avito, cel mai mare site de

primul din Europa de Est care primeşte butonul de
diamant – distincţie pentru conturile cu mai mult de
10 milioane de abonaţi.

anunţuri din Rusia.

# treizecizero.ro lansează o zonă premium de
content disponibilă începând cu 140 de lei pe an.

# Altex lansează un procesator de plăţi numit
Credex Pay.
# Google vrea să cumpere tehnologia de
smartwatch de la Fossil pentru 40 de milioane de
dolari.

# Facebook plătea adolescenţii pentru a instala o
aplicaţie de telefon care le monitoriza toate
acţiunile.
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FEBRUARIE
Mai multe companii, printre care Nestlé,
Purina, Disney şi McDonald’s îşi retrag
reclamele de pe Youtube, în urma unui
scandal legat de clipuri cu minori. Se pare

schimbat în rău pentru Digi 24. Tăieri de costuri,
emisiuni la care s-a renunţat, jurnalişti care au ales
să plece spre alte proiecte şi o politică editorială tot
mai discutabilă.

că anumite clipuri de pe Youtube erau urcate pe
platformă pentru diverse grupuri de pedoﬁli. Clipuri
aparent inocente în care apăreau minori, dar la care
erau diferite comentarii indecente. După izbucnirea
scandalului mai multe branduri au luat poziţie şi sau retras temporar de pe platformă, însă măsura
poate ﬁ văzută şi ca o tactică de negociere a unor
discounturi.

Jeﬀ Bezos susţine că
National Enquirer a
încercat să-l şantajeze şi
sugerează că totul are
legătură cu Donald Trump.

Nou scandal legat de datele personale
pentru Facebook. În februarie s-a aﬂat că
preluau informaţii precum ritmul cardiac
de la anumite aplicaţii care foloseau
logarea lor. Probabil că astfel de probleme
reprezintă doar vârful icebergului în ceea ce
priveşte conﬁdenţialitatea pe Facebook. De altfel,
pe parcursul lui 2019 au ieşit la iveală şi alte
probleme, precum transcrierea mesajelor private
audio de către subcontractori ce foloseau oameni.

Digi 24 închide staţiile locale şi întrerupe
colaborarea cu mai mulţi jurnalişti şi
realizatori de emisiuni. Deşi erau semne
îngrijorătoare de la sfârşitul lui 2018, lucrurile s-au
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O mişcare curajoasă a şefului
Amazon, care arată că nu poate ﬁ şantajat.
Zvonurile au mers până în punctul în care s-a spus
că hackeri din Arabia Saudită i-ar ﬁ spart telefonul
drept răzbunare pentru reacţia dură pe care a avuto Washington Post la adresa guvernului de la
Riyadh după asasinarea lui Jamal Khashoggi.

PRO TV anunţă că negocierile cu Telekom
au intrat în impas şi că e posibil ca
posturile grupului să nu se mai vadă
pentru abonaţii operatorului telecom.
Iniţial, a părut o mişcare cel puţin îndrăzneaţă venită
din partea PRO TV, o negociere dură. Însă lucrurile
s-au repetat spre ﬁnalul lui 2019 şi cu Discovery, iar
pe fondul problemelor pe care le-a avut Telekom
România, putem observa un tipar. Până la urmă
posturile din grupul PRO au rămas pe Telekom, fără
niciun alt cost suplimentar pentru abonaţi.
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ALTE ȘTIRI PE SCURT
# TVR vrea să (re)devină canal generalist şi să

# Reddit ia o nouă rundă de ﬁnanţare, de 300 de

cumpere drepturile pentru vreo 200 de meciuri de
fotbal.

milioane de dolari, din care 150 de milioane de la
TenCent.

# MTV se desparte de grupul PRO, însă canalul
rămâne în România.

# Amazon renunţă să mai construiască un sediu la
New York.

# Platformele de cazări precum Booking.com,
Trivago sau Hotels.com sunt obligate să renunţe la
taxele ascunse.

# Se închide televiziunea TVH, pornită ca proiect în
cadrul Universităţii Spiru Haret.
# China blochează biletele de avion pentru

# Slack se pregăteşte să se listeze la bursă, însă unii
specialişti susţin că ar putea exista un cumpărător
înainte de IPO.

# Spotify suspendă conturile gratuite care folosesc

cetăţenii fără suﬁcient credit social.

# TikTok primeşte o amendă de 5,7 milioane de
dolari pentru că nu respecta intimitatea copiilor sub
13 ani.

AdBlocker.

# Spotify cumpără Gimlet şi Anchor (două reţele de
podcasturi) pentru 340 de milioane de dolari.

# WinRAR avea un bug nedescoperit de 19 ani.
# Apple se pregăteşte să lanseze un serviciu de
abonamente la ziare.

9

DIGITAL
RECAP
2020

MARTIE
Mark Zuckerberg explică într-o notă
lungă cum vede viitorul Facebook: axat
pe integrare şi privacy. Ca urmare a acestei noi
strategii, în care mesageria devine punctul central,
au loc plecări la vârf din Facebook: Chris Cox – CPO
Facebook (şeful NewsFeedului) şi Chris Daniels –
Vicepreşedintele Whatsapp. Probabil că această
axare pe privacy este un răspuns la scandalul
Cambridge Analytica şi la multitudinea de
probleme pe care le-a avut Facebook în ultimii ani.

eMAG îşi consolidează poziţia din Ungaria
prin fuziunea cu Extreme Digital. Astfel,
eMAG se extinde în 5 ţări: Cehia, Slovacia, Slovenia,
Croaţia și Austria. Este prima achiziţie importantă
pe care o face eMAG în afara ţării (unde a cumpărat
PC Garage) şi un nou pas spre consolidarea poziţiei
în Europa Centrală şi de Est. Noua entitate devine
un jucător important în regiune.

UE votează legea copyrightului
cunoscută ca “Articolul 13”, un demers
legislativ controversat. Numită şi "legea care
va interzice meme-urile", Directiva Copyright
urmează să ﬁe adoptată de toate ţările membre,
care au la dispoziţie 2 ani pentru a include în legile
lor prevederile şi a le pune în aplicare. Deşi la
momentul respectiv s-au făcut mari presiuni online
pentru a opri adoptarea acestei legi, povestea a fost
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uitată şi probabil că va mai dura câţiva ani până
când va intra în vigoare şi va reveni, astfel, în atenţia
publicului.

Instagram lansează în US opţiunea de
cumpărare direct din aplicaţie, vânzătorii
urmând să plătească un mic comision. Un
pas ﬁresc, după ce Instagram a testat de-a lungul
timpului diverse opţiuni de shopping. În Europa mai
avem de aşteptat, însă chiar şi după implementare
rămâne de văzut câte companii vor alege să
plătească acel comision către Instagram. Cert este
că reţeaua socială deschide astfel o nouă sursă de
venit, ceea ce ar trebui să-i mulţumească pe
investitori.

Directorul ﬁnanciar al Revolut pleacă din
companie, iar presa leagă evenimentul de
un potenţial scandal de spălare de bani
prin intermediul aplicaţiei. Ulterior, Daily
Telegraph corectează ştirea, abia după ce zeci de
alte publicaţii preluaseră deja
i n fo r m a ţ i i l e e ro n a te. A st a
deschide o discuţie despre fake
news, wrong news şi
responsabilitatea tot mai mare
pe care o au jurnaliştii într-o
epocă în care viralizarea a
devenit o problemă de minute.
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# Lyft se listează la bursă şi strânge 2,2 miliarde de

# Google atacă piaţa de gaming cu platforma de

dolari, la o evaluare totală de 24 de miliarde.

game streaming Stadia.

# Guvernul României dă o ordonanţă de urgenţă

# Facebook recunoaşte că a stocat sute de

care scoate în afara legii UBER şi Bolt.

milioane de parole text, fără niciun fel de criptare,
care puteau ﬁ căutate de angajaţi.

# Facebook promite să şteargă conţinutul
antivaccinist de pe reţea şi să-l ascundă de pe
Instagram.

# MySpace pierde milioane de melodii urcate între
2003 şi 2015.

# Taxify îşi schimbă numele în Bolt pentru a se axa şi

# UBER cumpără Careem, un competitor din

pe trotinete electrice.

Orientul Mijlociu, pentru 3,1 miliarde de dolari.

# Facebook anunţă că a şters o serie de pagini şi

# Apple anunţă Apple Card, un serviciu de banking

conturi ce acţionau ca un aparat de propagandă al
PSD.

similar cu Revolut.

# Apple anunţă şi un serviciu de streaming numit
# Costi Mocanu pleacă din conducerea PRO TV.
# Mozilla lansează un serviciu de transfer de ﬁşiere

AppleTV+, un abonament la ştiri numit Apple
News+ şi un serviciu de gaming online numit Apple
Arcade.

numit Send, care permite până la 2,5 GB transferaţi.

# Iese la iveală că Facebook a făcut lobby puternic
# Iese la iveală că Google a plătit 105 milioane de

pentru a opri legi similare cu GDPR-ul.

dolari unor angajaţi acuzaţi de hărţuire sexuală.
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APRILIE
Nişte cercetători din Mexic scot la iveală că 540 de

milioane de conturi de Facebook au fost
expuse. Concluziile vin în urma unor analize ale
breşelor de securitate ale reţelei. Se pare că
respectivele conturi au fost expuse pe un server
public nesecurizat nici măcar cu o parolă. Ulterior,
trei noi investigaţii pe probleme de privacy au
pornit împotriva Facebook în Irlanda, Canada şi
SUA.

economice dintre SUA şi China sunt tensionate,
Alibaba domină autoritar piaţa din Asia, iar CEO-ul
Jack Ma vorbeşte despre sistemul 996 pentru
angajaţii companiei sale (programul de muncă de la
9 dimineaţa la 9 seara, timp de 6 zile pe
săptămână).

Julian Assagne, fondatorul Wikileaks,
este arestat la Londra, după 7 ani de exil în
sediul ambasadei Ecuadorului în Marea Britanie.
Assagne urma să ﬁe extrădat în SUA şi judecat
pentru publicarea de informaţii clasiﬁcate.

UBER se pregăteşte de listarea la bursă şi
mai ia 500 de milioane de dolari investiţie de la
PayPal, ceea ce duce valoarea estimată a companiei
la 78,8 miliarde de dolari.
Hertz îi dă în judecată pe cei de la
Accenture pentru că site-ul care le-a fost livrat
Amazon iese de pe piaţa din China. Decizia
vine într-un context complex, în care relaţiile
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are foarte multe probleme, deşi a costat 32 de
milioane de dolari. Probabil că este cel mai scump
site din istorie care nu funcţionează corespunzător,
o lovitură de imagine pentru cei de la Accenture.
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# Festivalul iCEEfest se rebranduieşte în Upgrade

# Google e obligat să introducă şi alte browsere pe

100 şi ţinteşte piaţa internaţională.

Android pentru a respecta legile UE.

# Lime intră în România, ﬁind primul serviciu de

# Adrian Sârbu devine acţionar al Smart FM.

închiriere de trotinete de pe piaţa locală.

Antena 3.

# Elon Musk ajunge la un acord cu guvernul SUA în
privinţa a ceea ce poate şi ce nu poate posta pe
Twitter.

# Discovery pregăteşte un serviciu de streaming de

# Sri Lanka blochează temporar accesul la reţelele

documentare în parteneriat cu BBC.

de socializare după atentate pentru a preveni
răspândirea de fake news.

# Staţiile locale Antena 1 devin televiziuni regionale

# Realitatea Media intră în faliment.
# Amazon permite plăţi P2P în India.
# PayU lansează o formă de creditare numită PayU
Online Credit.

# Instagram testează ascunderea numărului de
like-uri de la o postare.

# Se închide serviciul de mesagerie BBM (de la
Blackberry).

# Hulu cumpără înapoi un procent deţinut de AT&T.
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Vânzările de iPhone continuă să scadă şi
în Q2, în timp ce vânzările de iPad cresc
puţin. Apple se concentrează mai mult pe partea
de servicii având în vedere că businessul cu
laptopuri şi telefoane nu mai poate avea creşteri
spectaculoase. Noi servicii precum AppleTV+,
Apple News+ şi Apple Arcade vin să consolideze
pachetul oferit de companie în baza unor
abonamente lunare.

faţă de listarea iniţială cu 7,6%. Aşteptată cu
mult interes de investitori, listarea UBER a adus mai
mult dezamăgire, iar ulterior nelinişte. Pe parcursul
anului preţul unei acţiuni a scăzut de la 42 de dolari
până la 29 de dolari, însă până la urmă situaţia s-a
mai remediat.
Huawei este suspendat de Google de la
orice update-uri ale platformei Android,
ca urmare a restricţiilor impuse de guvernul SUA
producătorului chinez. Măsura afectează atât
telefoanele Huawei deja existente pe piaţă, cât şi
modelele pe care compania urmează să le lanseze.

