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Bazele marketingului digital



Marketingul digital și marketingul tradițional au aceeași
misiune fundamentală: identificarea unui public țintă și a
nevoilor acestuia, conectarea audienței la produsele care
satisfac aceste nevoi și convingerea publicului să urmeze
achiziționarea de servicii sau produse.

Cu toate acestea, conectarea cu clienții într-un spațiu virtual,
implică metode diferite de conectare fata de cele tradiționale,
metode pe care le vom prezența de-a lungul acestui capitol.



“Era o vreme cand oamenii aveau nevoie de produse sa
supravietuiasca. Acum produsele au nevoie de oameni ca sa

supravietuiasca.” – Nicholas Johnson

Adevărul este că 
marketingul digital se 
referă mai puțin la 
„digital” și mai mult la 
„marketing”, pentru că, în 
mare parte, bazele sale 
au fost deja stabilite la 
apariția marketingului 
dar dezvoltarea sa în 
perioada anilor 1990 și 
2000 a modificat modul 
în care mărcile și 
întreprinderile folosesc 
tehnologia pentru 
promovare.



Analizând evoluția marketingului
online de-a lungul celor două
decade, este important să putem
identifica câteva tendințe de care ar
trebui să ținem cont când elaborăm
strategiile proprii.

Totodată, este demn de reținut că
unele dintre trenduri pot fi
accelerate, pot fi schimbate sau
chiar anulate de contexte sau
evenimente disruptive precum criză
fără precedent provocată de Covid-
19 sau de razboiul din Ucraina.

Marketingul online reprezintă
promovarea și vânzarea de
produse și servicii folosind
strategii online, strategii care au
la baza obiceiurile utilizatorilor
de internet. Prin urmare, trebuie
să cunoaștem bine utilizatorii
online, trebuie să știm cu ce se
ocupă, care le sunt obiceiurile,
dorințele și nevoile și ce interese
au ei pentru că, indiferent de cât
de bun este produsul nostru,
dacă publicul nu are nevoie de
el, nu va avea succes pe piață.



Așadar, „marketingul digital 
este componenta de 

marketing care utilizează 
tehnologii digitale bazate pe 
internet cum ar fi computere, 

telefoane mobile și alte 
suporturi și platforme digitale 

pentru promovarea 
produselor și serviciilor in 
mediul online sau virtual”.

În termeni mai simpli, 
marketing digital 

înseamnă marketingul 
produselor și serviciilor 

utilizând internetul și 
media digitală ca mediu 
de promovare, incluzând 
toate strategiile moderne 

de marketing. 

Principalele categorii de marketing digital



Vorbim despre 
tactici de marketing 
care implică 
accesarea clienților 
țintă prin 
intermediul 
marketingului online 
și al marketingului 
social media 
(Facebook, 
Instagram, Twitter și 
altele). 

Cele mai importante categorii de 
marketing digital 



Optimizarea motoarelor de căutare
(SEO) este procesul de optimizare
sau de îmbunătățire a vizibilității
conținutului unui site web astfel încât
acesta (site-ul) să se plaseze cat mai
sus în paginile de rezultate ale
motorului de căutare și astfel cat mai
mult trafic să fie direcționat către site.

SEO vă asigură că site-ul vostru web
apare în primele rezultate de fiecare
dată când cineva introduce cuvintele
cheie vizate în bară de căutare.

Marketingul motoarelor de căutare: cu SEO, 
utilizați cele mai bune practici pentru a face 
trafic către site-ul vostru în mod organic 
(neplătit). Cu SEM însă, achiziționați spațiu 
publicitar în platformele de căutare plătite iar 
PPC, PPA sau PPM (care pot fi văzute ca sub-
categorii ale SEM) sunt forme de publicitate 
care sunt utilizate pentru a aduce vizitatori pe 
site-ul vostru web sau chiar pentru a vinde, 
utilizând reclame pentru care plătiți doar 
atunci când cand obtineti conversia (adica 
actiunea vizata sau dorita). Plasând anunțuri 
care se afișează numai atunci când sunt 
utilizate fraze de căutare specifice sau pe 
site-uri web care au un anumit tip de 
audiență de bază, puteți viza un public bine 
adaptat afacerii voastre si puteti obtine astfel 
un trafic calificat. Acest lucru vă asigură că 
site-ul web atrage vizitatori care sunt mai 
susceptibili să se transforme în cumpărători.



Marketingul de conținut implică 
crearea și distribuția de conținut pe 
toate canalele tale online, cum ar fi 
bloggul, site-ul sau media socială. 
Conținutul pe care îl creați nu este 
menit să fie promoțional ci să 
stimuleze interesul și, în final, să 
îmbunătățească nivelul de 
conștientizarea a brandului. 
Marketingul de conținut este o 
strategie de marketing digital care se 
concentrează pe crearea de relații 
puternice cu publicul tău, oferindu-le 
conținut relevant și de înaltă calitate. 
Acest conținut poate fi: postări pe 
blog, articole, buletine electronice, 
studii de caz, lucrări / rapoarte de 
cercetare, infografice, videoclipuri, 
webinarii, reviste electronice, cărți 
electronice și multe altele.

Social Media Marketing
(SMM): Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter 
și LinkedIn sunt unele dintre
cele mai importante
platforme de socializare iar
marketingul social media 
implică obținerea de trafic
și atenție din aceste
canale.



Marketingul afiliat se referă la o strategie
bazată pe comisioane, de obicei între un
retailer online și un site web extern. Scopul
este de a genera trafic și vânzări prin
trimiteri din platforma cu trafic mare către
site-ul web care plătește PPC, PPA sau PPM.

Marketingul prin e-mail este un tip de
marketing direct care utilizează email-
uri pentru a livra mesaje de marketing
către publicul vizat, baza de date cu
adrese de email jucând aici un rol
foarte important.



Marketingul a avut întotdeauna ca scop principal conectarea
brandului cu publicul, la locul potrivit și la momentul potrivit.

Marketingul digital a apărut pentru că o parte din ce în ce mai
insemanata a publicului adoptă noi obiceiuri de viață și
dobândește noi obiceiuri de consum, iar asta înseamnă că
trebuie să îi întâlniți pe consumatori acolo unde petrec deja
foarte mult timp: pe internet.
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