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Digitalizarea nu mai este doar o opțiune!

Digitalul ne schimbă viața, locul de muncă, modul în care ne conducem afacerile
și ne gestionăm banii ceea ce înseamnă că având abilitățile digitale, motivația și
încrederea de a folosi internetul în siguranță, acesta devine esențial pentru viață,
educatie și muncă.
În prezent avem peste trei miliarde de oameni care au devenit mai întâi utilizatori
de Internet (persoanele născute după 1980 și care au crescut în era digitală),
navigând și trimitând mesaje prin e-mail, chiar mai înainte de a deveni
consumatori pe piețele digitale.
De unde vor veni următoarele miliarde de consumatori electronici, cine sunt, cum
sunt și cum vor modela piețele digitale ale viitorului, sunt întrebări de o
importanță deosebită pentru companii și investitori la nivel mondial.

Următorul milliard de oameni
care se vor alătura populației
globale până în 2030, vor fi
diferiți pentru că vor fi deja
participanți într-un ecosistem
de internet mobil, vor începe nu
doar ca simpli utilizatori, ci mai
degrabă vor deveni direct
consumatori
electronici:
dispozitivele mobile conectate
la internet vor extinde accesul
la conținut descărcabil și la
cumpărarea și vânzarea de
bunuri
și
servicii
prin
intermediul unui telefon mobil.
Aceasta are implicații profunde
pentru
viitorul
comerțului
mondial și al piețelor digitale.

Potrivit Google, 97% dintre consumatori folosesc internetul pentru a căuta afaceri locale
așa că, dacă marea majoritate a potențialilor clienți sunt online, ar trebui să fie și afacerea
voastră.

Să ai o prezență online corespunzătoare este o componentă crucială a strategiei tale de
marketing, indiferent de dimensiunea pe care o are afacerea ta sau cărei industrii
aparține.

Deși un obiectiv extrem de
important al prezențe online
este de a fi găsit pe internet, nu
este singurul și, în nici un caz, nu
este suficient pentru o afacere.
Mai este nevoie și ca ea să fie
găsită rapid și cu ușurință de
clienții voștri potențiali iar
percepția
pe
care
și-o
construiesc
în
urmă
interacțiunii online cu serviciile
și produsele voastre să fie una
pozitivă și care să construiască
încredere.

Când oamenii apelează la internet pentru a găsi soluții la problemele lor si dau click
pe tine sau afacerea ta, vor dori să afle raspuns la intrebari simple de tipul:
Cine ești, care e
numele tău
complet, ce te-a
adus în locul unde
ești azi, care este
povestea ta, cine
lucrează pentru
tine, ești franciză
sau afacere de
familie?

Unde te afli, ai
mai multe
locații, care este
adresa, esti doar
pe internet sau
deții o locatie
fizică, în ce zonă
geografică?
Ce face exact
afacerea ta, ce

soluții oferi și dacă
vinzi un serviciu
sau un produs?

De ce faci ceea
ce faci și de ce
este important
pentru tine, de ce
contează ceea ce
faci pentru
publicul tău?
Când ești
deschis, ești
închis de
sărbători, ești
disponibil 24/7
sau ești sezonier?

O prezență digitală puternică și pozitivă va răspunde clar și ușor la toate aceste întrebări si este importantă pentru
marketing si vanzari deoarece vă consolidează brandul și increderea consumatorilor, ajutandu-vă să descrieți de
ce produsul sau serviciul vostru este potrivit pentru nevoile sau dorintele lor.

Prezența online se referă la modul în care voi, ca persoane
individuale, publice sau private, sau afacerea voastră
apare online: este ceea ce găsesc oamenii când caută
numele vostru sau denumirea firmei voastre pe internet.

In marea majoritate a cazurilor, o prezență digitală
sau online optimă poate include:
➢ Site-ul afacerii voastre in versiuni desktop și mobilă.

➢ Toate punctele de prezență (profil, cont) pe
platformale de socializare (LinkedIn, Facebook,
Instagram,Twitter etc.)
➢ Locații de birou sau magazin (Google Maps, waze,
Forsquare, Yelp etc.)
➢ Listări in directoare de afaceri.
➢ Recenzii online (tripadvisor, booking, google maps,
uber, airbnb)
➢ Anunțuri digitale (anunțuri sociale, anunțuri Google,
anunțuri Bing)

Prezența online include
conținutul pe care îl
controlați, cum ar fi siteurile și profilurile de
social media construite
de voi dar și conținut pe
care nu îl controlați,
cum ar fi recenziile
online sau prezența pe
platforme agregatoare
sau directoare.

Este important să înțelegem că
prezența online cuprinde toate
activitățile pe care o afacere le
desfașoară sub numele propriu pe
internet și include conturi,
interacțiuni și orice informații create
de companie sau de alte entități,
despre aceasta.
În afară de prezența online
construită și controlată de voi pentru
afacerea voastră, există și o
prezență online câștigată /
dobândită, adică ceea ce au de
spus alții despre voi sau despre
afacerea voastră.

Prezența voastră
online este ceva ce
nu puteți controla
complet și, tocmai
de aceea, ar trebui
să o monitorizați în
mod constant.

Prezența online face ca brandul vostru să fie mai accesibil și, chiar dacă
afacerea voastră nu este una exclusiv online (adică fără prezența fizică sau fără
servicii sau produse fizice), o prezență online corespunzătoare vă poate ajuta să
vindeți mai mult offline. Astăzi, dacă nu eșți activ online atunci clienții tăi se vor
muta rapid către concurenți, astfel că prezența și activitatea online devin un
important avantaj competitiv.
O prezență online corespunzătoare și puternică
înseamnă că atunci când prospectii caută pe internet
produse sau servicii din categoria celor pe care le
oferiți și voi, cât mai multe dintre modalitățile prin
intermediul cărora ei caută să îi conducă către voi, fie
că folosesc un motor de căutare, fie caută pe social
media sau caută opinii (sub formă de recenzii și
recomandări)
pe
platforme
sau
directoare
specializate.
Pe lângă asigurarea accesibilității, o prezență
puternică online promovează încrederea. Clienții tind
să prefere brandurile care par deschise și responsive
pentru că ii face să se simtă ascultați și au încredere
că nevoile lor vor fi respectate și satisfăcute.

Desigur, construirea unei imagini online puternice pe mai multe canale
necesită timp și efort așa că este nevoie să analizați fiecare canal pentru
a înțelege caracteristicile și scopul acestuia și, de asemenea, să studiați
și să folosiți cele mai bune practici utilizate de concurenții voștri.
În ciuda provocărilor, energia, timpul și banii pe care îi dedicați pentru a
va stabili prezența online vor fi recompensate în cele din urmă cu o
loialitate crescută a clienților, respect din partea concurenților și
recunoașterea mărcii ca lider de nișă sau chiar de piață.
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