UiPath ia o nouă rundă de ﬁnanţare de
568 de milioane de dolari, la o evaluare de
7 miliarde de dolari. Compania condusă de
Daniel Dineş a fost pe val în 2019, CEO-ul român
bifând inclusiv o apariţie pe coperta Forbes
America.

UBER s-a listat la bursă, însă prima zi n-a
fost aşa bună, preţul acţiunilor a scăzut
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# Glovo primeşte o ﬁnanţare de 168 de milioane de

# UBER începe să dezactiveze conturile clienţilor

dolari.

cu rating mic.

# Youtube Music şi Youtube Premium s-au lansat în

# Se aﬂă că Apple vindea date despre utilizatorii de

România

iTunes pentru 8 cenţi/cont.

# Verizon vrea să vândă Tumblr; PornHub vrea să-l

# Prima TV este scoasă la vânzare de PwC.

cumpere.

# Mihnea Măruţă pleacă de la PressOne.

# Flipboard e spart şi milioane de parole sunt
pierdute.

# Adrian Sârbu se pregăteşte să vândă ProSport şi

# Yahoo lansează un crypto-exchange.

ProMotor.

# Bogdan Enoiu şi Valentin Radu se asociază în
serviciul de închiriere de trotinete Flow.

# Agenţia PRbeta are o “soră mai mică”, Blue Moon
Agency, specializată pe comunicare culturală.

# Instagram închide aplicaţia Direct.
# Google schimbă regulile pentru aplicaţiile de
copii din Google Play.
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IUNIE
Facebook prezintă Libra, o cryptomonedă pe care o lansează în parteneriat
cu multe companii importante. Anunţat

John Ive părăseşte Apple după 23 de ani
petrecuţi la cârma departamentului de
design al companiei. Oﬁcial, John Ive a

drept un proiect uriaş, menit să schimbe piaţa
crypto-monedelor, Libra s-a dovedit a ﬁ un eşec
chiar înainte de lansare. Printre companiile
prezentate la început drept partenere în proiect se
numărau: Mastercard, Visa, PayPal, Vodafone,
Stripe, PayU, Spotify, eBay şi multe altele. Rând pe
rând, PayPal, Mastercard, Visa, Stripe, eBay şi
Mercado Pago s-au retras din Libra Association

declarat că-şi doreşte noi provocări profesionale,
dar că va continua să lucreze la design-ul noilor
dispozitive Apple, din calitatea de consultant
extern. Însă unul dintre motivele reale ar putea ﬁ
legat de importanţa tot mai mică pe care o au
dispozitivele Apple, într-un ecosistem ce începe să
se bazeze tot mai mult pe servicii.

Iese la iveală că aplicaţia La Liga spiona
utilizatorii care mergeau în baruri.

Relaţiile dintre SUA şi Huawei se
detensionează puţin. Donald Trump le permite
companiilor americane să vândă piese către
gigantul chinez. Cu toate astea, Huawei rămâne fără
acces la serviciile Google pentru noile telefoane
mobile, ceea ce face ca lucrurile să rămână
complicate pentru chinezi.
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Federaţia spaniolă a
primit o amendă de
250.000 de euro
pentru că pornea
a u t o m a t
microfoanele
utilizatorilor aﬂaţi în
anumite zone
apropiate de baruri,
astfel încât să veriﬁce
dacă în respectivele
locuri se difuzează
ilegal meciurile de
f o t b a l
d i n
campionatul Spaniei.
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# Fiverr se listează la bursă şi are o creştere a

# Google plăteşte 2.6 miliarde de dolari pentru

preţului pe acţiune de 90% în prima zi.

Looker – un tool de analytics pentru aplicaţii cloud.

# Facebook închide Graph Search – ceea ce trebuia

# Se lansează TIFF Unlimited o platformă de

să ﬁe motorul de căutare prin postările reţelei.

streaming video a festivalului TIFF.

# Mai mulţi vloggeri români promovează STB

# Spotify se pregăteşte să lanseze un produs

printr-o campanie nemarcată.

hardware: un asistent pentru maşină.

# Slack se listează la bursă şi creşte cu 48% de la

# Google a salvat în plain text de-a lungul anilor

preţul de pornire într-o singură zi.

câteva parole ale utilizatorilor Gsuite, dar nu
precizează câte din 2005 până azi.

# Se lansează Yango în România, un serviciu de
ridesharing al ruşilor de la Yandex.

# CEO-ul Lime predă controlul către co-fondatorul
companiei.

# Ubisoft îşi face serviciu de game streaming.
# Whatsapp conﬁrmă că vrea să introducă reclame
# eMAG vrea să vândă depozitul recent construit
către o ﬁrmă de logistică și apoi să-l închirieze de la
ﬁrma respectivă.

din 2020.

# Ownerul TikTok lansează aplicaţia de mesagerie
ByteDance.

# Şeful de marketing şi şeful operaţiunilor UBER
pleacă din companie (CMO şi CCO).
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IULIE
piaţă. Fuziunea e menită să creeze un concurent
puternic pentru UBER Eats şi alte servicii de livrare
de mâncare din Europa.

Facebook primeşte amendă de 5 miliarde
de dolari de la autorităţile americane
pentru scandalul Cambridge Analytica.
Compania condusă de Mark Zuckerberg a promis
că va schimba structura politicilor de
conﬁdenţialitate şi va oferi un tool de monitorizare
celor de la FTC (Federal Trade Commission),
organizaţia care a dus negocierile.

CEO-ul WeWork, Adam Neumann scoate
700 de milioane de dolari din companie
chiar înaintea listării la bursă. La momentul
respectiv, WeWork era pregătită de listarea la
bursă, listare care s-a amânat în urma unui scandal
de proporţii.

Takeaway şi Just Eat fuzionează într-o
afacere ce ajunge la 10 miliarde de euro valoare de
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Orange îşi face propria reţea de ﬁbră
optică în România, susţinând că accesul la
reţeaua Telekom a devenit prea scump. A fost doar
una dintre problemele pe care le-a întâmpinat
Telekom România pe parcursul anului, pe lângă
negocierile dure duse cu PRO TV la începutul lui
2019 şi cu Discovery Group la ﬁnalul anului.
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# Apple cumpără business-ul de modemuri pentru

# British Airways primeşte o amendă de 183 de

telefoane mobile al Intel pentru 1 miliard de dolari.

milioane de lire pentru GDPR.

# Netﬂix lansează în India un abonament doar

# Instagram anunţă o funcţie anti-bullying.

pentru mobil.

# eMAG începe să vândă medicamente OTC (fără

# Snapchat are show-uri cu Serena Williams şi
Arnold Schwarzenegger.

reţetă).

# Uber îşi setează nişte obiective legate de

# Dropbox lansează un concurent pentru
WeTransfer.

diversitate, incuziune şi egalitate în companie.

# China închide 26 de aplicaţii audio care erau
# FaceApp ajunge la o bază de date de 150 de

axate pe podcasting.

milioane de persoane.

# Iese la iveală că Alexa păstrează transcrierea
# Hackeri ruşi fură datele ﬁnanciare despre toţi
cetăţenii bulgari.

# Justiţia americană stabileşte că Donald Trump nu
are voie să-şi blocheze criticii pe Twitter.

comenzilor vocale chiar dacă utilizatorii cer
ştergerea lor.

# Trump anunţă că Huawei poate cumpăra din nou
piese de la companii americane.

# AT&T anunţă că va lansa un nou serviciu de
streaming numit HBO Max în 2020.
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AUGUST
Reprezentanţii Deutsche Telekom au
discutat cu reprezentanţii guvernului
despre vânzarea Telekom România.
Zvonurile apărute de-a lungul anului în legătură cu
vânzarea Telekom România s-au conﬁrmat, iar
germanii au început deja să optimizeze operaţiunile
companiei şi să o pregătească pentru vânzare.

Android. Mişcarea se doreşte a ﬁ un răspuns la
interdicţia primită de la Google. Huawei Mate 30 a
ieşit pe piaţă fără acces la serviciile Google, însă
Huawei încearcă să-şi construiască propriul
ecosistem de aplicaţii şi servicii ca să nu mai
depindă de americani.
Disney pregăteşte un pachet cu Disney+,
Hulu şi ESPN+ pentru doar 13 dolari pe
lună. O mişcare extrem de interesantă făcută de
Disney, care câştigă foarte mulţi utilizatori în SUA
prin acest pachet cu sport, emisiuni TV şi ﬁlme la un
preţ atât de mic.

Apar primele amenzi pentru GDPR în
România. Pe tot parcursul anului s-au dat câteva
Automattic (compania ce deţine
WordPress.com), cumpără Tumblr de la
Verizon pentru aproximativ 3 milioane de
dolari. După ce negocierile dintre Verizon şi
PornHub au eşuat, Tumblr a ajuns să ﬁe cumpărată
de Automattic. O companie vândută la un moment
dat cu 1 miliard de dolari valorează acum de
aproape 1000 de ori mai puţin.

Huawei lansează HarmonyOS, propriul
sistem de operare, ca alternativă la
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zeci de amenzi, cu sume cuprinse între 500 şi
130.000 de euro. Au fost amendate bănci, operatori
de telecom, ﬁrme de curierat, dar şi o asociaţie de
proprietari care nu semnalizase corespunzător
prezenţa camerelor de ﬁlmat dintr-un bloc.
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# Alibaba deschide la Madrid primul magazin ﬁzic
din Europa.

# Iese la iveală că un partener de marketing al
Facebook şi Instagram făcea tracking pe milioane
de useri prin intermediul story-urilor.

# Poliţia franceză preia controlul unui botnet şi
distruge 850k infecţii cu malware.

# Google testează PlayPass un abonament de
gaming ce vrea să concureze cu Apple Arcade.

# Telegram se pregăteşte să-şi lanseze o
cryptomonedă.

# Facebook anunţă o secţiune de ştiri creată în
parteneriat cu marii publisheri.

# Twitter blochează trusturile media controlate de
state din a face publicitate pe reţeaua de
microblogging.

# Instagram şi Whatsapp primesc menţiunea “from
Facebook” în nume.

# Altex iese de pe eMAG Marketplace.

# FedEx opreşte contractul cu Amazon.

# Iese la iveală că Facebook a transcris mesajele

# GitHub blochează accesul programatorilor din

audio ale utilizatorilor fără permisiune.

Iran, Siria şi Crimeea.

# Microsoft admite în politica de conﬁdenţialitate
că ar putea exista contractori umani care să asculte
mesajele din Skype Translator şi Cortana Audio.

# Turcia cere obţinerea unei licenţe pentru
publisherii online.
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SEPTEMBRIE
Facebook testează în Australia
ascunderea numărului de likeuri de la
postări. Atât Facebook cât şi Instagram, au

cucerească piaţa pe nişele lor, ele reprezintă o nouă
sursă lunară de venit.

început să facă astfel de teste, susţinând că oamenii
ar trebui să se concentreze mai puţin pe numărul de
like-uri pe care le obţine altcineva.

Facebook lansează funcţia de Dating,
momentan doar în SUA. O mişcare despre
care se discuta de mai mulţi ani, după creşterea
spectaculoasă pe care a avut-o Tinder. Aplicaţia de
dating ar putea deveni disponibilă în toată lumea la
mijlocul lui 2020.

Apple lansează două dintre serviciile
a n u n ţ a te î n m a r t i e : p l a t f o r m a d e
streaming AppleTV+ şi serviciul de jocuri
Apple Arcade. Compania americană încearcă
astfel să le ofere utilizatorilor din ecosistemul Apple
toate serviciile de care au nevoie. Chiar dacă
AppleTV+ şi Apple Arcade nu-şi propun să
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Alibaba Group cumpără NetEase Kaola (a
doua platformă din China) pentru 2
miliarde de dolari. Tranzacţia dă naştere cele
mai mari platforme de e-commerce din China, iar în
acest context este de înţeles decizia Amazon de a
ieşi de pe piaţa chineză.
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# eMAG intră într-o alianţă de marketplace-uri
europene alături de retaileri din Franţa, Italia şi
Germania.

# Automatic, compania care produce WordPress, ia
o rundă de ﬁnanţare de 300 de milioane de dolari, la
o evaluare totală de peste 3 miliarde.

