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sau un alt business care oferă servicii pe bază de programare și nu numai,
următoarele idei se pot aplica în cazul tău.

În același timp este extrem de important să te folosești la maximum de
oportunitățile de promovare online puse la dispoziție astăzi, când costurile
sunt încă mici, dar care se află în continuă creștere, deoarece tot mai multe
business-uri “își fac loc” pe canalele de sponsorizare plătită.

Elementul principal care face diferența este modul în care te poziționezi în
piață alături de modul în care sunt construite campaniile de promovare și
structura pâlniei de vânzare a afacerii tale.

Dragă antreprenorule, 

Dacă îți dorești un flux mai mare de clienți plătitori care să “intre” în
afacerea ta, pe termen scurt-mediu, dar care să și revină pe termen lung,
este necesar să faci lucrurile puțin mai diferit față de competiție. 

Fie că reprezinți:
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o clinică stomatologică 

un cabinet de recuperare

un salon de înfrumusețare 

un salon de epilare definitivă

un service auto 

un restaurant sau o cafenea 

un club sau bar

o clinică oftalmologică 

un magazin de optică medicală 

o clinică de chirurgie plastică

o clinică de estetică facială

un salon de bronzat

o sală de fitness 

o firmă de închirieri auto
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Dacă toate aceste lucruri sunt concepute după un set de bune practici
care vizează în mod special profilul clientului ideal, durerile sale, o ofertă
greu de refuzat și la care mai adăugăm un buget de marketing pe care
să-l pompăm în canalele de promovare, atunci afacerea ta cel mai
probabil va fi “inundată” de clienți potențiali gata să cumpere serviciile
tale. 

Mai departe, totul ține de business-ul tău și de felul în care sunt
prestate serviciile sau modul în care membrii echipei tale tratează
fiecare client în parte.

Oricum, din moment ce citești asta, sunt sigur că serviciile pe care le
oferi sunt la un nivel înalt :D

Am menționat acest aspect pentru că în rândul afacerilor locale, rolul
marketing-ului este să poziționeze serviciul tău că o soluție perfectă
pentru o anumită problemă catre o anumită audiență și să aducă
clientul potențial pentru prima dată în locația ta, astfel încât durerea lui
să fie rezolvată.

Dacă îți dorești clienți pe care să îi fidelizezi și care să
revină pe termen lung, contează enorm prima experiență
pe care o vor avea. În funcție de calitatea experienței,
vor reveni și a două oară și a treia oară.

Din feedback-ul primit de la alte afaceri cu care am
lucrat, primele 3 vizite consecutive sunt cele în care
clientul trece printr-un proces de acomodare, 
iar ulterior se familiarizează cu business-ul, 
locația, echipa, calitatea serviciilor și așa 
va reveni mult timp de acum încolo.
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Pe parcursul ghidului vei afla tactici de promovare online pe care și noi le-
am integrat în strategiile de marketing ale companiilor cu care am lucrat și
care au adus rezultate vizibile, precum clienți noi în mod sustenabil și
predictibil și vânzări extra față de cashflow-ul pe care îl aveau înainte de a
se promova.

Dacă nu ai mai avut contact până acum cu procesele de promovare în
mediul online, poate că ceea ce urmează să îți prezint o să ți se pară puțin
complicat și vei considera că este o cantitate mare de informații pe care să o
asimilezi.

Cel mai important! Nu intra în panică! 

Citește în ritmul tău toate informațiile pe care ți le voi oferi. Zilele următoare
îți voi mai trimite câteva detalii pe e-mail pentru a înțelege și mai bine toate
aceste concepte însosțite de exemple concrete.

Ca proprietar de afacere e posibil să spui “Nu am timp să fac eu toate astea”
și îți dau dreptate, doar că în cazul în care vei lăsa pe altcineva să se ocupe
de aceste activități, este important să cunoști principiile de bază, astfel încât
să ai o colaborare productivă cu persoana de marketing.
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Și o perioadă m-am concentrat pe treaba asta. Orice business (după caz)
are nevoie de un website deoarece instrumentele de promovare online s-au
dezvoltat și pentru a te folosi la maximum de ele, ai nevoie de un loc în care
să trimiți trafic, ai nevoie de un hub central.
 
Dar ... 
 
Nu este 100% obligatoriu. Există și alte moduri de a obține noi clienți către
afacerea ta, fără să deții un website la început.
 
Ți-am spus de partea tehnică, problema era că mă opream acolo, până când
am vrut să ajut și mai mult o afacere sa crească cu ajutorul online-ului. Un
site este doar o parte din întreaga strategie. Degeaba ai unul dacă nu știi
cum să trimiți trafic pe el și nu orice tip de trafic, trafic calificat. 

Înainte de a-ți propune câteva task-uri concrete
care să te ajute să atragi mai mulți clienți în
locația ta ...
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Aș vrea să facem cunoștință.

Eu sunt Daniel Crăciun și am contact cu
poziționarea & promovarea afacerilor prin mediul
online din anul 2015.

Am început cu partea tehnică inițial, prin care
construiam proiecte web pentru anumite
business-uri, deoarece la asta mă pricepeam cel
mai bine. Realizam website-uri și magazine online
în diferite platforme.
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Așadar, de aproximativ 3 ani de zile am început să explorez și să testez
diferite metode de promovare online prin platformele puse la dispoziție
astăzi, în special Google și Facebook.

Totuși, există anumite moduri prin care îți poți promova business-ul fără
existența unui site și să ai rezultate favorabile. Mai mult decât atât, uneori
nu ai nevoie de un website cu 10 pagini ci doar un landing page optimizat
pentru conversii.

Stai liniștit/ă. Nu te voi învață cum să îți faci un site, ci cum să obții noi clienți
către afacerea ta, noi lead-uri, mai ales dacă oferi servicii.

În ultima perioadă, în cadrul One Way Agency, ne-am orientat atenția spre
business-urile locale care oferă servicii, iar o parte din ele funcționează pe
bază de programare.

Tocmai din această cauză, scriu acest ghid și încerc să mă adresez acelor
tipuri de afaceri, deoarece este destul de dificil să pui pe hârtie tactici de
promovare online care pot fi aplicate la toate tipurile de afaceri. 
 
Chiar dacă principiile de marketing sunt la fel, la un magazin online de
exemplu, treaba stă cu totul și cu totul atlfel.

În ultimele luni am reușit să obținem rezultate interesante pentru clienții
noștri, prin care am generat noi cereri de programări și efectiv noi clienți cu
ajutorul reclamelor plătite prin Google Ads sau Facebook Ads.

Dacă îți adresezi întrebarea de ce punem la dispoziție, gratuit, anumite
tactici pe care le folosim la promovarea clienților noștri și pentru care cerem
bani pentru a le implementa, ajungem la misiunea noastră.

12 METODE PENTRU A DUBLA NUMĂRUL CLIENȚI ÎN URMĂTOARELE 90 ZILE
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Toate afacerile cu care am lucrat au în spate o poveste și o dorință de a
ajuta publicul lor țintă și toate oferă servicii care îmbunătățesc calitatea
vieții. 

Plecând de la premisa asta, misiunea noastră este să poziționăm corect în
piață business-urile cu care lucrăm, prin mediul online, și să îi facem pe
oameni să “guste” din beneficiile serviciilor oferite de acele business-uri
pentru a avea o viață mai bună.
 
În același timp, răsplata vine din urmă și pentru proprietarii afacerilor care
pun la dispoziție soluții la problemele oamenilor din publicul țintă, iar acea
răsplată se leagă direct de calitatea serviciilor și de numărul de clienți pe
care ii pot servi. 
 
Se mai leaga și de strategiile de marketing online, de eficiența lor. Cu cât
strategia este mai acurată, cu atât bugetul de promovare este mai optimizat,
numărul de clienți potențiali crește și implicit vânzările sunt scalate.
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să urmărești performanța unei campanii de marketing
să afli câte persoane au văzut reclama respectivă 
să obții un feedback real prin care să vezi câte lead-uri (potențiali clienți)
au venit din acea campanie
să îmbunătățești campania prin câteva click-uri și câteva minute de
muncă (în funcție de complexitate)

Una dintre dilemele cu care se confruntă afacerile când vine vorba de
creșterea numărului de clienți este bugetul pe care ar trebui să îl aloce
pentru acest lucru.