# Facebook anunţă Horizon, un întreg univers în

# Stripe lansează un card de credit.

VR, similar cu Second Life, ce va ﬁ disponibil din
2020.

# Mozilla lansează un VPN numit Firefox Private
Network VPN.

# CEO-ul WeWork îşi dă demisia.
# Numerele de telefon a 419 milioane de useri de
# Devin Wenig renunţă la poziţia de CEO al eBay.

Facebook sunt descoperite pe net.

# NBC anunţă că va lansa propriul serviciu de

# Google ajunge la o înţelegere cu autorităţile din

streaming numit Peacock.

SUA şi plăteşte 170 de milioane de dolari amendă
pentru colectarea datelor personale ale copiilor
fără permisiunea părinţilor.

# Facebook lansează Portal TV, o cameră de 149 de
dolari cu care poţi face chat video pe Messenger.
# Amazon vrea să cumpere 100.000 de camioane
electrice.
# Firefox blochează trackingul third-party.

# Youtube şterge 30.000 de videouri cu
hatespeech.
# eMAG investeşte în platforma de food delivery
EuCeMănânc.
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OCTOMBRIE
Google cumpără Fitbit pentru 2.1 miliarde
de dolari. Google nu avea o poziţie puternică pe
piaţa smartwatch-urilor, iar prin această achiziţie
încearcă să câştige cotă de piaţă şi să integreze o
echipă puternică, alături de care să dezvolte noi
produse în următorii ani.

CME, compania ce deţine PRO TV are un
nou proprietar: un grup de investiţii
controlat de cel mai bogat om din Cehia.
Deşi s-a zvonit că cehii vor păstra doar televiziunile
din anumite ţări şi vor vinde, printre altele, afacerile
din România, situaţia nu s-a clariﬁcat încă. Cert este
că PRO TV are un nou proprietar.

Facebook adaugă Facebook News, o
secţiune de ştiri în SUA, cu noutăţi
selectate de la cele mai importante
companii de media. În toată conversaţia legată
de fake news şi fake accounts, Facebook încearcă să
se asocieze cu nişte publicaţii online cu o reputaţie
bună pentru a-şi repara imaginea.

Twitter şi TikTok anunţă că nu vor mai
permite publicitate politică. În contextul
alegerilor prezidenţiale din SUA ce urmează să aibă
loc în 2020, cele două reţele au ales să suspende
orice fel de publicitate politică. În schimb, Facebook
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nu numai că păstrează ad-urile politice, dar le
consideră o metodă importantă de informare
pentru public.

SoftBank Group acordă o infuzie de
capital de 8 miliarde de dolari celor de la
WeWork. Nu doar că WeWork şi-a amânat
listarea la bursă, l-a forţat pe CEO-ul Adam
Neumann să demisioneze şi a concediat 5000 de
oameni, dar a avut nevoie şi de o infuzie
substanţială de capital pentru a putea să-şi
desfăşoare operaţiunile în continuare. Mărirea şi
decăderea WeWork a fost unul dintre subiectele
importante din 2019.
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# Visa, Mastercard, Stripe şi eBay abandonează
Libra, proiectul de cryptocurrency anunţat de
Facebook.

# Grammarly primeşte ﬁnanţare de 90 de milioane
de dolari, la o evaluare de peste 1 miliard.
# Twitter recunoaşte că s-a folosit de emailurile şi

# Realitatea TV se închide, dar transmisia e mutată
pe Realitatea Plus.

de numerele de telefon ale userilor colectate în
scopuri de securitate pentru a targeta reclame.

# Revolut intră pe piaţa din SUA printr-un
parteneriat cu Mastercard.

# Instagram renunţă la tabul Following, care era
folosit mai mult la stalking.

# Adrian Sârbu vinde Gândul, ApropoTV, Go4IT şi
alte mărci către Radu Budeanu (fondatorul
Cancan.ro).

# Instagram lansează Threads, o aplicaţie de
mesagerie prin fotograﬁi.

2001.

# Discovery colaborează cu Amazon pentru
dezvoltarea unui serviciu de streaming pentru
pasionaţii de cooking.

# Uber vrea să intre şi pe piaţa de livrare a

# Google lansează o aplicaţie de personal safety în

cumpărăturilor.

SUA.

# Apple scoate din App Store aplicaţia HKmap,
care era folosită de protestatarii pro-democraţie
din Hong Kong, aplicaţie intens criticată de
guvernul chinez.

# Samsung renunţă la producţia de telefoane în
China.

# Yahoo închide grupurile, un serviciu lansat în
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NOIEMBRIE
Disney lansează oﬁcial platforma de
streaming Disney+. Mult aşteptată de presă,
platforma Disney e disponibilă doar în SUA şi
Canada, la preţul de 7 dolari pe lună. Disney+ devine
rapid cea mai descărcată aplicaţie din SUA în Q4, iar
numărul de utilizatori cu care încheie anul
depăşeşte 10 de milioane.

Rusia interzice comercializarea de
gadgeturi care nu au preinstalate softuri
ruseşti. Orice gadget de pe piaţa din Rusia ar
trebui să vină cu o alternativă rusească de soft.
Măsura a fost criticată de toţi producătorii de
gadgeturi, ﬁind văzută drept un demers prin care
Rusia intenţionează să-şi spioneze cetăţenii.

AirBnb anunţă că începe un proces
îndelungat de veriﬁcare a tuturor celor 7
milioane de proprietăţi listate. Măsura vine
ca urmare a mai multor probleme şi după moartea a
5 persoane la o petrecere de Halloween organizată
într-o proprietate AirBnb.

Netﬂix închiriază pe termen lung The
Paris Theatre, un cinematograf celebru
din NY. Netﬂix a avut probleme în ultimii ani cu
difuzarea ﬁlmelor în cinematografe. Pentru a putea
concura la premii au nevoie de distribuţie în
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cinematografe, iar fără premii nu pot atrage marii
regizori. Marile lanţuri de cinematografe refuză să
accepte distribuirea ﬁlmelor Netﬂix, deoarece nu
sunt de acord cu lansarea concomitentă a
producţiilor în cinema şi pe platforma de streaming.
Astfel, soluţia cu care a venit compania a fost să
închirieze pe termen lung mai multe cinematografe
importante din SUA, pentru a putea îndeplini
cerinţele de înscriere la Oscaruri, Golden Globes şi
alte competiţii.
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# Twitter vrea să şteargă conturile inactive, dar se
gândeşte să facă o variantă “in memoriam” cu
conturile userilor care au decedat.

# Facebook închide 5,5 miliarde de conturi false în
2019.
# Instagram lansează Reels, o clonă de TikTok, în

# 20 de milioane de conturi expuse într-un data

Brazilia.

breach al Mixcloud.

# Nike nu-şi mai vinde direct produsele prin
# eBay vinde marketplace-ul de bilete StubHub
către viagogo pentru 4 miliarde de dolari.

Amazon.

# Se închide revista Marie Claire.
# PayPal cumpără platforma de shopping Honey
pentru 4 miliarde de dolari.

# Microsoft a lansat o aplicaţie mobilă numită
Oﬃce, care combină Word, Excel şi PowerPoint.

# 1,2 miliarde de conturi au fost expuse în cea mai
mare gaură de securitate din ultimii ani.
# Facebook cumpără studioul de VR care a creat
Beat Saber.

# HP respinge din nou oferta de achiziţie de la
Xerox.

# Se lansează PressHub – un market care vinde
publicitate în titlurile locale.
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DECEMBRIE
China interzice software-ul şi hardware-ul
străin din instituţiile de stat. Mişcarea este
menită să securizeze toate calculatoarele care
aparţin statului şi urmează să se desfăşoare pe
parcursul următorilor 3 ani. Este, desigur, o altă
măsură venită pe fondul războiului economic dintre
SUA şi China.

ThinkDigital lansează prima reţea de
p u b l i c i t a te d i n Ro m â n i a d e d i c a t ă
podcasturilor. Era doar o chestiune de timp
până când urma să apară o astfel de reţea de
publicitate, pe fondul lansării tot mai multor
podcasturi româneşti. Reţeaua creată de agenţia lui
Dragoş Stanca aduna la momentul lansării peste 30
de podcasturi româneşti, din categorii diverse.

Spotify opreşte reclamele politice, pentru
moment. În a doua jumătate a lui 2019 s-a discutat
tot mai mult despre oportunitatea reclamelor
politice pe reţelele de socializare. Mai întâi le-au
retras cei de la TikTok, apoi a venit rândul Twitter să
interzică reclamele politice. Facebook a refuzat să
facă acelaşi lucru, susţinând că este dreptul
candida ilor să-şi prezinte programele politice şi
dreptul alegătorilor să aﬂe cât mai multe informaţii
legate de alegeri. În schimb, Spotify pare că a cedat
presiunii şi a oprit, pentru moment, difuzarea
oricăror reclame politice, mai ales în contextul
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alegerilor prezidenţiale ce urmează să aibă loc în
2020 în SUA.

UBER vinde operaţiunile UBER Eats din
India către Zomato pentru 400 de
milioane de dolari. Ieşirea UBER de pe piaţa de
food din India este doar una dintre măsurile de
optimizare pe care compania le-a luat pe parcursul
lui 2019, în special după listarea la bursă. UBER
încearcă să reducă pierderile şi să-şi
îmbunătăţească astfel rezultatele ﬁnanciare.
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# Evenimentul Zilei iese pentru ultima oară în print.

# The Pirate Bay testează o platformă de streaming
numită BayStream.

# Turcia lansează un brand de automobile electrice
numit TOGG.

# CEO-ul Away renunţă la funcţie după scandalul
privind cultura toxică a companiei.

# Facebook ia în calcul să-şi facă propriul sistem de
operare şi să renunţe la Android ca să nu mai
depindă de Google.

# Fondatorii Google fac un pas în spate şi îl lasă la
conducerea Alphabet pe actualul CEO Google,
Sundar Pichai.

# PayPal devine prima platformă străină care oferă
servicii de plată pe piaţa din China, prin ﬁnalizarea
achiziţiei GoPay.

# Deutsche Telekom închide divizia de servicii IT
din România.

# Marina Americană interzice folosirea Tik Tok de

# Se închide varianta print a revistei Femeia, un titlu
care a apărut constant în ultimii 150 de ani.

către membrii activi.

# Facebook cumpără PlayGiga – un startup de
cloud gaming.

# Instagram anunţă că vrea să marcheze automat
fake news-ul.

# Inﬂuencerii nu vor mai avea voie să promoveze
ţigări şi arme pe Facebook şi Instagram.
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KEY TOPICS IN 2019
Amenda Cambridge Analytica
Tot scandalul Cambridge Analytica s-a
încheiat cu o amendă de 5 miliarde de
d o l a r i p r i m i t ă d e Fa c e b o o k d e l a
autorităţile americane. Compania condusă
de Mark Zuckerberg a promis că va
schimba structura politicilor de
conﬁdenţialitate şi va oferi un tool de
monitorizare celor de la FTC (Federal
Trade Commission).
Asta în contextul în care cercetători din
Mexic au făcut public un studiu conform
căruia 540 de milioane de conturi de
Facebook au fost expuse pe un server
public nesecurizat nici măcar cu o parolă.
Chiar dacă Mark Zuckerberg a ţinut mai
multe prezentări de-a lungul anului în care
a pus accentul pe ideea de privacy şi pe
mutarea conversaţiei în mesageria privată,
subiectul e departe de a ﬁ încheiat.

început cu negocieri dure duse cu ProTV şi
încheiat cu un impas similar cu grupul
Discovery. Orange a anunţat că îşi va
construi propria reţea de ﬁbră optică în
România, susţinând că accesul la reţeaua
Telekom a devenit prea scump.
În acest timp, reprezentanţii Deutsche
Telekom discutau cu reprezentaţi ai
guvernului despre vânzarea Telekom
România. La asta s-au mai adăugat o serie
de concedieri în cadrul Telekom Sport şi
închiderea diviziei de servicii IT.
Eşecul proiectului Libra
Anunţat drept un proiect uriaş, menit să
schimbe piaţa crypto-monedelor, Libra s-a
dovedit a ﬁ un eşec chiar înainte de lansare.
Printre companiile prezentate la început
drept partenere în proiect se numărau:
Mastercard, Visa, PayPal, Vodafone, Stripe,
PayU, Spotify, eBay şi multe altele.