Dacă ești genul de proprietar de afacere care până acum a investit în
metodele de promovare clasice (reclame la televizor, reclame în panouri
stradale, bannere, flyere, radio, ziar, etc.), în mediul online calculele se fac
puțin diferit.

Pe lângă faptul că, costurile de promovare sunt cu muuuult mai mici decât
mijloacele clasice de publicitate, în online poți chiar:

Stabilește cât ești dispus să plătești în
medie pentru achizița unui client nou

1
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Din ce am observat până acum, afacerile care au fost dispuse să aloce un
buget mai mare decât minimul, încă de la începutul activităților de marketing
online, au avut de câștigat pe termen lung. Îți voi explica imediat de ce.

Fiind o mentalitate împrumutată de la start-up-urile renumite, așteptarea nu
este să faci profit încă de la prima interacțiune cu un client nou, ci să-l faci
să vină pentru prima dată în locația ta, iar de acolo să se întâmple procesul
de up-sell.

Bineînțeles, acest scenariu se aplică acelor persoane care sunt conștiente că
au o problemă, dar nu știu cum îi poți ajuta tu sau serviciile tale să își rezolve
acea problemă. Vom discuta imediat despre etapele de conștientizare ale
publicului și cum se împarte plaja ta de clienți.
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▶ Care este valoarea încasărilor pe 12 luni?    
Exemplu:  400.000 lei în 12 luni    

Răspunsul tău:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Înainte de toate, ai putea răspunde la
următoarele întrebări:

▶ Care este numărul de clienți pe 12 luni?     
Exemplu:  540 clienți în 12 luni         

Răspunsul tău:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Cât valorează un client pentru tine pe 12 luni?     
Formulă: Valoarea încasărilor pe 12 luni / numărul de clienți pe 12 luni     
Exemplu: 400.000 lei / 540 clienți = 740 lei          

Răspunsul tău:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Cât ești dispus să aloci pentru achiziția unui client nou?
Exemplu: Dacă un client îți aduce vanzări de 740 lei pe parcursul a 12 luni,
să zicem că ai un profit de 500 lei. Atunci probabil că ești dispus să aloci un
buget de 100 lei pentru achiziția unui client nou.

Răspunsul tău:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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▶ Ce buget de marketing ar trebui sa aloci pe parcursul unei luni?
Exemplu: Dacă ai nevoie de 50 de clienți noi lunar, atunci la un calcul rapid
ar trebui să aloci 3000 lei/lună ca și buget de marketing (30 de clienți * 100
lei = 3000 lei). 

Răspunsul tău:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Acest buget se stabilește în funcție de marja de profit pe care o au
serviciile tale

Trebuie să ai în vedere că este posibil să nu ajungi chiar la cei 30 de
clienți și de exemplu să obții doar 20. Costul pe care îl aloci pentru
achiziția unui client trebuie să fie mai mare pentru, a fi o situație realistă

Calculele diferă în funcție de cifrele din afacerea ta și de eficiența
campaniilor de marketing. Pentru o precizie mai mare te-aș sfătui să
începi să faci aceste calcule adaptate la business-ul tău

Trebuie să iei în calcul dacă bugetul pe care tu l-ai stabilit include și
costurile către o agenție de marketing

Nu te zgârci, dar nici nu te arunca la un buget mare. Începe cu un buget
mic pe diferite campanii de promovare care crezi că ar prinde bine la
public și ulterior, dacă rezultatele sunt bune, poți crește bugetul

Chiar dacă în urma calcului făcut suma ți se pare mare, nu renunța. Ia în
calcul o suma mai mică, dar important este să începi de undeva. Poți
începe cu 500 - 1000 lei/lună pentru a testa câteva campanii, iar ulterior
avand niște date concrete, vei putea lua o decizie. Ori scalezi bugetul, ori
micșorezi, ori gândești alte campanii

Câteva sugestii pentru stabilirea bugetului de marketing:
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Cum sună majoritatea mesajelor de marketing pe care le vezi în diferite
spații publicitare? Fie că vorbim de reclame la TV, sau în rețelele sociale
precum Facebook, cea mai mare parte din acestea au ca scop să îți vândă
ceva în mod clar, încă de la prima interacțiune.

Și nu spun că este greșit, pentru că prin astfel de reclame asiguri afacerii
tale un cashflow fără de care este posibil să nu reziste.

Singura problema este că doar un mic procent (mai exact 3%) din plaja de
clienți potențiali sunt pregătiți să cumpere serviciile tale chiar în acest
moment în care afișezi o reclamă de genul “Cumpără de la noi, primești asta
și asta!”.

Întrebarea este ce facem cu restul de 97%? Îi lăsăm în pace? Sunt sigur că și
tu vrei să le demonstrezi cum serviciile tale le pot îmbunătăți viața și le pot
rezolva “durerile”, de aceea ai nevoie de o strategie diferită de cea a
competiției.

11 METODE PENTRU A DUBLA NUMĂRUL CLIENȚI ÎN URMĂTOARELE 90 ZILE
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Cum se împarte plaja ta de clienți potențiali
și care sunt etapele conștientizării

2
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Vei vedea că trebuie să adaptezi mesajele de marketing în funcție de fiecare
segment. 

Pentru că celor 3% este nevoie să le vorbești într-un anumit mod, deoarece
cunosc soluțiile existente pe piață (tu fiind una dintre ele), iar celor 60% va
trebui să le vorbești altfel, fiindcă nici măcar nu știu că au o problemă pe
care tu le-o poți rezolva.
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Poate că ilustrația de mai jos îți va oferi o privire de ansamblu:

Persoane care ar cumpăra
oricând de la tine3%

17%
Persoane care se
informează despre soluții

20%
Persoane care nu caută
soluții, dar cunosc problema

60%

Persoane care nici măcar
nu conștientizează că ar
avea o problemă, sau sunt
mai greu de convins că i-ai
putea ajuta
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Cum ar fi să cunoști cele mai mari dureri pe care le au oamenii în raport cu
serviciile pe care tu le oferi? Îți spun din experiență că asta va ajuta mesajele
tale de marketing să fie băgate în seamă de cel puțin 3 ori mai mult decât
până acum.

De ce s-ar întâmpla asta? Nicio persoană nu ar vrea să colaboreze cu cineva
care nu îi înțelege frustrările, dorințele, obiectivele, deoarece pur și simplu e
posibil că pe parcursul colaborării să nu rezoneze, iar în final niciuna dintre
părți nu va fi mulțumită.

Majoritatea afacerilor trec greșit prin această etapă, deoarece consideră că
este suficient să cunoască vârsta, sexul, locația (date demografice), dar cu
cât sapi mai adânc și începi să cunoști și date psihografice, cu atât vrei reuși
să faci mesajele de marketing mai persuasive.

Asta va face diferența între a câștiga un nou client sau a pierde unul. De ce?
Competiția ta este foarte probabil să facă greșeala de mai sus, iar din
moment ce tu vei demonstra publicului țintă că îl înțelegi mult mai bine
decât competiția, te va alege pe tine.

11 METODE PENTRU A DUBLA NUMĂRUL CLIENȚI ÎN URMĂTOARELE 90 ZILE
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Construiește profilul clientului ideal la
nivel profund

3
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▶ Top 5 cele mai comune probleme & dureri pe care le are clientul tău

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Top 5 cele mai comune frici & obstsacole pe care le are clientul tău

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Top 5 cele mai comune vise & aspirații pe care le are clientul tău

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Top 5 cele mai comune obiecții în raport cu serviciile tale pe care le are
clientul tău

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

14

Date psihografice
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▶ Care este vârsta sau segmentul de vârstă al clientului tău?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Care este locația în care îl găsești pe clientul tău? Oferi servicii în toată
țară, sau într-un anumit oraș?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Care este venitul lunar pe care îl obține clientul tău?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Care sunt principalele metode de comunicare preferate de acest client?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11 METODE PENTRU A DUBLA NUMĂRUL CLIENȚI ÎN URMĂTOARELE 90 ZILE
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Date demografice
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Trebuie să ai în vedere că în afacerea ta există mai multe profile de
clienți ideali. Pot fi persoanele tinere cu vârste cuprinse între 20 și 30 de
ani care au anumite probleme, sau pot fi persoanele în vârstă (40 - 50
de ani) care au alte probleme

Alege cel puțin 3 segmente de clienți potențiali pe bază de vârstă și
tipologie și completează spațiile libere de mai sus pentru fiecare în parte

Accesează paginile sau conturile sociale ale competiției (Facebook,
Instagram), află care sunt persoanele care le apreciază, intră pe profilul
fiecărei persoane și formează-ți o idee despre toate punctele de mai sus
(ce fel de tipologie este, îi plac paginile din domeniul beauty, adoptă un
anumit stil vestimentar - premium sau mediu, răspund pe un ton
amuzant în comentarii, etc.)

Caută forumuri din domeniul tău de activitate (dacă există) și află care
sunt temele principale de discuții, ce comentarii lasă persoanele din
publicul tău țintă

Mergi în Google și încearcă tastezi în bara de căutare denumirea
serviciului tău și vezi ce sugestii de căutare îți apar. Este posibil să vezi
anumite întrebări pe care le au oamenii (ex: “epilare definitivă efecte
negative” sau “implant dentar procedură”). Așa vei putea oferi
răspunsurile la acele întrebări direct în mesajele de marketing

Stabilește un set de întrebări pe care să le formulezi pe înțelesul oricui
privind temele de mai sus și trimite un sondaj de opinie la toți clienții tăi
existenți. Le poți oferi chiar ceva gratuit dacă răspund la acel sondaj.

Sugestii pentru trasarea corectă a profilului de client ideal:
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Stabilește două tipuri de oferte greu de
refuzat (de tip cârlig) pe care să le
folosești pentru a atrage clienți noi către
serviciile tale

4

Ceea ce urmează să facem este să stabilim practic două tipuri de cârlige
care vor fi folosite pentru două segmente din publicul țintă, conform
piramidei de mai sus.
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Este folosit pentru acea parte din publicul țintă care este pregătită să
cumpere oricând (cei 3%) și acele persoane care cunosc problema și se
informează & caută soluții (cei 17%);

În comparație cu Cârligul 2, aș recomanda că oferta acesta să nu fie
foarte puternică, deoarece ne adresăm unui public care e pe cale să
apeleze la serviciile tale, fiindcă se află in căutarea soluțiilor;

Îl expunem pe rețeaua de căutare Google Ads.

▶ Cârligul 1 (pentru cei 3% și 17%)

3%

17% }
Cârligul 1
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Este folosit pentru acea parte din publicul țintă care cunoaște problema,
dar nu caută soluții (cei 20%);

În comparație cu Cârligul 1, ar fi bine ca acest tip de ofertă să fi mult mai
puternică, mai apetisantă, fiindcă ne adresăm unui public care nu are
neapărat intenția de a cumpăra soluțiile noastre;

Îl expunem prin campanii plătite pe Facebook & Instagram Ads.

▶ Cârligul 2 (pentru cei 20%)

19

20% }
Cârligul 2
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Afacerea ta oferă mai multe servicii care rezolvă dureri&probleme diferite?

De exemplu, să spunem că reprezinți un salon de înfrumusețare care are
serviciile următoare: epilare definitivă cu laser-ul, tratamente corporale LPG,
tratamente faciale, drenaje limfatice, solar, etc.

Ar trebui să iei fiecare serviciu în parte și să stabilești câte o ofertă
irezistibilă.

▶ Cârligul 1 (pentru cei 3% si 17%)
Exemplu: 10 minute de consultanță gratuită prin care îți spunem de câte
ședințe ai nevoie pentru a  eficientiza la maximum epilarea definitivă / -50%
reducere la prima ședintă la epilarea definitivă / 10 minute gratuite la solar

Variantele tale:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Cârligul 2 (pentru cei 20%)
Exemplu:  -30% reducere la 10 ședințe achiziționate la epilarea definitivă la
o anumită zonă din corp / -20% reducere la abonamentul la solar de 100
minute.

Variantele tale:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Cum stabilești ofertele de intrare, în funcție de tipul de
afacere?
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Afacerea ta oferă un singur serviciu care rezolvă mai multe dureri? 

De exemplu, să spunem că ești un cabinet de recuperare medicală care în
principiu rezolvă durerile musculare sau articulare, iar “serviciul superstar”
este ședința de recuperare medicală care include și fizioterapie și
kinetoterapie.

▶ Cârligul 1 (pentru cei 3% si 17%)

Exemplu: o evaluare gratuită direct în locație pe baza de programare + 50%
reducere la prima ședință de recuperare / un apel telefonic de consultanță
de specialitate în funcție de simptomele avute

Variantele tale:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Cârligul 2 (pentru cei 20%)

Exemplu:  -30% reducere la primele 3 ședințe de recuperare medicală / 4
ședințe de recuperare + 1 ședință gratuită / -25 reducere la o schemă
completă de recuperare (formată din minim 7 ședințe).

Variantele tale:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Cârligul 1 poate oferi ceva gratuit, dar cu o valoare mică, astfel încât să
nu-ți ocupe foarte mult timp pentru a-l presta, deoarece se adresează
persoanelor care cel mai probabil vor cumpăra servicii plătite de la tine
ulterior

Cârligul 2 este important să reprezinte o ofertă prin care oamenii își vor
lua angajamentul față de afacerea ta, aici recomand să nu existe
neapărat ceva gratuit, ci mai degrabă să fie o reducere. Așa vei evita
“vânătorii de gratuități” care vin, obțin gratuitatea și nu mai auzi nimic
de ei

Formulează oferta astfel încât să fie înțeleasă foarte ușor de publicul
țintă. Dacă ție ți se pare ușor de înțeles, nu înseamnă neapărat că și
clienții potențiali o vor înțelege. Am făcut greșeala asta și rezultatele au
fost foarte slabe. Trimite la cel puțin 10 persoane acea oferta și
întreabă-i dacă înțeleg la ce se referă

La ofertele pentru Cârligul 2 comunică un termen limită și un număr
limitat de locuri în mesajele tale de marketing. Așa vei impulsiona și mai
mult publicul să acționeze acum

Dacă oferi mai multe servicii, încearcă să stabilești câte un cârlig pentru
fiecare serviciu în parte, deoarece va trebui să comunici beneficii
specifice și cum acel serviciu rezolvă problemele publicului țintă

Poți încerca să scoți în față un “serviciu vedetă” pe care să-l transformi
într-un cârlig, să pui la dispoziție o ofertă interesantă, iar oamenii să
acceseze oferta, să vină în locația ta pentru prima dată, iar apoi să-i
redirecționezi către alte servicii complementare

Sugestii pentru a obține un cârlig profitabil:
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Cum ajută serviciul meu clientul?
Ce problemă sau durere îi rezolvă serviciul meu clientului?
Cum va arată viața clientului meu după ce va experimenta serviciul
meu?

Pentru fiecare serviciu în parte, completează următoarele spații.

▶ Top 5 beneficii ale serviciului tău

Adresează-ți următoarele întrebări:

Răspunsul tău:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Transformă serviciul tău într-o soluție
unică pentru problemele clienților tăi

5
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Ce proprietăți are serviciul meu? 
Ce ustensile, aparatură sau tehnologie folosesc?
Cât timp durează procedura?

Ce întrebări își ridică oamenii când se gândesc să aleagă serviciul meu?
De ce le-ar fi frică în mod special dacă ar alege serviciul meu?
Ce anume i-ar face să nu aleagă serviciul meu?