Problemele Telekom România
Telekom România a avut un an complicat,
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Rând pe rând, PayPal, Mastercard, Visa,
Stripe, eBay şi Mercado Pago s-au retras
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din Libra Association, ONG-ul menit să
pună la aceeaşi masă cele 28 de companii
fondatoare. Unele companii au venit cu
nişte motive destul de vagi, altele au
declarat că vor analiza situaţia în funcţie de
cât de bine va putea Libra să răspundă la
cerinţele de reglementare.
Cert este că proiectul şi-a pierdut deja din
anvergură, a rămas fără niciun procesator
de plăţi pe lista partenerilor, iar misiunea lui
Zuckerberg de a schimba modul în care
facem plăţi devine din ce în ce mai grea.

Platformele noi de streaming
2019 a fost anul în care marile companii sau întrecut în lansarea sau anunţarea de
servicii de streaming. Disney a lansat
Disney+ şi a reuşit să obţină nişte cifre
impresionante, urcând direct în top 3
servicii, alături de Netﬂix şi Prime Video.
AT&T a anunţat cel de-al treilea serviciu de
streaming al HBO, numit HBO Max, care se
alătură HBO Now şi HBO Go în oferta
digitală a WarnerMedia.
Apple a lansat AppleTV+, un serviciu
disponibil deja în 100 de ţări pentru 5 dolari
pe lună, în timp ce NBC şi-a anunţat
propriul serviciu de streaming, numit
Peacock.
Un anunţ surprinzător a fost cel legat de
Quibi, o platformă mobile-ﬁrst ce se va
concentra pe video-uri scurte, de cel mult
15 minute.
P l a t fo r m a e ste fo n d a t ă d e J e ﬀ rey
Katzenberg, fost preşedinte al Walt Disney
Studios în cea mai recentă perioadă de aur
a studiourilor (’84-’94, când s-au lansat
ﬁlme clasice de animaţie precum Aladdin,
Mica sirenă, Lion King etc.) şi Meg
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Whitman, ex-CEO al eBay între ’98 şi ’08.
Primele amenzi GDPR din România
2019 a adus şi primele amenzi pentru
nerespectarea GDPR în România. Pe tot
parcursul anului s-au dat câteva zeci de
amenzi, cu sume cuprinse între 500 şi
130.000 de euro. Au fost amendate bănci,
operatori de telecom, ﬁrme de curierat, dar
şi o asociaţie de proprietari care nu
semnalizase corespunzător prezenţa
camerelor de ﬁlmat dintr-un bloc.
Reclamele politice pe reţelele sociale
Un subiect interesant a fost legat de modul
în care reţelele sociale au ales să
gestioneze reclamele politice, mai ales în
contextul în care se apropie alegerile
prezidenţiale din SUA.
Twitter a anunţat în noiembrie că interzice
toate reclamele politice, la scurt timp după
ce TikTok făcuse acelaşi lucru. Spre ﬁnalul
anului şi Spotify a anunţat că va opri
reclamele politice, cel puţin o perioadă.
Facebook, în schimb, a refuzat sistematic
să oprească difuzarea de reclame politice,
susţinând că doar 0.5% din bugetul total de
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reclame provine din astfel de publicitate şi
că e dreptul candidaţilor să-şi expună
programele în faţa alegătorilor.
Problemele Huawei în războiul economic
SUA – China
Huawei a avut un 2019 complicat, pe fondul
conﬂictului economic dintre China şi SUA.
Mai întâi au fost suspendaţi de Google de la
orice update-uri ale platformei Android, ca
urmare a restricţiilor impuse de guvernul
SUA producătorului chinez.
Ca răspuns, Huawei a anunţat propriul
sistem de operare, HarmonyOS şi a lansat
Mate 30 fără aplicaţiile Google. Chiar dacă
pe parcursul anului relaţiile dintre
americani şi gigantul chinez s-au mai
relaxat puţin, Huawei va avea în continuare
diﬁcultăţi în lipsa accesului la aplicaţiile
Google şi la sistemul de operare Android.
Listarea la bursă a UBER
Valoarea estimată a UBER a ajuns la 78,8
miliarde de dolari în 2019, înainte de
listarea la bursă, iar unii specialişti se
aşteptau ca listarea să ducă compania la
100-120 de miliarde de dolari.
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Nu s-a întâmplat aşa, ba chiar în prima zi,
preţul acţiunilor a scăzut cu 7,6% faţă de
listarea iniţială. De la 45 de dolari pe
acţiune s-a ajuns la 41,57 de dolari pe
acţiune, iar anul s-a încheiat destul de
prost, la 30 de dolari pe acţiune.

articole prin presă care relatau un
comportament ciudat al lui Neumann, la
care se adăuga şi consumul de droguri.
Asta a amânat procedura de listare şi l-a
forţat pe Neumann să se retragă din
funcţie. În octombrie, compania concedia
5000 de angajaţi (aproape o treime din
total) şi cerea 8 miliarde de dolari de la
SoftBank pentru a continua să opereze.

UBER a început deja să optimizeze
operaţiunile companiei, prin vânzarea
UBER Eats din India către Zomato,
principalul concurent local, pentru 400 de
milioane de dolari. Alte acţiuni similare
sunt aşteptate şi în următoarea perioadă.

În mai puţin de un an, WeWork a trecut de
la un start-up vedetă la o companie care se
luptă să rămână pe piaţă.

Creşterea şi decăderea WeWork

Cvasimonopolul Alibaba în China

WeWork părea să ﬁe încă o poveste de
succes a unei companii tinere, cu un CEO
admirat de investitori şi extrem de mult
potenţial. Se pregăteau de listarea la bursă,
erau evaluaţi la 47 de miliarde de dolari şi
plănuiau să se extindă şi mai mult la nivel
global.

Până în 2019, Alibaba avea o poziţie
dominantă în China, însă exista concurenţă
serioasă. Odată cu achiziţia NetEase Kaola
(a doua platformă din China ca mărime)
pentru 2 miliarde de dolari, Alibaba Group
dă naştere celei mai mari platforme de ecommerce din China.

Primele semne de întrebare au apărut în
luna iulie, când CEO-ul Adam Neumann a
scos 700 de milioane de dolari din
companie, chiar înaintea presupusei listări
la bursă.

Pe fondul acestei tranzacţii şi a
neînţelegerilor comerciale dintre SUA şi
China, Amazon alege să iasă de pe piaţă,
după 15 ani în care a încercat să se lupte de
la egal la egal cu giganţi precum Alibaba şi
JD.com.

La scurt timp după asta, au apărut diferite
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E-COMMERCE ÎN ROMÂNIA ÎN 2019
Câteva cifre relevante legate de piaţa de E-Commerce din România, publicate de GPeC în Raportul Pieţei de
E-Commerce 2019, pe care le preluăm aici pentru a rămâne în arhive:

4,3 miliarde de euro - valoarea comerţului
online din România

+22% a fost creşterea faţă de 2018 (vs. +30% anul

Doar 23% din populaţia româniei a făcut
cumpărături online în 2019, ceea ce ne situează pe
penultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea
Bulgariei (22%).

trecut)

273 de lei a fost coşul mediu de pe desktop, în
timp ce pe mobil valoarea a ajuns la 208 lei
(sume fără TVA)

71,9% din traﬁcul magazinelor online este generat
de pe dispozitive mobile, iar în cazul marilor
magazine valorile ajung la 80%.

63,6% dintre români cumpără de pe telefonul
mobil, iar în ceea ce priveşte valoarea totală, 57,1%
din vânzări se fac de pe mobil.

Peste 20.000 de comercianţi online activi în
2019.

80% dintre români aleg să plătească ramburs, la
livrare, cu 3 puncte procentuale mai puţin decât în
2018.
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Mai multe detalii găsiţi pe www.gpec.ro/blog.
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MAGIA E DOAR TEHNOLOGIE DE CARE
NU AM AFLAT ÎNCĂ
1. EMBRACING A.I.
"Question everything!". Așa începeam articolul din
ediţia Digital Recap 2019 în care vorbeam despre
provocările de a diferenţia realul de fabricat, pe de o
parte, și de fals, pe de altă parte, dar și despre
incidenţa inteligenţei artiﬁciale în cultură și
societate. #DeepFake se răspândise deja, atât ca
metodă de modiﬁcare mai eﬁcientă a imaginilor din
ﬁlme, cât și ca unealtă de divertisment pentru
videouri virale din social media. Deep Fake este o
modalitate de a crea, cu ajutorul machine learning
(o ramură a inteligenţei artiﬁciale), videouri hiper
realiste arătând oameni care spun lucruri pe care nu
le-au aﬁrmat în realitate¹.
Un an mai târziu, #DeepFake este deja interzis de
anumite companii (detalii în capitolul 2.2) și avem la
îndemână un loc în care putem vedea foarte clar cât
a avansat inteligenţa artiﬁcială în zilele noastre și
cât de mult au devenit realitate situaţiile
impresionante pe care le vedeam în seriale ca
„Black Mirror”. Este vorba de documentarul online
„The Age of A.I.” produs de YouTube Originals². În 8
episoade de circa 35 de minute ﬁecare, cunoaștem
o serie largă de aplicabilităţi ale acestei știinţe în
auto, logistică, FMCG, medicină, muzică, ﬁlm,
arhitectură, situaţii de urgenţă și protecţie civilă.
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Sursa: YouTube.com
Oamenii și natura sunt previzibili. Tot ce știm
despre ei până în prezent ne poate ajuta să le
anticipăm comportamentele. Dar pentru noi
singuri, fără ajutorul tehnologiei, acest lucru se
poate realiza doar într-o mică măsură și pe
parcursul mai multor generaţii.
„Hrănite” cu informaţii în cantităţi foarte mari și
foarte detaliat organizate , sistemele de inteligenţă
artiﬁcială pot prezice acţiuni, pot lua decizii care
să atingă un anumit obiectiv din viitor și pot crea
produse culturale noi.
Exemplele de mai sus dovedesc că inteligenţa
artiﬁcială nu ar trebui privită ca o unealtă care
înlocuiește oamenii, ci mai degrabă ca o soluţie de a
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realiza în prezent activităţi extrem de complexe,
uneori chiar și periculoase, care pentru oameni ar
presupune resurse enorme de inteligenţă umană și
muncă ﬁzică.

2. CUM NE SCHIMBĂ INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ
#VIAŢALABIROU
2.1. Impactul A.I. asupra brandurilor pe care le
promovăm
Aptitudini tehnice și copywriting. O poveste de
dragoste.
Chiar dacă documentarul YouTube a fost realizat de
o echipă din SUA, exemplele enumerate acolo
aparţin unor companii plasate în toate colţurile
lumii, unele chiar în Europa. Transformările
revoluţionare ale tuturor industriilor secolului XXI
sunt mai aproape de noi decât poate părea la prima
vedere. Dacă privim mai în profunzime asupra
mediului privat din România, ocupat în proporţie
covărșitoare de companii cu capital străin,
sistemele de A.I. inﬂuenţează deja activităţile
specialiștilor în marketing și comunicare. Mai mult
decât atât, cu sprijinul brandurilor, specialiștii
români din mediile academice au pornit deja
proiecte locale care folosesc A.I. pentru a
îmbunătăţi produse și servicii.
La Golin, inteligenţa artiﬁcială apare tot mai des în
brief-urile care vin de la clienţi, iar cunoștinţele în
acest domeniu devin tot mai necesare în echipă.
A.I. a devenit parte integrată din numeroase

produse și servicii care, pentru a ﬁ înţelese și
folosite de un număr mai mare de oameni, au nevoie
(și) de tacticile clasice de comunicare: postări pe
canalele de social media, videouri explicative
online, proiecte speciale de conţinut cu focus pe
beneﬁciile emoţionale ale tehnologiei, comunicare
prin inﬂuenceri, comunicate de presă etc.
Astfel, recruiterii din agenţiile de comunicare
urmăresc din ce în ce mai mult profesioniști cu
know-how de IT&C, chiar și pentru redactarea de
texte. Astăzi, absolventul clasic de studii umaniste
fără background sau o pasiune dovedită pentru
tehnologie a devenit, din cel mai întâlnit coleg din
client service, PR, social media sau creaţie, unul de
nișă.

Sursa: https://www.elementsofai.com/eu2019ﬁ

Estimez că în următorii ani înţelegerea inteligenţei
artiﬁciale va deveni o normă care va modela viitori
profesioniști din domeniul comunicării. Google deja
pune la dispoziţie cursuri gratuite în domeniu³, iar
Finlanda se numără printre primele ţări unde au fost
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create programe online cu scopul declarat de a
educa cetăţenii europeni în bazele I.A.⁴ Este foarte
posibil, deci, ca noile generaţii din România să
studieze despre acest domeniu din primii ani de
școală și astfel să ﬁe pregătiţi să-i pătrundă tainele
indiferent dacă vor dori să urmeze o carieră în
domeniul real sau uman.