▶ Top 5 caracteristici ale serviciului tău

Adresează-ți următoarele întrebări:

Răspunsul tău:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Top 5 obiecții pe care le au oamenii în raport cu serviciul tău

Adresează-ți următoarele întrebări:

Răspunsul tău:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Ce puncte slabe are serviciul competiției?
Cu ce se diferențiază serviciul meu?
Care sunt punctele forte ale serviciului meu în comparație cu cel al
competiției?

▶ Serviciul meu vs. serviciul competiției

Adresează-ți următoarele întrebări:

Variantele tale:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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De ce alegem Google pentru acest cârlig? Deoarece acolo găsim persoanele
pregătite să cumpere în acest moment și acele persoane care cunosc
problema și caută soluții (cei 3% și 17%).

În prima fază, este important să știi dacă există cerere pe cuvintele cheie
care ar duce la serviciile pe care tu le oferi. Și poți afla asta foarte ușor
folosind Keyword Planner (Planificatorul de Cuvinte Cheie) - instrumentul
oficial de la Google. Îl poți căuta exact așa pe Google.

În acest fel te asiguri că nu vei pierde timpul în realizarea unor campanii pe
Google, care nici măcar nu vor avea rezultate. Mai mult, dacă faci acest
research, vei vedea ce alte cuvinte derivate mai folosesc oamenii pentru a
căuta serviciile tale.

Dacă nu ai încă un cont de Google Ads, va trebui să îți faci unul pentru a
putea folosi acest instrument.

26

Folosește promovarea plătită prin Google
pentru a expune Cârligul 1

6



www.onewayagency.ro

11 METODE PENTRU A DUBLA NUMĂRUL CLIENȚI ÎN URMĂTOARELE 90 ZILE

27

Keyword Planner, despre care vorbeam, din meniul Google Ads:

Vorbind de un business local, să spunem că prestăm serviciile noastre doar
în București. Așa că ar fi bine să afli ce volum de cerere există strict pe acea
zona / oraș / județ:

Odată ce ai făcut aceste setări, nu mai rămâne decât să introduci câteva
cuvinte cheie pe care intuiești că le-ar căuta oamenii atunci când vor să
ajungă la serviciile tale și să apeși butonul “Obțineți rezultate”:
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Vei observa diferite cuvinte legate de cele tastate de tine pe care oamenii le
caută. În funcție de obiectivul tău, va trebui să faci o selecție și să alegi doar
acele cuvinte de care ai nevoie.

De exemplu, în imaginea de mai jos apar și cuvinte cheie simple precum
“epilarea definitivă”, deci putem intui că oamenii care caută acele cuvinte
vor doar să se documenteze despre acest proces și nu neapărat să solicite
serviciul.

Iar persoanele care caută “salon epilare definitivă” sau “epilare definitivă
preț” ar prezenta șanse mai mari să aibă nevoie de un astfel de serviciu:

28
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Număr mediu de căutări lunare - reprezintă câte căutări se realizează
pe parcursul unei luni, în medie, pe fiecare cuvânt cheie

Suma licitată pentru afișarea în partea de sus a paginii (cele mai mici
valori) - reprezintă cât ar trebui să plătești că să afișezi anunțul tău și o
persoană să dea click pe el, iar aici vorbim de o poziționare printre
ultimele poziții din partea de sus a paginii, deoarece este costul minim

Suma licitată pentru afișarea în partea de sus a paginii (cele mai mari
valori) - la fel ca mai sus, doar că aici vorbim despre suma maximă pe
care am putea să o plătim, astfel încât anunțul tău să fie afișat printre
primele poziții din partea de sus a paginii de căutare Google

După cum vezi, un cuvânt de interes este “salon epilare definitivă” deoarece
se licitează chiar și 6,33 RON pe acesta.

Se întâmplă asta, fiindcă pare a fi un cuvânt căutat de o persoană care
prezintă interes mare de a face o solicitare pentru acest serviciu.

Ești pregătit? Hai să facem lista ta de cuvinte cheie. Pentru fiecare serviciu
oferit, repetă pașii de mai sus și realizează lista de cuvinte cheie.

▶ Serviciul meu

Cuvinte cheie alese:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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▶ Cum formulezi Headline 1? (max 30 caractere)

Încearcă să te identifici cu căutarea omului. Exemplu: Dacă persoană caută
“implant dentar în București, atunci headline 1 ar trebui să conțină acel
cuvânt cheie: “Implant Dentar București” / “Epilare Definitivă Cluj”.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Cum formulezi Headline 2? (max 30 caractere)

Încearcă să formulezi cel mai mare beneficiu al serviciului. Exemplu:
“Zâmbește din nou!” / “Scapă de păr definitiv”.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Extensii 
sitelinks

Cum este structurat un anunț în Google Ads?
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Headline 2

Headline 3

Headline 1

Descrierea 1

Descrierea 2

Extensie de
apelare
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▶ Cum formulezi Headline 3? (max. 30 caractere, nu se afișează tot timpul)

Încearcă să menționezi oferta de intrare sau denumirea afacerii. Exemplu:
“Programează evaluare gratuită” / “Obține 50% Reducere” / “30%
Reducere Iun-Iul 2020”.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Cum formulezi Descrierea 1? (max. 90 caractere)

Adaugă aici și mai multe beneficii (din cele top 5), sau argumentează
beneficiul trecut în Headline 2. Exemplu: “Scapă de părul nedorit din orice
zonă a corpului, fără durere și într-un timp scurt.”

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Cum formulezi Descrierea 2? (max. 90 caractere, nu apare tot timpul în
căutarea din Google)

Adăuga aici o parte din caracteristici (din cele top 5) si comunică oferta.
Exemplu: Dispunem de aparatură de ultimă generație. Obține 50% reducere
la prima ședință.” 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11 METODE PENTRU A DUBLA NUMĂRUL CLIENȚI ÎN URMĂTOARELE 90 ZILE

31



www.onewayagency.ro

Organizează campaniile în așa fel încât atunci când o persoană caută
“implant dentar bucurești” tu să-i afișezi fix acea reclamă și nimic
altceva care nu ar avea legătură cu ceea ce caută. Asta îți va aduce o
rată de click bună.

Insistă pe beneficiile serviciului tău în detrimentul caracteristicilor și
comunică din reclamă dacă poți oferta de intrare.

Comunică un punct diferențiator în reclame care să te poziționeze altfel
față de competiție și în același timp un expert în domeniu (ex: “De 10 ani
alături de tine”)

Obligatoriu, activează extensia de apelare, îți va crește rata de click, iar
oamenii care nu mai au răbdare să acceseze website-ul, vor apela direct
către recepția ta

Trimite traficul către un landing page dedicat în care să “răsucești cuțitul
în rană” la început, iar apoi să oferi soluția la problemele oamenilor
alături de beneficii, testimoniale, video-uri din timpul procedurii, întrebări
frecvente și să comunici clar oferta de intrare și chemarea la acțiune (ex:
“Programează evaluare gratuită”)

Sugestii pentru a construi reclame atrăgătoare prin
Google, care să obțină click-ul de care ai nevoie:

32
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Unde duci traficul din Google? Website
sau Landing Page?

7
Ai pățit vreodată să cauți ceva atât de intens și de rapid pe Google, să apeși
pe primul link care îți apare în cale și care pare că răspunde nevoilor tale, iar
apoi să ajungi pe un website cu multiple opțiuni sau butoane și efectiv să nu
știi încotro să te îndrepți?

Această greșeală poate face orice business să investească bani în mod
greșit în promovarea prin Google.

Deobicei, când facem o campanie prin Google Ads, scopul nostru principal
este că 1 leu investit să returneze măcar 2 sau 3 lei. 

Dar asta nu se va întâmpla din moment ce tu construiești campania pe
Google în mod profesionist, adaugi exact cuvintele cheie de care ai nevoie,
excluzi cuvintele cheie care nu sunt relevante, respecți toate principiile
enumerate mai sus, dar trimiți potențialii clienți într-un labirint și nu într-un
landing page cu o propunere clară de valoare și vânzare.

Știi care sunt factorii care poziționează anunțul tău printre primele rezultate
când cineva caută, spre exemplu “implant dentar” pe Google? 
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Cât de mult licitezi pe diferite cuvinte cheie
Calitatea anunțului, relevanță și extensii folosite
Rata de click estimată (CTR)
Experiența din pagina de destinație
Contextul în care se află persoana care caută

Principalul factor este scorul de calitate al anunțului, doar
ca el ține cont de:

1.
2.
3.
4.
5.

Probabil ți-ai dat seama deja. Cu cât scorul de calitate al anunțului este mai
mare, cu atât vei fi poziționat mai sus decât competitorii tăi în reclamele
plătite la Google.

Așadar, recomandarea mea (din practică și teste) ar fi să trimiți traficul pe
un landing page dedicat Cârligului 1. Și ca să o luăm logic, nu prea ai cum să
expui în mod clar oferta din Cârligul 1 direct în pagina principală, ai nevoie
de o pagină specială în care să explici concret punctele din pagina
următoare.

34
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Propunerea unică de vânzare
Aici vorbim chiar de Cârligul 1 pe care va trebui să-l evidențiezi încă
din prima secțiune a landing page-ului

Propunerea unică de valoare
Susține propunerea unică de vânzare prin cum poți ajuta persoana
respectivă să își rezolve durerea dar comunică și cum te diferențiezi
de competiție

Dovada de credibilitate
Poți face asta printr-un video din locație
Fotografii din timpul unor proceduri

Poziționarea ca expert în domeniu
Poți adăuga studii de caz explicate pe scurt direct în pagină

Comunicarea poveștii
Ar fi ideal dacă afacerea ta este reprezentată de o persoană. Oamenii
cumpără tot de la oameni mai ales când vorbim de o afacere locală și
nu de un brand multi-național. 
Deci dacă tu vrei să fii imaginea afacerii tale, adaugă o fotografie cu
tine și comunică pe scurt povestea ta, cum ai început, de ce ai început
această activitate, în urmă cu câți ani, care este motivația ta, etc.
Vulnerabilizează-te în povestea pe care o comunici. Încearcă să
empatizezi cu oamenii. Poate că nici pentru tine nu a fost ușor în
trecut, dar oamenii trebuie să vadă că vorbești de la egal la egal cu ei
și că le înțelegi durerile.

Ce ar trebui să conțină un landing page care să obțină
datele de contact ale clienților potențiali?
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Dovada socială
Adaugă pe landing page testimoniale preluate direct din pagina
Facebook de la secțiunea Recenzii sau din Google My Business sub
formă de printscreen (pentru credibilitate și mai mare)
Adaugă interviuri video cu persoanele pe care le-ai ajutat. Roagă-le să
vorbească câteva minute despre experiența pe care au avut-o în
timpul serviciilor tale. Le poți oferi ceva în schimb ca să facă asta.

Galerie foto / video
Adaugă fotografii relevante pentru serviciul promovat
Adaugă video-uri din timpul activității, sau din timpul procedurii în
care chiar explici ce fel de serviciu aplici în acel moment

Adaugă modul de tarifare/prețurile
De la caz la caz, ai putea specifica încă de la început despre ce prețuri
este vorba pentru a obține clienți potențiali calificați
Dacă nu poți vorbi despre preț, fă-le o propunere prin care să îți dea
datele tale iar ulterior vei discuta toate detaliile necesare

Adaugă un formular de contact simplu
Nu complica lucrurile. Cere doar datele importante. Numele persoanei,
telefonul și adresa de email (opțional). 
Asigură oamenii că nu vei divulga datele lor nimănui
Trimite persoanele către o pagină de confirmare după ce completează
formularul pentru a putea măsura conversia

Adaugă informațiile tale de contact
Număr de telefon, adresă, email
Permite oamenilor să apeleze direct din landing page de pe mobil,
printr-un simplu click

36
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Deoarece vrem să ne adresăm acelor persoane care cunosc că au o
problemă, dar nu caută neapărat o soluție (cei 20%) mergem pe Facebook
pentru că acolo putem crea cerere pentru serviciul nostru.

Chiar dacă vrem în mod clar să țintim segmentul de 20% din piramidă, e
posibil ca prin acest canal de promovare să ajungi și la persoanele din 3% și
17%, dar nu te incomodează cu nimic. 

Asta înseamnă că vei avea un flux mai mare de clienți potențiali care ar
putea solicita o programare în locația ta.

Cum este structurat un anunț în Facebook Ads?
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Folosește promovarea plătită prin
Facebook pentru a expune Cârligul 2

8

Titlul din descriere

Fotografia reclamei

Elemente de atragere a atenției

Titlul reclamei
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▶ Cum formulezi titlul din descriere?

Încearcă să comunici încă din prima cel mai mare beneficiu pe care îl pot avea
oamenii în raport cu serviciul tău. Rezumă totul în doar 3 rânduri, deoarece
asta este tot ce va vedea publicul țintă înainte să apese pe butonul “Vezi mai
multe” (ca în imaginea de mai sus).

Exemplu: Cum ar fi să uiți de stresul de a te epila constant și de durerile suportate de
fiecare dată în acest procedeu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

▶ Cum formulezi textul descrierii, în continuare?

Începe cu principala problemă sau durere, asigură-te că oamenii înțeleg că
această reclamă e pentru ei, iar apoi argumentează beneficiile, comunică
principalele caracteristici și răspunde la cele mai frecvente obiecții. Cel mai
important: comunică la final oamenilor ce au de făcut în continuare pentru a
obține oferta de intrare.

Exemplu: Dacă și pentru tine părul nedorit este o problemă pe care vrei să o elimini, am
pregătit pentru tine o ofertă de 30% reducere la minim 3 ședințe la epilarea definitivă cu
laserul, indiferent de zona pe corpului pe care o alegi. Tehnologia pe care o folosim nu este
dureroasă și oferă cea mai sigură și eficientă soluție de îndepărtare permanentă a părului
disponibilă astăzi. Vei vedea rezultatele încă de la prima ședință. Apasă pe butonul de mai
jos pentru a află detaliile complete și pentru a rezerva un loc din cele care au mai rămas
libere!

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Poți adăuga pe imagine un text evidențiat prin care să comunici oferta
pe care o ai
Poți folosi chiar un video prin care prezinți business-ul sau procedura pe
care o promovezi
Poți folosi un slideshow realizat direct din Facebook Ads
Poți folosi un carusel de fotografii cu diferite imagini din timpul
procedurii
Poți folosi o fotografie / video / slideshow care să arate rezultate before
& after (deși Facebook e foarte atent la acest tip de creative, poți testa
dacă te lasă sa rulezi reclama așa)

▶ Cum formulezi titlul reclamei?

În așa fel încât să faci omul să apese pe buton. Spune-i ce să facă și
încearcă să transmiți că locurile sunt limitate, oferta e disponibilă o anumită
perioadă de timp.

Exemplu: “Află detaliile ofertei și rezervă un loc!”
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Ce fotografie folosești?

O fotografie reală pentru început (dacă deții una) din timpul acelei proceduri
chiar din cadrul locației tale, astfel încât persoana care vede reclama să se
regăsească instant și să se oprească din a da scroll. Astfel, șansele de a citi
toată descrierea reclamei cresc.
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Stabilește încă de la început obiectivul pe care vrei să pornești această
campanie. În funcție de posibilități și de activele deținute, poți alege ca
obiectiv, între: 

Impact (Reach) - astfel încât reclama ta să ajungă la cât mai multe
persoane, iar în acest caz e nevoie să lași numărul de telefon în
reclamă.

Trafic sau Conversii pe Website - reclama să trimită trafic pe
website-ul tău, iar persoanele să completeze un formular. Dacă
setezi pe conversii este obligatoriu să ai Pixelul de la Facebook
instalat corect pe website și evenimentul de conversie setat.

Mesaje - reclama va trimite persoanele în Inbox-ul din Messenger al
paginii Facebook. Acolo aș recomanda să configurezi un ChatBot
care să trimită automat câteva mesaje cu detaliile complete ale
ofertei, iar în final să capteze datele de contact ale clienților
potențiali (explic mai jos cum poți face asta).