#BackToSchool, am oferit Nokia 4.2 spre testare
unor bloggeri de parenting care au descoperit
cum smartphone-ul îi poate ajuta să proﬁte la
maximum de timpul liber pe care îl au când copiii
sunt la școală.

A.I. pe ordinea de zi: auto, banking, telco
Google Lens și Google Assistant sunt subiecte
despre care scriem frecvent în conţinutul pe care îl
creăm pentru clienţii noștri. Smartphone-urile
Nokia au ca sistem de operare Pure Android, deci
cele două funcţionalităţi sunt atribute de bază ale
telefoanelor pe care le comunicăm. Google Lens
folosește inteligenţa artiﬁcială pentru a recunoaște
obiecte fotograﬁate de utilizatori cu telefonul, iar
Google Assistant este un asistent virtual care
poartă conversaţii cu utilizatorii pentru a îndeplini
anumite sarcini. Ambele au fost des promovate în
comunicatele de presă, postările de social media și
proiectele speciale cu inﬂuenceri.

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

De exemplu, în toamna anului 2019, în contextul
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Surse: https://www.facebook.com/watch/printesaurbana/
https://www.facebook.com/watch/FamiliaHaiHui/

Active Drive Assist, sistemul care integrează funcţii
de conducere semi-autonomă în camionul
Mercedes-Benz Actros, este un subiect pe care lam abordat constant pe paginile de social media
Mercedes-Benz Trucks & Buses din România, încă
din noiembrie 2018.

Surse: https://www.facebook.com/mb.trucksandbuses.ro/
https://www.linkedin.com/company/mercedes-benz-trucks-busesromania
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Și pentru divizia Cars & Vans, inteligenţa artiﬁcială
are planuri mari. În timp ce MBUX, sistemul
multimedia cu inteligenţă artiﬁcială a
autovehiculelor Mercedes-Benz, este deja prezent
în România de doi ani și a fost astfel comunicat de
Golin în promovarea tuturor modelelor care au
această dotare, echipa de la sediul central al
brandului lucrează la următoarele tehnologii care
vor ﬁ implementate pe următoarele modele de
serie. Acestea sunt reunite anual în câte un model
concept prezentat la Consumer Electronics Show
din Las Vegas, iar variantele imaginate de creatori
sunt autonome și auto suﬁciente datorită
inteligenţei artiﬁciale.

prin conţinut de social media (atât propriu, cât și
prin inﬂuenceri) despre echipele de top din acest
program, printre acestea numărându-se Finbot și
Sales Lead Generator (care folosesc machine
learning pentru a eﬁcientiza procesele bancare), AI
Statistici (care identiﬁcă oportunităţi de business)
și asistentul ﬁnanciar inteligent de la Franc,
câștigătorul premiului oferit de BRD în cadrul
programului și, astfel, beneﬁciarii unui stagiu de codezvoltare și co-creere a produsului lor, alături de
specialiști în business și product development din
BRD.

Surse: https://facebook.com/brdmindcraft
https://www.facebook.com/BRDGroupeSocieteGenerale

Sursa: https://www.linkedin.com/in/martin-schulz-62786238/

Și inovaţiile românești care folosesc inteligenţa
artiﬁcială ca să rezolve probleme din ﬁntech și nu
numai sunt frecvent comunicate pe paginile de
social media BRD - Groupe Société Générale,
sponsor de tradiţie deja al pre-acceleratorului de
start-up-uri Innovation Labs. În 2019, am povestit

"De la un gând la un unicorn: cum se naște un startup de succes", serialul online despre antreprenoriat
realizat pentru BRD, în colaborare cu jurnalistul și
bloggerul Vlad Petreanu, a reprezentat o nouă
provocare pentru echipa de producţie în a înţelege
aplicabilităţile inteligenţei artiﬁciale în industriile
din România, pentru a le putea comunica mai
departe pe înţelesul tuturor.
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Sursa: https://www.facebook.com/BRDGroupeSocieteGenerale
Sursa: https://www.instagram.com/brd_mindcraft/

De altfel, roboţii se dovedesc a ﬁ mult mai aproape
de noi, de viaţa noastră de zi cu zi și foarte diferiţi de
roboţii ameninţători din ﬁlmele SF. Chiar dacă
privim către ameninţări mai puternice, precum
înlocuirea oamenilor la locul de muncă de către
roboţi, putem vedea că rolul lor este, înainte de
toate, acela de a le ușura munca. Astfel, pentru a
crea un spaţiu de dialog în rândul comunităţii online
și de a oferi cât mai multor utilizatori exemple
pozitive despre impactul roboticii în societate, am
inclus subiectul în două #ConversatiiDespreViitor
de pe paginile de social media BRD.

Sursa: https://www.linkedin.com/company/brd
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2.2. Impactul A.I. asupra metodelor prin care
comunicăm
Inﬂuencerii virtuali generează conversii
Dacă în ediţia Digital Recap 2019 arătam primii
inﬂuenceri generaţi pe computer, în 2020 vorbim
deja de migrarea acestora în zona mainstream.
Branduri de fashion și beauty comunică pe astfel de
pagini, ceea ce, pentru industria de comunicare, se
traduce prin departamente noi de agenţii și roluri
noi pentru creatorii de conţinut, care produc acum
imagini 100% digitale și texte dedicate pentru
persona foarte bine deﬁnite ale unor personaje
virtuale. Chiar și KFC a ales să comunice printr-un
astfel de inﬂuencer, creat special pentru acest
brand: Colonelul Sanders, varianta hipster⁵.
Studiile arată că 55% dintre utilizatorii care
urmăresc inﬂuenceri virtuali iau o decizie de
cumpărare inﬂuenţată de aceștia⁶.
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folosite în reclame politice menite să inﬂuenţeze
alegerile electorale. Un documentar realizat de
Netﬂix în 2019, The Great Hack⁹, ilustrează detalii
din culise oferite de whistle-blowers, printre care și
faptul că România s-a aﬂat printre ţările unde
metodele Cambridge Analytica au fost
implementate.
Între timp, pe tărâmurile Generaţiei Z...

Sursa: https://www.instagram.com/kfc/

A.I., Facebook și Fake News, triunghiul periculos
care ne inﬂuenţează voturile
În contextul alegerilor prezidenţiale din SUA din
noiembrie 2020, Facebook a anunţat⁷ că va elimina
de pe platformă toate videourile depistate că au
fost create prin Deep Fake, cu excepţia parodiilor.
Printr-un parteneriat cu Microsoft și universităţi
prestigioase din SUA, Facebook a anunţat crearea
Deepfake Detection Challenge (DFDC)⁸, tehnologia
pe care orice utilizator o poate folosi pentru a
veriﬁca dacă un video a fost realizat cu A.I. sau nu.
Proiectul e unul pilot și tehnologia în sine nu a fost
lansată încă. Pentru a o ﬁnaliza, compania a lansat o
competiţie pentru oamenii de știinţă, care să
propună astfel de soluţii și a investit peste 10
milioane de dolari în demersuri de acest gen.
Demersul e poate deloc surprinzător, dacă ne
amintim de scandalul global Cambridge Analytica,
în care Facebook a fost implicat în 2018, prin care
milioane de date cu caracter personal au fost

Snapchat și TikTok au ales să încurajeze folosirea
Deep Fake, prin lansarea de funcţionalităţi bazate
pe această tehnologie. Snapchat lansase deja din
2016 opţiunea Face-Swap¹⁰, iar la ﬁnalul lui 2019 a
anunţat că în curând va face disponibilă o nouă
funcţie, denumită Cameo¹¹.
Tech Crunch a anunţat de curând¹² că și TikTok
lucrează în secret la ceva similar care implică
scanarea feţelor umane și folosirea lor în contexte
diferite.
Regulamentele de publicare aparţinând ambelor
platforme menţionează că materialele care
dezinformează sunt interzise, însă faptul că
democratizează o unealtă cu riscuri ridicate în acest
sens și că astfel și colectează un volum enorm de
date biometrice merită să atragă vigilenţa
utilizatorilor lor și nu numai.
AR sau VR? Ce spui de ambele?
MR sau XR, Mixed Reality, reprezintă o tehnologie
care face obiectele din lumea reală să coexiste și să
interacţioneze cu obiecte din lumea virtuală, într-un
mod care folosește realitatea virtuală și realitatea
augmentată. Termenul apare încă din 1994¹³, în
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publicaţii de specialitate, dar cred că va ﬁ cu
adevărat vizibil din 2020, datorită dezvoltării
tehnologiei în general, a expertizei ridicate în
i n te l i g e n ţ ă a r t i ﬁ c i a l ă l a n i ve l g l o b a l ș i a
disponibilităţii 5G pe device-urile din întreaga lume.

încă la urechile tuturor creatorilor de conţinut.
Opţiunea, bazată, desigur, pe inteligenţă artiﬁcială,
permite stabilizarea videourilor uploadate în
aplicaţia Google Photos.
Adevăratele noutăţi de la Google Photos
D i n a u g u st 2 01 9, G o o g l e P h o to s p e r m i te
utilizatorilor să caute imagini după textele care apar
în acestea¹⁵, dar și să utilizeze textele respective –
de exemplu, să transforme capturile de ecran în
documente text sau să permită copierea unui text
de pe o poză într-un alt ﬁșier¹⁶. Soluţiile
funcţionează pe o tehnologie numită OCR¹⁷
(Optical Character Recognition), care, la rândul său,
are la bază machine learning.

Sursa: https://www.forbes.com/sites/solrogers/2018/12/04/what-ismixed-reality-and-what-does-it-mean-for-enterprise/#3909bc035df9

Companiile producătoare de căști VR lucrează deja
la producţia de versiuni noi ale acestora, care să
permită interacţiunea cu mediul real și care să ﬁe
aplicabile în domenii dincolo de entertainment. În
industria jocurilor video, MR există deja, de exemplu
la Oculus Rift.
Ne putem aștepta ca peste câţiva ani, în România,
să producem ﬁltre de MR pentru a promova un
brand; de exemplu, să invităm utilizatori din mai
multe colţuri ale ţării să joace fotbal cu o minge
virtuală.
Google Photos are funcţie de stabilizare video și
viaţa a devenit dintr-o dată mai bună
Nu e o știre¹⁴, dar e o funcţionalitate care nu a ajuns
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Recunoașterea automată a imaginilor
Facebook recunoaște imediat prietenii cu care ţi-ai
făcut un selﬁe și îi tag-uiește automat, dacă nu și-au
oprit funcţia din setările de privacy. Iar pe Google și
Shutterstock se pot căuta imagini deja de câţiva ani.
Și Pinterest și-a dezvoltat semniﬁcativ opţiunile de
căutare bazate pe machine learning, oferind
sugestii de imagini pe baza celor selectate de
utilizator sau chiar pe baza unor fragmente de
imagini¹⁸. În ianuarie 2020, platforma a anunţat
introducerea unui ﬁltru de AR care permite testarea
de produse de machiaj înainte de a le cumpăra¹⁹,
opţiune care era deja disponibilă prin aplicaţii
produse separat de anumite branduri.
Însă, ce-ar ﬁ dacă am avea un sistem prin care să
descoperim și să centralizăm toate imaginile în care
logo-ul nostru a fost folosit? Datorită inteligenţei
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artiﬁciale, acest sistem a apărut pe piaţa
internaţională, în portofoliul mai multor companii și
urmează să ﬁe folosit în curând și de brandurile din
România.

bun exemplu ﬁind Adobe Sensei. Acesta deja oferă
posibilitatea de a elimina rapid elemente dintr-o
ﬁlmare, fără a altera calitatea acesteia și de a tăia un
video pe orice dimensiune necesară, păstrând în
acesta doar elementele dorite.
În 2020, Adobe Sensei vine cu pachetul Elements,
care, printre altele, include opţiunea de a
transforma imediat o fotograﬁe alb-negru într-una
color și de a transforma fotograﬁile de calitate
foarte redusă în imagini cu rezoluţie ridicată²¹.

Sursa: https://indatalabs.com/

Traducerea automată a textelor
Mai performant decât Google Translation,
Smartling traduce texte din orice limbă și oferă
utilizatorilor posibilitatea de a veriﬁca rapid dacă
traducerile sunt corecte. Serviciul este folosit și de
clienţi Golin România, iar din experienţa pe limba
română pot spune că veriﬁcările realizate de
resursele umane conﬁrmă, de cele mai multe ori, că
traducerile realizate de soft au fost corecte.
Producţie foto-video accelerată
Editarea video poate ﬁ un proces anevoios și
consumator de timp, dacă încerci să modiﬁci o
eroare din etapa de producţie sau primești o
solicitare neprevăzută de a redimensiona foarte
diferit videoul. Inteligenţa artiﬁcială, prin machine
learning, poate salva ore întregi de muncă, cel mai

Sursa: https://www.slrlounge.com/adobe-announces-premiere-andphotoshop-elements-2020-adding-powerful-adobe-sensei-ai-features/

Plasare de produse în ﬁlme la viteza cu care
realizăm Facebook Ads
Un simplu exerciţiu de imaginaţie ne ajută să
conștientizăm resursele umane și ﬁnanciare din
plasarea unui produs într-un ﬁlm sau videoclip. Un
șir lung de idei, aprobări și implementări, care
trebuie să ﬁe foarte bine asumat, pentru că, odată
inclus produsul în video, acesta nu va mai putea ﬁ
modiﬁcat prea ușor, mai ales dacă ne raportăm la
România.
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Mirriad, un start-up din Londra, a lansat recent o
metodă²² care permite plasarea de branding în
videouri, în post-producţie. Folosind inteligenţa
artiﬁcială, sistemul detectează spaţiile libere din
cadrele unui ﬁlm și poate adăuga acolo imaginea
unui produs sau logo. Astfel, product placement-ul
se poate realiza extrem de rapid și simplu din punct
de vedere logistic, resursele umane implicate ﬁind
concentrate în jurul unor activităţi online/virtuale.
Mai mult decât atât, Mirriad permite personalizarea
branding-ului din plasarea de produse în funcţie de
categoriile de public care urmăresc videoul sau de
momentul din zi în care este aﬁșat videoul. Dacă
deţinătorul platformei de streaming are date
despre interesele urmăritorilor, poate stabili ca un
anumit produs (de exemplu, o mașină) să ﬁe aﬁșat
celor interesaţi de acesta, iar în același timp o altă
categorie de public să ﬁe targetată cu un alt tip de
produs. Sau dacă videoul este aﬁșat dimineaţa, să
includă produse care se consumă dimineaţa (de
exemplu, cafea), iar dacă este aﬁșat seară, să
conţină alte produse (de exemplu, alcool).
Softul folosește astfel inteligenţa artiﬁcială pentru a
aduce plasarea de produse la nivelul de simplitate
operaţională al reclamelor de pe Facebook: setarea
din faţa calculatorului și distribuţia mesajelor de
comunicare către audienţe diferite în intervale
diferite de timp.
Trăim într-o eră plină de posibilităţi palpabile și de
vise tehnologice îndeplinite. Ne așteaptă o
perioadă în care cei creativi și cei orientaţi către
soluţii vor ﬁ cei care vor controla cum se întâmplă
lucrurile în industria comunicării. Următorii ani vor ﬁ
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o scenă în care se vor lupta să se aﬁrme cele mai
originale idei și cele mai noi soluţii la probleme ale
omenirii. Inteligenţa artiﬁcială va ﬁ acolo, alături de
noi, să ne ajute să ne îndeplinim scopurile. Și pentru
că ultimii ani s-au dovedit a ﬁ ocupaţi de semnale de
alarmă privind etica informării și a utilizării datelor
personale, tot ceea ce vom ﬁ creat la nivel european
cu ajutorul A.I. va ﬁ puternic reglementat de
autorităţile centrale.
Roxana Ionescu
Digital Director, Golin
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2) The Age of A.I.,
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2
RNAneKc, YouTube.com, Ianuarie 2020
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aprilie 2019
6) 2020 Trend Report, Trend Watching, pagina 71
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ianuarie 2019
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aprilie 2016
11) https://www.snap.com/en-US/news/, decembrie 2019
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18) https://medium.com/cracking-the-data-scienceinterview/pinterests-visual-lens-how-computer-vision-explores-yourtaste-47d591b42d7c, 2018
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20) https://indatalabs.com/
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octombrie 2019
22) https://www.startupcafe.ro/marketing/startup-reclame-spatiigoale-ﬁlme-netﬂix-hbo-go.htm, ianuarie 2020
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CORPORATE RESPONSIBILITY, O NOUĂ
DEFINIŢIE
„Businessul a apărut acum multe secole, înainte de zorii
istoriei, dar businessul, așa cum îl cunoaștem în prezent,
este nou – nou în sensul extins, nou prin semniﬁcaţia sa
socială. Businessul nu a învăţat cum să trateze aceste
s c h i m b ă r i ș i n i c i n u re c u n o a ște m a g n i t u d i n e a
responsabilităţilor sale pentru viitorul civilizaţiei.” Wallace B. Donham, Decan al Harvard Business School,
comentariu dintr-un mesaj trimis către North Western
University în 1929¹

nu reușeau să plătească suﬁciente taxe astfel încât
să le ﬁnanţeze campaniile militare. Urmând cursul
istoriei, în 1622, stakeholderi nemulţumiţi din cadrul
companiei Dutch East India au început să distribuie
pamﬂete în care se plângeau de secretomania din
management și îi acuzau de îmbogăţire de sine
(Narasimhan, R. 2006; BRASS Centre, 2007;
Asongu, 2007; Souran and Rao, 2011).

Evoluţia Responsabilităţii Sociale
Noţiunea de (corporate) social responsibility nu
este nouă, pare că s-a ivit odată cu dezvoltarea
societăţii și, implicit, a civilizaţiei. Pe măsură ce
societatea a evoluat, și conceptul de CSR s-a
transformat pentru a proteja mediul și comunităţile
de efectele negative pe care le pot avea diverse
activităţi și pentru a susţine comunităţile unde
actorii economici operează.
Cel mai îndepărtat moment din istorie în care
specialiștii au putut identiﬁca o astfel de mișcare
este localizat în jurul anului 1700 BC², atunci când
regele Hammurabi a introdus o normă prin care
constructorii, proprietarii de hanuri sau cârciumi și
fermierii erau condamnaţi la moarte dacă neglijenţa
lor cauza moartea altora sau inconvenienţe majore
cetăţenilor. Apoi, în Roma Antică, senatorii
comentau asupra faptului că business-urile vremii
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În 1790, a venit un prim boicot³ la scară largă, în
Anglia, în urma căruia importatorii au fost obligaţi
să adopte în totalitate sistemul de liberă circulaţie a
muncii (free-labour), prin care muncitorii își puteau
negocia valoarea muncii și salariul. În doar câţiva
ani, mai mult de 300.000 de britanici au renunţat să
mai cumpere zahăr, produsul principal al
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plantaţiilor de sclavi din India ce aparţineau
companiei British West. Aproximativ 400.000 de
cetăţeni au semnat petiţii cerând Parlamentului să
pună capăt sclaviei. Astfel, în 1792, The House of
Commons a devenit prima instituţie naţională
legislativă din lume care a votat pentru oprirea
comerţului de sclavi.

preocupările lor. Până în anii 1920 au fost puţine
companii conștiente de impactul lor asupra
societăţii și chiar a mediului, iar până în anii `70, deși
mulţi specialiști publicau constant materiale care
demonstrau nevoia de implicare a mediului de
business în construcţia și protejarea societăţii, a
fost nevoie de boicoturi majore pentru a determina
schimbarea în modelul de funcţionare.

Cunoscutul ﬁlozof și economist Adam Smith⁴ a scris
i n t e n s p e t e m a re s p o n s a b i l i t ă ţ i i s o c i a l e ,
exprimându-și încrederea că nevoile și dorinţele
societăţii pot ﬁ întâmpinate în cel mai bun mod
posibil, prin libera interacţiune a indivizilor și a
organizaţiilor în piaţă. Bineînţeles, pentru ca
interacţiunile să ﬁe de succes și pentru a se
desfășura pe termen cât mai lung, participanţii
pieţei trebuie să ﬁe onești.
Companiile de succes ale secolului al XVII-lea au
integrat rapid acest concept în modelul lor de
funcţionare, spre exemplu familia Cadbury⁵, care a
oferit angajaţilor fonduri de pensii și educaţie,
îngrijire medicală, dar și stagii de pregătire (ceea ce
azi numim traininguri) pentru evoluţia lor
profesională.
Recunoașterea oﬁcială a conceptului și primele
măsuri
La începutul secolului al XIX-lea, a început
industrializarea, iar noile tehnologii au permis
apariţia unor noi locuri de muncă și au ajutat la
îmbunătăţirea standardului de viaţă al oamenilor.
Deși afacerile înﬂoreau, iar industrialiștii din Europa
și SUA câștigau averi imense, bunăstarea
a n g a j a t u l u i n u e ra ( î n t o t d e a u n a ) p r i n t re

Așadar, nașterea activismului⁶ orientat spre
susţinerea drepturilor umane și protecţia mediului,
manifestat prin boicoturi internaţionale gigantice în
anii `70 și `80, a creat o schimbare în atitudinea și
modus operandi al companiilor, în ceea ce privește
problemele sociale și de mediu, dar și a statului,
iniţiind astfel dezvoltarea unor legislaţii și strategii
globale menite să rezolve problemele majore
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identiﬁcate ca agenţi distructivi: sărăcia, presiunea
creșterii populaţiei, inegalitatea socială, etc.
În 1984, Peter Drucker⁷, considerat părintele
managementului modern, scria despre importanţa
transformării unor probleme sociale în oportunităţi
economice de care vor putea beneﬁcia atât
companiile, cât și societatea.
Până în anii 1990⁸, deﬁniţia CSR-ului însemna, de
fapt, ﬁlantropie. De la începutul anilor `90,
conceptul a căpătat o formă mai amplă și au apărut
noi modalităţi de a întreprinde astfel de acţiuni. Pe
măsură ce globalizarea s-a intensiﬁcat și a crescut
nivelul de conștientizare asupra acţiunilor mediului,
iar nevoia de a avea modele de business
responsabile a devenit iminentă, au apărut și
instituţii specializate care să reglementeze această
arie, precum The Bruntland Commission, World
Business Council for Sustainable Development sau
United Nations Global Impact. La ﬁnalul anilor ’90,
ONG-urile și oamenii au început să susţină și să se
implice în activităţile de CSR ale companiilor, ﬁe
angajaţi, ﬁe voluntari sau chiar acţionari și membri
ai Consiliilor de Administraţie.
Maturizarea conceptului de CSR
Începând cu anii 2000 au apărut și mai multe
organisme și instrumente legislative care
re g l e m e n te a z ă ș i m o n i to r i ze a z ă i m p a c t u l
activităţilor economice asupra mediului și asupra
societăţii, iar în ultimii ani noţiunea de CSR s-a
maturizat, obţinând din ce în ce mai multă
semniﬁcaţie și greutate.
Maturizarea aceasta vine și cu o claritate în ceea ce
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privește nivelul de implicare și responsabilitate al
ﬁecărui participant în marketplace și devine din ce
în ce mai necesar ca statul, companiile și
consumatorii să coopereze în construirea unui viitor
sustenabil pentru generaţiile următoare.
Pentru a avea o consistenţă în acţiuni, pentru a crea
o personalitate autentică, dar și pentru a putea
urmări pe termen lung impactul pe care îl au asupra
societăţii, cele mai multe companii se orientează
către identiﬁcarea unui scop – purpose – prin care
pot contribui la rezolvarea unor probleme ale
comunităţii din care fac parte.
Un astfel de scop, materializat în acţiuni concrete și
cu rezultate, este în prezent unul dintre pilonii cei
mai importanţi în construirea unei imagini de
companie cu o conștiinţă socială activă. Iar o astfel
de imagine, susţinută de produse sau servicii de
calitate, poate inﬂuenţa loialitatea consumatorilor
pe termen lung și, implicit, reputaţia companiei.
În ziua de azi, un brand nu mai poate ﬁ love-brand
doar prin produse de calitate si acţiuni de
advertising. Un brand trebuie să demonstreze
co n st a n t co n s u m ato r i l o r, ș i a n g a j aţ i l o r ș i
potenţialilor angajaţi, că merită atenţia lor, atât
online, cât și la raft sau în alegerea unui job.
Comunicarea online
Dezvoltarea tehnologică rapidă din ultimii 20 de ani
a favorizat transferul mai ușor de informaţie,
precum și accesul rapid la o varietate de produse și
preţuri. Consumatorul devine din ce în ce mai
responsabil faţă de acţiunile sale, dar mai ales, din
ce în ce mai conștient de puterea pe care o deţine în
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piaţă prin posibilitatea de a boicota sau susţine
acţiunile unei corporaţii sau ale statului. Iar social
media favorizează răspândirea virală atât a
informaţiilor pozitive, dar mai ales a celor negative.
La început un teren de joacă al advertising-ului,
canalele de social media principale, precum
Facebook, Twitter, Instagram sau YouTube, au
d eve n i t s u r s e m a i n s t r e a m d e i n f o r m a ţ i e ,
d i ve r t i s m e n t , i n s t r u m e n t e p r i n c i p a l e d e
advertising, de vânzare directă, de interacţiune cu
consumatorii, locuri online de întâlnire și multe
altele. Pentru a atrage atenţia consumatorului și
pentru al ţine captivat, compania sau brandul
trebuie să ofere echilibrat informaţii despre
acţiunile sale și să folosească un mod de adresare
adecvat audienţei vizate. Însă, pentru a-și putea
menţine imaginea pe termen lung, va trebui să
susţină acea personalitate nu doar la nivel
declarativ, ci demonstrând-o prin acţiunile sale
oﬄine și prin nivelul de implicare în bunăstarea
comunităţii.
Modul în care scopul și acţiunile companiei sunt
comunicate poate ﬁ un factor care să contribuie la
construirea imaginii. Deși se spune că uneori este
mai bine să lași faptele să vorbească de la sine, în
avalanșa de informaţii la care sunt supuși
consumatorii zilnic, este posibil ca faptele să nu ﬁe
suﬁciente pentru a ajunge de ﬁecare dată la toţi cei
interesaţi. Astfel, dacă o companie nu are și o
strategie de comunicare dedicată susţinerii imaginii
sale pe termen lung, poate pierde din potenţialii
consumatori la care nu ajunge, poate pierde teren în
faţa competiţiei sau chiar să faciliteze propagarea
unor informaţii false sau distorsionate.