Sugestii pentru a construi reclame profitabile prin
Facebook, care să obțină click-ul de care ai nevoie:

40
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Dacă în urma trasării profilului de client ideal ți-au rezultat mai multe
tipologii în funcție de vârstă și sex, creează în Facebook Ads mai multe
seturi de reclamă în care să targetezi segmente de public pe baza acelor
date 

De exemplu: 1 AdSet format din Bărbați 18-30 ani, 1 AdSet format din
Bărbați 31-50 ani, 1 AdSet format din Bărbați 51-65+ ani și la fel în
cazul femeilor

Dacă faci asta, vei putea construi reclame mult mai relevante pentru
oameni. De exemplu, pentru AdSet-ul format din Bărbați 18-30 ani vei
folosi imagini cu bărbați tineri.

În AdSet-ul format din Femei 51-65+ poți folosi fotografii cu doamne în
vârstă.

Cu cât oamenii se regăsesc mai mult în reclamele respective, cu atât
scorul de calitate al reclamei va crește, reclama se va optimiza și costul
per acțiune vizată (mesaje inițiate, trafic pe site, conversii) va scădea.

Nu spun că celelalte obiective sunt greșite sau nu aduc rezultate, însă
pentru ceea ce am explicat mai sus, sunt foarte potrivite obiectivele pe
care le-am marcat în imagine.

41

Campanie

AdSet 1
Barbati
18-30

AdSet 2
Barbati
31-50

AdSet 3
Femei
31-40

Reclama 1

Reclama 2

Reclama 1

Reclama 2

Reclama 1

Reclama 2
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Creează mai multe Ad-uri care să conțină
diferite fotografii din mai multe unghiuri,
mai multe titluri ale descrierilor, mai multe
titluri ale reclamelor. Așa vei oferi ocazia
platformei Facebook să ruleze reclamele
cu cele mai bune rezultate.

Poți începe să tragi concluzii dacă o
reclamă îți aduce rezultate după minim
5.000 de afișări. Nu este o cifra standard,
ci e o decizie pe care o poate lua fiecare
persoană.

Folosește emoji-uri direct în descrierea
reclamei pentru a atrage atenția. Ai grijă
să nu exagerezi cu ele, dar plasează-le în
locurile cheie, așa cum ai văzut în
imaginea de mai sus.

Dacă o campanie aduce rezultate, nu o
opri doar fiindcă ți-ai impus tu că ea să fie
valabilă doar în luna August (spre
exemplu), las-o să aducă rezultate
continuu până când vei observa că
audiența s-a epuizat.

Adaugă campanii noi în funcție de
cererea din piață și de serviciile tale lună
de lună.
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Nu ai un website, sau nu vrei să te
complici și să dezvolți o pagină web
dedicată doar pentru o anumită
ofertă pe care o promovezi? Fă
cunoștință cu ultimul trend în materie
de marketing. Marketing-ul
conversațional.

Cum ar fi să ai un agent de vânzări
bine antrenat care să preia discuțiile
cu potențialii clienți în mod
automatizat, iar tu să fii notificat doar
când cineva  are o întrebare mai
complexă, sau când cineva solicită o
programare?

Folosește un ChatBot pentru a obține noi
clienți potențiali în mod eficient și
profitabil

9

În cadrul agenției noastre, am adoptat această tactică de marketing în ultima
perioadă și avantajele sunt multiple.
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Beneficiile serviciului oferit
Caracteristicile serviciului
Tratarea obiecțiilor
Testimoniale (sub formă de printscreen-uri)
Scarcity: comunică faptul că locurile sunt limitate, sau oferta expiră la o
anumită dată
Call To Action: cere datele de contact ale oamenilor (acestea se
autocompletează deoarece se importă direct din Facebook)

De la faptul că nu este ceva costisitor (un abonament la o platformă pentru
ChatBot costă de la 50 lei/luna în sus, în funcție de numărul de abonați),
până la faptul că este ușor de folosit și implementat, iar interacțiunea prin
mesaje aduce rezultate.

Totul se întâmplă în inbox-ul paginii de Facebook a afacerii tale, deoarece
acest chatbot se conectează la pagina Facebook.

Acum, dacă trimiți oamenii într-o automatizare de tip ChatBot, în urma
reclamelor pe care le faci, este absolut necesar să creezi o automatizare
specifică, în funcție de serviciul promovat. Cu cât este mai relevant pentru
oameni, cu atât șansele de conversie cresc.

Deoarece nu poți prezenta într-o reclamă toate avantajele, caracteristicile,
beneficiile unui serviciu, poți face asta prin acest ChatBot. Ce ar trebui să
conțină această automatizare?

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Ca să îți formezi o idee, uite așa arată o automatizare într-
un ChatBot. Mesajele sunt trimise automat de pagină, în
funcție de cum îți construiești flow-ul:

45
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Nu toate persoanele îți vor da informațiile de contact din prima pentru a se
programa, dar poți crea o automatizare care să trimită un mesaj direct în
inbox-ul de Messenger a persoanei care a interacționat cu bot-ul tău, la
câteva minute/ore după ultima interacțiune.

Așa vei putea să le comunici faptul că oferta expiră curând, iar asta să se
întâmple la un anumit număr de ore după ultima interacțiune cu bot-ul.

Atenție! Nu poți trimite acest mesaj de reminder la mai mult de 24h după
ultima interacțiune, conform politicii Facebook-ului, deoarece riști să îți
blocheze pagina. 
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Formatează mesajele din Bot astfel încât să pară că este o persoană
reală în spatele tastelor care vorbește direct cu persoana respectivă și
nu un robot programat.

Folosește emoji-uri în textele automatizărilor, dar plasează-le în acele
locuri în care le-ar plasa o persoană reală.

Segmentează automatizarea în așa fel încât să nu trimiți mai mult de 5-
6 mesaje consecutive, pentru a nu agasa utilizatorul care
interacționează cu bot-ul. Dă-i voie să continue să primească mai multe
informații doar dacă dorește asta. Aici poți plasa un buton în urma
mesajelor trimise care îl vor trece în următorul pas din automatizare.

Sugestii pentru a construi automatizări profitabile prin
ChatBot, care să obțină datele de contact ale clienților
potențiali:
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Trimite maxim 2 remindere în fereastra de 24h (așa cum ziceam mai
sus) pentru a nu face spam și la acele mesaje adaugă un buton de
“Dezabonare”, astfel încât cine dorește să nu mai primească mesaje, să
le poată opri.

Reține că odată ce oamenii interacționează cu ChatBot-ul paginii,
aceștia rămân într-o bază de date și le poți trimite periodic noutăți direct
prin Messenger, doar că pentru asta e nevoie să creezi o campanie de
tip Paid Messages, contra-cost.

Adaugă imagini direct în automatizare pentru un plus de credibilitate.

Dacă soliciți date de contact ale persoanelor, comunică concret ce vei
face cu acele date. De exemplu “Lasă-ne datele datele tale și te sunăm
pentru a face programarea”.

Pentru a evita persoanele care doar “se joacă”, comunică un mesaj de
genul “Lasă-ne datele tale doar dacă ești 100% sigur/ă că dorești o
programare”.
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Fie mergi cu reclamele menționate mai sus direct către un public rece
(din ce am văzut până acum, rezultatele sunt destul de ok și așa, mai
ales când vorbim despre o afacere locală dintr-un oraș cu o populație de
nivel mediu)

Fie îți stabileșți o pâlnie de vânzări în 2-3 pași prin care să te asiguri că
oferta ta de intrare este afișată acelor persoane care au mai auzit de
brand-ul tău sau a interacționat cu el în online

În funcție de bugetul pe care vrei să-l aloci, ai la dispoziție două variante:

Dacă ai un buget mai mare de marketing, ți-aș recomanda să mergi pe
această idee de funnel.

Sunt mai multe tipuri de funnel pe care ai putea să le implementezi, eu îți voi
oferi un exemplu care deobicei funcționează în rândul afacerilor locale care
oferă servicii.
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Folosește un FUNNEL în 2 pași pentru
eficientizarea campaniilor pe Facebook

10
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Facebook Ads
Remarketing

ChatBot
Automatizare & calificare

client potențial

Facebook Ads
Prezentare Video Vizualizare Video

Deblocare 
ofertă

Apel
telefonic

Programare

Vizită în locație

Vânzare

Cum arată funnel-ul complet, inclusiv cei doi pași online?
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Vrei să promovezi un serviciu relativ ieftin care nu
necesită educarea publicului înainte de a fi achiziționat?

1. Construiește o campanie pentru audiență rece, care nu a mai
interacționat cu brand-ul tău

Ar fi suficient să realizezi un video de prezentare cu locația ta, care să
exprime credibilitate, profesionalism. Poți surprinde diferite cadre cu echipa,
sau poate chiar în timpul unei ședințe ce face parte din serviciul ce doreșți
să-l promovezi.

Aici nu este necesar să faci niciun CallToAction, nu vrei să le vinzi oamenilor
din prima. Încerci să le permiți acestora să-ți cunoască business-ul, brand-
ul, oamenii din spate, să vadă că totul se desfășoară într-un cadru
profesionist.

2. Construiește o campanie de remarketing pentru audiența formată din
persoanele care au vizualizat acel video promovat anterior

Aici este nevoie să scoți în față oferta de intrare amintită mai sus, în acest
caz vorbim de Cârligul 2. Fiind o oferta puternică, combinată cu faptul că ai
prezentat oamenilor afacerea, șansele de a apela la tine cresc.

Este necesar ca în acest punct să mergi pe un Call To Action concret,
precum “Beneficiază de ofertă și programează-te acum!”.
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Vrei să promovezi un serviciu mai scump care necesită
educarea publicului înainte de achiziție?

1. Construiește o campanie pentru audiența rece, care nu a mai
interacționat cu brand-ul tău

Alege să realizezi un video prin care explici concret ce reprezintă serviciul,
când se efectuează și răspunde din prima obiecțiilor pe care tu le cunoști din
experiența de până acum. 

De exemplu, dacă până acum majoritatea persoanelor te-au întrebat “Câte
ședințe sunt necesare pentru a avea efectul dorit serviciul de epilare
definitivă?”, atunci răspunde în video la această întrebare.

Tot în acest video ar trebui să surprinzi modul în care se efectuează
procedura, astfel încât oamenii să înțeleagă la ce să se aștepte dacă
apelează la serviciul tău.

2. Construiește o campanie de remarketing pentru audiența formată din
persoanele care au vizualizat acel video promovat anterior

La fel ca mai sus, poți promova oferta de intrare pentru a impulsiona
oamenii să se programeze cât mai repede în afacerea ta pentru a beneficia
de serviciul prezentat în pasul anterior.

Poți trimite oamenii într-o automatizare în ChatBot, așa cum spuneam mai
sus, pentru a putea măsura ulterior performanțele campaniei, pentru a
cunoaște ce număr de lead-uri au venit în urma campaniei.
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Daca nu ai mai facut campanii de remarketing pana acum, îți voi
arăta rapid mai jos cum poți ținti persoanele care au interacționat
cu brand-ul tău, astfel încât să crești relevanța reclamelor.

1. În cazul în care deții un website,
iar campania făcută de tine este pe
obiectiv Trafic / Conversii spre
website, atunci să zicem că vrei să
creezi o audiență formată din
persoanele care au accesat pagina
serviciului / a ofertei, dar vrei să
excluzi acele persoane care au
solicitat o programare în locația ta
prin formularul de contact.

Mergi în Ads Manager, accesează
meniul, iar apoi selectează
Audiențe.

Este necesar să realizăm o Audiență Personalizată, iar sursa folosită va fi
Site web:
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Ne interesează opțiunea “Persoane care au vizitat anumite pagini web”.

Apoi, ne dorim să includem în audiența noastră persoanele care au accesat
pagina www.firmamea.ro/pagină-servicii, tocmai de aceea am selectat
opțiunea URL care conține “/pagină-servicii”. 

Și de asemenea, vrem să excludem persoanele care au completat formularul
din pagină și care au ajuns pe pagina de confirmare,
adică www.firmamea.ro/pagină-servicii/pagină-confimare.
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Tot mai sus poți selecta durata pe care vrei să retargetezi acele persoane și
să le arăți reclame. Prestabilit este setat la 30 zile. Dacă nu a solicitat o
programare în 7 zile cel mult, nu cred că mai are rost să arăți reclama.
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Mai departe, în realizarea campaniei, tot ce ai de făcut este să incluzi
audiența personalizată:

2. În cazul în care nu deții un website și ai rulat reclame pe Facebook, cel mai
probabil pagina ta a înregistrat ceva interacțiuni din partea utilizatorilor. Așa
că poți construi o audiență care să includă persoanele care au interacționat
cu pagina de Facebook în ultimele X zile.
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Am selectat din ultimele 7 zile deoarece e relevant în cazul în care am rulat o
reclamă în ultimele zile, oamenii au interacționat cu ea, iar acum noi vrem să
afișăm reclame fix acelor persoane care și-au declarat un mic interes față de
ceea ce am promovat.

Deci, acum putem construi o reclamă prin care să comunicăm ceva mai
personalizat, de genul “Încă te gândești dacă să te programezi la o ședință
de epilare definitivă? Iată ce primești concret dacă faci asta: ………”
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În etapele prezentate ți-am arătat cum te adresezi publicului din partea de
sus a piramidei (cei 3%, 17% și 20%), care în principal sunt acele persoane
oarecum conștiente de problemele pe care le au.

Totuși, ce faci cu restul de 60%? 

De cele mai multe ori, partea de jos a piramidei nu este băgată în seamă de
majoritatea celor care promovează business-uri, când de fapt reprezintă un
public mult mai mare decât persoanele menționate anterior.

Iar asta se traduce prin clienți potențiali pierduți sau o oportunitate ratată de
scalare a afacerii. 

De ce deobicei această parte a publicului este ignorată? Fiindcă promovarea
serviciilor către acest public presupune un efort puțin mai mare și un proces
mai lung pe care oamenii trebuie să-l parcurgă pentru a fi transformați din
public rece în clienți plătitori.

57

Cum atragi spre business-ul tău persoanele
care nu cunosc că au o problemă pe care le-
o poți rezolva (cei 60%)?

11
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Cei 60% din plaja de clienți potențiali
reprezintă un public mai special fiindcă e
nevoie să treacă printr-un proces de
educare.

E posibil că aceștia nici măcar să nu
cunoască că au o problemă sau dacă
cunosc acest lucru sunt o tipologie de
oameni care trebuie să primească
răspunsuri la orice fel de obiecție, să fie
lămuriți 100% și să capete încredere
suficientă în tine sau în brand-ul tău,
înainte să cumpere.

De aceea trebuie să deții un funnel format
din mai mulți pași și o ofertă de intrare
puternică.

Mesajele de marketing care conțin Cârligul
1 sau Cârligul 2 cel mai probabil nu vor
avea efect dacă vor fi afișate acestui public. 

E ca și cum ai arată o reclamă în care este
evidențiată o ofertă la o anumită terapie
efectuată într-un cabinet de recuperare
medicală pentru spondiloză cervicală unei
persoane care are simptomele acelei
afecțiuni, dar nu știe că se numește așa.

58
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Sau, să zicem că nu vei menționa în titlul reclamei despre afecțiunea
specifică “spondiloză cervicală” ci vei menționa simptomele. 

Chiar și așa, este posibil să existe persoane care nu au încredere în tine ca
brand, sau nu consideră că soluțiile pe care le ai sunt eficiente sau potrivite
pentru ele.

Așadar, este nevoie cumva să le demonstrezi acest lucru, să stabilești o
legătură cu ei, să deschizi un canal de comunicare. 

Bineînțeles, nu poți face asta cu fiecare persoană în parte, pentru că nu ai
timpul necesar, dar poți construi un sistem automatizat care să lucreze
pentru tine.