Noile generaţii de consumatori evaluează un
produs sau o companie și prin modul în care
comunică și interacţionează, atât din punct de
vedere al canalelor prin care este generată
interacţiunea, al frecvenţei, al calităţii informaţiei
transmise, dar și al modului în care compania
susţine discuţia cu comunitatea.
Multitudinea de alegeri la care sunt supuși zilnic le
oferă și posibilitatea de a pune în practică un nou
set de valori, în baza cărora să ia decizia de consum,
de aceea, cunoașterea audienţei și crearea unei
strategii de comunicare a programelor CSR, prin
care informaţia să ajungă la părţile interesate, sunt
pași strategici care setează de la început un traseu
bine deﬁnit al acţiunilor necesare pentru crearea și
susţinerea unei imagini de companie implicată
social și purpose driven.
Ce spun cifrele⁹
Conform studiului "The Business of Doing Good",
lansat în noiembrie 2019 de Golin în parteneriat cu
iSense Solutions , consumatorii își doresc să aﬂe
despre iniţiativele de CSR ale companiilor, ar
discuta despre ele în cercurile de prieteni (68%
dintre respondenţi) și s-ar implica activ în
susţinerea lor, atât prin donaţii materiale (65%
dintre respondenţi), sau achiziţia produselor din a
căror valoare se donează pentru susţinerea unei
cauze în care cred (81% dintre respondenţi), cât și
prin voluntariat (15% dintre respondenţi).
Una dintre concluziile studiului ne arată că pentru a
avea impact în ochii consumatorilor, comunicarea
CSR trebuie să ﬁe clară, să arate rezultate, să ﬁe
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vizibilă, creativă și emoţionantă, ancorată în
tensiunile comunităţii, iar mesajele trebuie să ﬁe
transmise cu o frecvenţă care să nu ﬁe deranjantă
sau agasantă pentru consumator.

și partenerilor lor de comunicare autenticitate, să
descopere constant noi moduri de a transmite
informaţia, să ﬁe din ce în ce mai creativi în
abordare, dar și să implice membri din comunitate
în iniţiativele propuse pentru comunităţile din care
fac parte.
#proud că am făcut parte din:

Comunicarea online, prin diverse canale media sau
social media, se dovedește a ﬁ pe primul loc, cu 66%
dintre respondenţi care au aﬁrmat că au văzut
campaniile de CSR pe internet (social media –
Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube; forumuri,
bloguri); iar comunicarea online prin inﬂuenceri
devine un ampliﬁcator din ce în ce mai util, cu 32%
dintre participanţi spunând că au auzit de
campaniile de CSR ale brandurilor de la vedete
implicate în comunicarea campaniilor.
Susţinerea unui social purpose prin aceste canale
devine din ce în ce mai complexă și cere companiilor
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În concluzie
Responsabilitatea socială nu ar trebui să ﬁe doar în
atenţia statului și a administraţiei, ci și a companiilor
și a cetăţenilor, inclusiv în calitatea lor de
consumatori sau angajaţi. Protestele
consumatorilor au condus la crearea unor măsuri
legislative care au reglementat în timp nivelul de
responsabilitate al companiilor în ce privește
mediul înconjurător și care pot urmări efectele pe
care le au acestea în comunitatea în care își
desfășoară activitatea. Aceste instrumente sunt la
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dispoziţia publicului, iar consumatorii și angajaţii
sunt din ce în ce mai atenţi la modul în care
companiile tratează zona de CSR.

Deﬁnește moduri în care poţi cuantiﬁca rezultatul
comunicării cu stakeholderii. Menţine comunicarea
pe toate nivelele și analizează feedbackul primit.

Pentru o companie, implicarea în CSR poate să
genereze WOM, să loializeze mai mult clienţii și
angajaţii, să inﬂuenţeze decizia de cumpărare și să
întărească comunicarea brandului de angajator.

• Asigură programe de training pentru CSR

Modul în care sunt comunicate campaniile este
crucial pentru construirea unei imagini de
companie social activă și purpose driven. Social
media și canalele de inﬂuenceri pot ampliﬁca
obiectivele de comunicare, iar prin asocierea cu cei
din urmă în campaniile de CSR, companiile au acces
la grupuri de audienţe mai mari sau chiar noi,
beneﬁciază de un anumit transfer de reputaţie din
partea inﬂuencer-ului către companie, pot genera
mai mult engagement și conţinut autentic.
Pentru a avea succes, o campanie de CSR trebuie să
ﬁe clară, vizibilă și să aibă rezultate.

Do's:
• Dezvoltă o strategie clară
Campaniile de CSR trebuie să ﬁe cuantiﬁcabile și
introduse în cultura și valorile companiei.
• Plănuiește și discută ideile
Ideile de CSR vor funcţiona mai bine dacă sunt
discutate și planiﬁcate în avans.
• Dialoghează cu stakeholderii

Nu toţi angajaţii sunt familiarizaţi cu ideile si
conceptele de CSR; în plus, prin aceste programe
poţi crea mai mult awareness, atât în companie cât
și în afara ei.
• Raportează rezultatele
Sinceritatea este întotdeauna cea mai bună politică:
rapoartele de CSR asigură transparenţă și întăresc
imaginea companiei.
• Încurajează munca de echipă
Încurajarea muncii în echipă dezvoltă atitudini
social responsabile faţă de companie.
• Fă planuri pe termen lung
Evaluarea impactului social al unei companii
prezintă o altă provocare, pentru că de multe ori
rezultatele nu se văd imediat, este o imagine care
trebuie construită strategic și planiﬁcată pe termen
lung.
• Ampliﬁcă eforturile și rezultatele campaniei
online
Pe lângă comunicarea tradiţională de marketing și
PR, este important să ﬁi vizibil online. Folosește
Social Media și canalele inﬂuencerilor pentru a avea
vizibilitate acolo unde tool-urile tradiţionale de
comunicare nu ajung.
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Don'ts
• Nu promite prea mult
Este important să livrezi ce ai promis. Începe cu pași
mici și modalităţi simple de a genera engagement și
awareness cu privire la iniţiativele de CSR. Dacă
promiţi prea mult, vei crea un dezechilibru.
• Nu considera CSR-ul doar o acţiune de PR
Amintește-ţi că CSR-ul este despre a face lucruri
pentru comunitate, pentru că așa este corect, nu
pentru a-ţi ampliﬁca promovarea.
• Nu uita să înregistrezi realizările
Creează rapoarte și păstrează înregistrări ale
realizărilor din campaniile de CSR, stabilește și
urmărește KPIs, astfel încât să știi tot timpul unde
ești faţă de unde trebuie să ajungi.

și calitativi, măsoară și înregistrează periodic
progresul pe ﬁecare indicator de la începutul până
la ﬁnalul proiectului sau programului de CSR.
• Nu rămâne blocat în acţiuni și rezultate
anterioare
Păstrează-ţi mintea deschisă la idei și posibilităţi
noi; inovaţia a contribuit întotdeauna la construirea
unei dezvoltări mai sustenabile.
• Nu te lăuda prea mult
Este important să păstrezi un echilibru între
valoarea acţiunii deprinse și magnitudinea
campaniei de comunicare. Atunci când comunici
prea mult pentru prea puţin, poţi risca pierderea
atenţiei publicului, discreditarea campaniei sau
chiar a companiei.
Oana Pohrib
Senior Digital Manager, Golin

• Nu te gândi că CSR-ul este doar despre mediu
Încearcă să păstrezi un echilibru între dimensiunea
socială și impactul asupra mediului, catalizate de
principii etice de funcţionare a business-ului. Nu te
gândi că CSR-ul înseamnă doar donaţii de bani.
Alocă timp, resurse, bunuri și servicii în cauzele CSR
pe care le susţii.
• Nu te gândi că este o activitate fără rezultate și
greu de explicat top managementului
Doar pentru că nu poţi vedea și număra imediat
rezultatele, nu înseamnă că este o risipă de timp și
resurse. Stabilește și urmărește indicatori cantitativi
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1) https://www.conecomm.com/news-blog/csr-soars-in-2011-look-forbetter-integration-with-biz-units-in-2012
2), 8)
https://www.researchgate.net/publication/324862587_Evolution_of_Co
rporate_Social_Responsibility_A_Journey_from_1700_BC_till_21st_Cen
tury
3) http://abolition.e2bn.org/campaign_17.html
4) https://www.adamsmith.org/about-adam-smith
5) http://richardsandbrooksplace.org/jonathon-porritt/corporatesustainability-brief-history
6) Lifestyle Politics and Radical Activism, de Laura Portwood-Stacer
7) https://www.processexcellencenetwork.com/lean-six-sigmabusiness-performance/columns/drucker-s-surprising-view-ofcorporate-social-re
9) The Business of Doing Good – studiu coordonat de iSense în
parteneriat cu Golin, noiembrie 2019
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CONTENT IN THE 20S- SAU CUM DEVINE
CONȚINUTUL SCURT ȘI PERSONAL
Secretul unei comunicări de succes în online
rămâne conţinutul, ﬁe că este text, foto, video,
audio. Dacă în trecut se punea accent pe cantitate,
pe principiul “să postăm și noi ceva, doar să se vadă
că suntem acolo”, acum brandurile sunt taxate de
consumatori dacă nu oferă conţinut de calitate. Da,
content marketingul este rege, însă regăsind
această sintagmă în aproape ﬁecare exprimare care
face referire la conţinutul produs de un brand sau un
inﬂuencer în social media, conceptul se
devalorizează, iar cu timpul își pierde semniﬁcaţia.
Da, anumite piese de conţinut pot ﬁ proclamate ca
„royal”, dar pentru a atinge acest statut superlativ
trebuie să pluseze mult din punct de vedere
calitativ, să obţină rezultate peste așteptări și să
ofere comunităţii o informaţie relevantă. Iar reţeta
care a făcut rege conţinutul de luna trecută e posibil
să nu mai funcţioneze și luna aceasta, deci
adpatarea și inovaţia sunt alte criterii la care ar
trebui să ﬁm atenţi.
Utilizarea termenului de content marketing nu este
nouă în nici un fel, ba chiar a fost folosită înaintea
apariţiei internetului, într-o eră mai puţin
aglomerată. Deși termenul a fost folosit pentru
prima oară în 1996 de către ziaristul John F.
Oppedahl, conceptul de educare și informare a
maselor cu privire la produsele unui brand a fost

aplicat de către compania de manufactură John
Deere în 1895¹. În mod inconștient, dar extrem de
bine ancorată în nevoile pieţei ţintă de atunci,
compania lansase revista “The Furrow” în intenţia
de a oferi informaţii importante fermierilor despre
creșterea proﬁtabilităţii muncii lor. Fast forward un
secol mai târziu, brandurile continuă să se axeze pe
conţinut pentru a construi engagement, a educa și a
loializa consumatorii.
În ultimii ani, content marketingul online a câștigat
tot mai mult teren în faţa metodelor tradiţionale de
publicitate, în primul rând pentru că cererea de
conţinut online a devenit mai mare și, în al doilea
rând, deoarece consumatorii au început să ceară
mai multe informaţii de la companii. Însă, pentru că
odată cu trecerea timpului, consumatorii au devenit
copleșiţi de valul de informaţii din online, au devenit
mai selectivi și mai pretenţioși, iar companiile au
fost nevoite să se adapteze și să regândească
periodic modul de transmitere a informaţiei către
consumator.
Formatul video bite sized
Video content-ul devine o modalitate de
comunicare din ce în ce mai accesată de companii,
se investește din ce în ce mai mult în dezvoltarea
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unor formate din ce în ce mai atrăgătoare pentru
consumatori, mai ales că majoritatea vizionează
exclusiv de pe mobil. Anul acesta se preconizează
că 82% din traﬁcul online va ﬁ efectuat pentru
conţinut video². În același timp, se estimează ca
până în 2022, 82% din tot conţinutul online va ﬁ
video³.
Pe platformele existente de social media, conţinutul
video obţine cele mai bune rezultate de awareness,
pentru că este ușor de vizionat, transmite rapid
informaţia și vine în diverse forme și mărimi care se
potriveasc stilului de utilizator care îl accesează și
timpului pe care îl are la dispoziţie. Apariţia
aplicaţiilor precum Tik-Tok, care încurajează nu
doar distribuţia rapidă de conţinut video, ci și
crearea rapidă și ușoară a acestui tip de conţinut, ne
oferă un sneak-peak înspre canalele de social media
ale viitoarelor generaţii. Astăzi, Tik-Tok este
aplicaţia generaţiei Z, care constituie 66% din user
base-ul TikTok⁴.
Popularitatea conţinutului video scurt va continua
să crească și, cel puţin în 2020, Tik Tok și Instagram
vor ﬁ principalele staruri depe scenă. În 2019,
probabil și datorită conţinutului efemer de tip
stories, Instagram a ajuns la un milliard de utilizatori
activi, iar TikTok câștigă rapid teren, ﬁind aproape
de 750 de milioane de utilizatori în aplicaţie⁵.
Oamenii renunţă ușor-ușor să mai adere la
comunităţi mari doar pentru nevoia de apartenenţă
și se reorientează către comunităţi și grupuri online
mai compacte sau axate pe (micro)interese
comune, care deși mai mici, împart aceeași
mentalitate și au experienţe similare. Așadar,
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consumatorii caută experienţe care să li se aplice și
cu care să poată rezona. Și aceeași așteptare o au în
continuare și din partea brandurilor.
În același timp, este foarte util să aruncăm o privire
și către conţinutul live. Avantajul de a vedea live o
acţiune în social media încă atrage destul de mult
consumatorii, creând un simţ al urgenţei, chiar dacă
videoclipul rămâne apoi salvat în platformă.
Fie că este pe Facebook, Instagram sau YouTube,
live-ul pe social media este un trend în continuă
creștere și o modalitate excelentă de a crește rata
de engagement – cu o singură condiţie – conţinutul
să ﬁe de calitate.
Deși majoritatea consumatorilor vizionează mult
conţinut video “rough”, needitat, atunci când vine
vorba de conţinutul video creat de branduri, sunt
mult mai pretenţioși. Audienţa din ziua de azi
preferă autenticul, însă asta nu înseamnă neglijenţă.
Eforturile de post-producţie nu trebuie să ﬁe mari,
însă abordarea și calitatea prin care este redată
i n f o r m a ţ i a p o a t e f a c e d i f e re n ţ a î n o c h i i
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consumatorului.
User Generated Content - Word of Mouth Redux
Conţinutul generat de utilizatori variază de la
videoclipuri, la imagini, comentarii despre produse
sau chiar review-uri. Iar ratingurile și review-urile au
impact asupra deciziei de cumpărare a altor
utilizatori.
Conţinutul creat de utilizatori poate genera de 6,9
ori mai mult engagement decât dacă ar ﬁ postat de
un brand⁶, însă conţinutul autentic de acest gen
este foarte greu de obţinut. Conform platformei de
marketing Mavrck, sunt 3 tipuri de UGC care
construiesc engagement, UGC care informează,
UGC care inspiră și UGC care convertește, cel din
urmă ﬁind și cel mai valoros pentru brand.
În același timp, pentru ca un user să dorească să
transmită un mesaj mai departe, acel mesaj trebuie
să ﬁe appealing d.p.d.v estetic și/sau să conţină o
informaţie cu care utilizatorul să poată rezona. În
prezent oamenii sunt mai atenţi la conţinutul vizual
decât la cel scris⁷.

Spre exemplu, Ioneștii, prieteni vechi ai KFC-ului, au
plecat într-o explorare a noţiunii de User Generated

Decisions, o ampliﬁcare special creată pentru
serialul KFC - Random. Prin Random Challenge, cei
doi creatori de conţinut au fost ghidaţi prin
Instagram polls timp de o zi, de către comunitatea
lor din social media în toate deciziile pe care le-au
luat.
Informaţia To Go
Este adevărat că atenţia noastră a scăzut, iar acest
adevăr se vede foarte bine în modul în care
prelucrăm informaţia. Asta înseamnă că relaţia
dintre brand și consumator se rezumă la micro
momente, un “do or bust” în care ﬁecare cuvânt,
mesaj sau video trebuie să capteze și să convingă.
Fie că este prin imagini, stories, live videos sau UGC,
2020 va ﬁ despre maturizarea generatiei Z și despre
cum își va folosi aceasta puterea de cumpărare
pentru a inﬂuenţa traseul de comunicare al
brandurilor.
Bogdan Zaharia
Digital Associate, Golin

1) https://www.webfx.com/marketing-guides/content-marketingg u i d e / h i sto r y- o f - co n te n t - m a r ke t i n g . h t m l
2) https://socialmediaweek.org/blog/2019/10/2020-video-marketingand-statistics-what-brands-need-to-know/
3) https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/serviceprovider/visual-networking-index-vni/white-paper-c11-741490.html
4) https://mediakix.com/blog/top-tik-tok-statistics-demographics/
5 ) h t t p s : //www. k i ss co m .co. u k /n ews /t i kto k-vs - t h e - re st - o f - u s
6) https://www.mavrck.co/user-generated-content-drives-moreengagement-than-brand-generated-content-on-facebook/
7) https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/04/02/visualcontent-the-future-of-storytelling
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E ANUL PODCASTURILOR ÎN ROMÂNIA
Anul trecut, prezentam podcasturile drept nou
trend de comunicare, într-un articol scris de Roxana
Ionescu, Digital Director la Golin.
La momentul respectiv menţionam aproximativ 30
de podcasturi româneşti, cu alte 20 active la
începutul lui 2019.
Între timp, numărul lor s-a triplat. De la aproximativ
50 de podcasturi am ajuns la cel puţin 150 în numai
un an.
A devenit o modă printre creatorii de conţinut să
pornească un podcast. Trăim un moment similar cu
ceea ce s-a întâmplat în România în 2006-2007, la
apariţia blogurilor, o perioadă caracterizată de un
entuziasm molipsitor.
Şi, la fel ca în cazul blogurilor, vom avea parte de
mult zgomot, până când lucrurile se vor aşeza, iar
podcasturile se vor cerne. Probabil că până la ﬁnalul
lui 2020 vom avea cel puţin 500 de podcasturi
româneşti, însă unele dintre ele vor ﬁ fost deja
abandonate de creatorii lor.
Deocamdată există foarte mult potenţial, care a fost
intuit deja de agenţii. Think Digital a lansat la ﬁnalul
lui 2019 prima reţea de publicitate dedicată, Think
Digital Podcast Network, cu peste 30 de producţii
audio din diferite categorii incluse deja în oferta
comercială pentru branduri.
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Însă, deşi sunt zeci de creatori de conţinut care
lansează proiecte în ﬁecare lună, podcasturile nu au
prins încă suﬁcientă tracţiune, ﬁind un produs
consumat preponderent de early adopteri.
Dacă încercăm să facem o comparaţie cu ce se
întâmplă în afară, ne dăm seama că lucrurile sunt
abia la început. În SUA, 30% din populaţie ascultă
podcasturi cel puţin o dată pe lună (asta înseamnă
aproximativ 90 de milioane de oameni, conform
Edison Research).
În acest caz, nu-i de mirare interesul pe care îl are
Spotify în domeniu. Serviciul american de
streaming a investit aproximativ 500 de milioane de
dolari în 2019 pentru servicii sau reţele de
podcasting (printre altele, au achiziţionat şi
platforma Anchor.fm). Recent, au cumpărat şi
reţeaua The Ringer, ce adună peste 30 de
podcasturi cu peste 100 de milioane de descărcări
lunare, o echipă de 90 de oameni şi venituri de 15
milioane de dolari în 2018.
Dacă ne uităm spre China, cifrele sunt
impresionante. Lizhi, una dintre cele mai
importante platforme de conţinut audio s-a listat
recent la bursa Nasdaq. Ximalaya, principalul lor
competitor, se pregăteşte de IPO în 2020. Lizhi a
avut în trimestrul 3 din 2019 o medie de 46.6
milioane de utilizatori activi pe mobil şi 5.7 milioane
de producători de conţinut.
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Şi în Europa podcasturile sunt un hot topic, Franţa
având mai mult de 4 milioane de ascultători lunari în
2019, în creştere cu 25% faţă de 2018. Majelan, una
dintre platformele franceze importante (alături de
Binge Audio şi Louie Media), îşi propune să devină
un “Netﬂix al podcasturilor” şi a primit ﬁnanţări de
peste 10 milioane de euro în ultimii 2 ani.

de la prieteni sau din diferite recomandări
întâmplătoare, din cercul proximal de pe Facebook,
Instagram sau LinkedIn. Acesta a fost unul dintre
motivele pentru care s-a lansat StarCast.ro, prima
platformă de podcasting din România.
StarCast are un triplu rol:

Majelan se bazează pe un sistem freemium, cu mult
conţinut disponibil gratuit, şi cu o reţea de
podcasturi exclusive disponibile în baza unui
abonament lunar de 5 euro.

- director de podcasturi ce listează toate
podcasturile româneşti - în ﬁecare zi sunt adăugate
noi podcasturi, platforma având peste 150 de
podcasturi româneşti la momentul lansării;

Principala problemă în acest moment în România e
că podcasturile sunt greu de descoperit. Aﬂi de ele

- canal de distribuţie pentru podcasturile
partenere – utilizatorii platformei pot asculta
podcasturile partenere, care sunt evidenţiate
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printr-o etichetă cu „Ascultă”;
- reţea de podcasturi – construită din arhiva de
podcasturi a radio-ului online UrbanSunsets.com,
reţeaua StarCast+ propune pentru început 6
podcasturi realizate de scriitorul Marius Chivu (All
you can read, All you can listen), oamenii de radio
Mihai Dinu (Lista lui Dinu) şi Bogdan Strătulă
(UrbanSunsets, Mixtapes) şi autorul acestui articol,
Alex Ciucă (Primii trei ani).
Şi pentru branduri vorbim de un trend care merită
abordat, având în vedere că podcastul poate
reprezenta punctul central într-o strategie de
content marketing. Pornind de la un podcast bine
gândit puteţi disemina informaţia pe social media
(stories audio+video, postări de citate), puteţi
îmbunătăţi rankingul site-ului de brand în
motoarele de căutare (prin transcrieri şi show
notes) şi puteţi construi o comunitate în jurul
newsletterului.
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Există deja câteva companii din România care au
intrat în conversaţie, ﬁe prin sponsorizarea unor
podcasturi, ﬁe prin dezvoltarea de podcasturi
proprii (pe care le găsiţi în secţiunea Branded de pe
StarCast.ro). Însă, momentan, sunt foarte multe
nişe neacoperite, de la food la health şi nu numai.
Brandurile care îşi asumă pe termen lung un astfel
de efort vor avea un avantaj uriaş în momentul în
care podcasturile vor intra în mainstream.
În concluzie, piaţa de podcasturi din România e abia
la început, însă e foarte mult loc de creştere. Avem
nevoie de producţii mai complexe, dincolo de nişa
„g e n e ra l i st ă ” a p o d c a st u r i l o r - i n te r v i u , d e
implicarea brandurilor şi de un acces cât mai facil la
multitudinea de producţii apărute. În 2020 se vor
rezolva o parte dintre aceste provocări, astfel că ne
putem aştepta la un adevărat boom la fenomenului.
Alex Ciucă
Co-fondator StarCast.ro
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