Deobicei lucrurile complexe par să nu functioneaze dacă ai un serviciu
relativ ieftin, deci poți folosi un funnel standard format din câțiva pași.
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60% }
Cârligul 3

Creșterea 
încrederii

Cashflow
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Cârligul 3 (un material Informațional)
Reclame prin Facebook Ads
Canalul de comunicare configurat
Mesajele automate pentru canalul de comunicare
Un landing page (opțional) - doar dacă ai o ofertă ce necesită explicată
mai în detaliu

un eBook, un material PDF, o serie de video-uri educative, un raport, o
serie de statistici, o broșură, un infografic, etc.

Practic ai nevoie de:

Cârligul 3 de această dată poate fi un material gratuit care să ofere
informații suplimentare despre o anumită problemă pe care oamenii o au,
dar la care tu ai deja soluții eficiente. 

Acest material poate veni sub mai multe forme, precum: 

Poți alege tipul de material gratuit în funcție de publicul țintă și să-ți
adresezi întrebarea “Ce ar fi mai potrivit pentru clienții mei potențiali, ce le-
ar atrage atenția mai rapid?”

De asemenea, când gândeșți materialul și conținutul lui este imperativ să
alegi o tema de interes pentru oameni. 

Adresează-ți întrebarea: “Care este cea mai mare frustrare a oamenilor în
legătură cu problema pe care ei o au și la care eu dețin o rezolvare?”

60
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“5 simptome care implică durerea de spate și care îți spun că ai
spondiloză cervicală” 
“Argumentarea a 3 mituri greșite despre epilarea definitivă: nu doare, nu
e cancerigenă și nu e temporară”
“De ce implanturile dentare sunt o soluție modernă pentru înlocuirea
dinților lipsa”
“Cum să te ferești de exercițiile care îți pot afecta coloana, atunci când
mergi la sală”
“3 întrebări pe care să i le adresezi unui mecanic, astfel încât să NU
schimbi piesele care nu necesită schimbate, când mergi în service”

Referitor la reclamele pe Facebook, nu voi dezvolta prea mult, fiindcă în
capitolul 8 am detaliat cum ar trebui să gândești aceste reclame. Un mic sfat
îți voi oferi aici. 

Alege un titlul din descriere pentru reclama ta în care să comunici încă de la
început ce problema rezolvă materialul oferit. 

De exemplu:

Notează mai jos variantele tale:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Clienții tăi par persoane care folosesc activ adresa de email? Atunci
varianta potrivită ar fi Email Marketing prin care poți comunica cu ei.

Clienții tăi au o adresa de email, dar nu o folosesc? Atunci poți încerca
să comunici cu ei în mod automatizat prin Messenger Marketing, direct
pe Facebook Messenger sau WhatsApp.

În funcție de specificul business-ului sau a tipologiei persoanelor din
publicul țintă, pot exista două variante prin care poți începe comunicarea
despre care vorbeam, prin care să-i atragi mai aproape de tine și să crești
încrederea în serviciile tale.

După ce oamenii intră în posesia acestui material, sau se abonează pentru
a-l primi, poți începe seria de mesaje pentru educare și pentru stabilirea
încrederii. Îți voi da un exemplu de astfel de automatizare, mai jos.

Poate fi aplicat în mod special pentru afaceri locale care oferă servicii,
deoarece materialul este de tip video și canalul de comunicare este
Messenger Marketing (aproape toată lumea are un cont Facebook și e activă
pe Messenger).

Cârligul poate suna ceva similar cu: “3 video-uri explicative care să te ajute
să diminuezi durerea de spate din confortul casei”.
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Facebook Ads
Remarketing cu

ofertă

ChatBot
Deblocarea 
Materialului

Facebook Ads
Prezentare Cârlig /

Material

Video 1

Deblocare 
ofertă

Programare

Cum arată reprezentarea funnel-ului?

Video 2

Video 3

ChatBot
Trimiterea ofertei

direct în Messenger



www.onewayagency.ro

▶ Notează mai jos ce vei explica în primul video:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Notează mai jos ce vei explica în al doilea video:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Notează mai jos ce vei explica în al treilea video:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

▶ Notează mai jos care va fi oferta de intrare (poți merge pe o reducere la
consultație, sau direct pe un discount la un pachet de servicii):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Ca să ai o structură înainte de a te apuca de materialul
informațional, poți completa spațiile de mai jos
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Dacă serviciul tău este ceva mai complex și simți că este necesar să explici
cu lux de amănunte toate detaliile, vei avea nevoie de un landing page (așa
cum am scris în capitolul dedicat, mai sus) unde vei trimite oamenii când
aceștia ajung la ultimul mesaj din automatizare.

Poate te gândești că dacă vei face acest material gratuit, oamenii își vor
rezolva singuri problemele, pentru că deja le-ai dat câteva soluții, dar este o
mentalitate puțin eronată. 

Mai ales dacă oferi un serviciu medical pe care oamenii nu au cum să îl
efectueze de unii singuri, tu practic prin acest material reușești cumva să
educi publicul, să le deschizi ochii către rezolvarea pe care o ai și în același
timp să crești încrederea lor în tine sau în brand-ul tău.

Toate aceste puncte duc la creșterea șanselor ca acele
persoane să solicite serviciile tale.

65



www.onewayagency.ro

Dacă ai primit un mesaj în privat de la o anumită persoană, continuă să
comunici cu ea prin mesaje online doar dacă nu ți-a oferit datele de
contact (număr de telefon)

Din moment ce ai primit numărul de telefon în vederea unei posibile
programări, sună acea persoană cât de repede posibil și tratează la
telefon toate obiecțiile sale

În mediul online lucrurile se întâmplă diferit, iar încrederea poate fi pusă la
îndoială foarte rapid. De aceea, din moment ce o persoană și-a declarat
interesul pentru oferta ta de intrare (Cârligul 1 sau Cârligul 2) și ți-a oferit
datele de contact, ar fi indicat să ai în vedere bunele practici:
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Bune practici care vor crește rata de răspuns
și prezentare la programare a clienților
potențiali obținuți prin marketing online
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Viteza de reacție contează enorm în astfel de cazuri, iar din feedback-ul
primit de la clienții cu care colaborăm, rata de confirmare și de
prezentare la programare crește în rândul persoanelor care sunt sunate
la scurt timp după ce își lasă datele de contact. Bineînțeles, nu spune
nimeni că trebuie să suni pe cineva care cere o programare la 12
noaptea, dar ai înțeles ideea.

Din moment ce investești bani în reclamele plătite și pui la dispoziție
oferte de intrare care presupun o reducere, este important că acel client
să devină profitabil pentru tine. Încearcă încă de la prima vizită să îi
explici clientului ce beneficii primește dacă achiziționează un alt serviciu
complementar, sau un abonament și să faci o nouă vânzare pentru a
crește valoarea medie pe client

Concluzia este că în rândul afacerilor locale obiectivul campaniilor de
marketing este să aducă persoanele interesate în locație printr-un serviciu
de intrare sau o ofertă greu de refuzat, iar în cadrul locației să se facă up-
sell pe alte oferte sau servicii.
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Analizând toate conceptele prezentate în acest ghid și adaptate
pentru business-ul tău este un mod aproape sigur prin care poți
pune online-ul să lucreze pentru ține și să obții noi programări și
clienți pentru afacerea ta locală care oferă servicii.

Reușind să faci asta, să-ți setezi un sistem care îți aduce cereri
de programări în mod constant, la costuri decente prin
promovarea plătită pe Google și Facebook, vei reuși să ai mai
multă siguranță decât acum și să scalezi business-ul tău.

Cu informațiile adunate de aici și un mic research pe Google, poți
începe să implementezi acest sistem care îți va genera lead-uri
noi.

Dacă ai întrebări legate despre aceste tactici de promovare sau
vrei ca agenția noastră să te ajute să implementezi un astfel de
sistem în business-ul tău pentru a economisi timp, pentru a
crește numărul de programări & clienți și pentru a evita anumite
greșeli, pentru o perioada limitată de timp poți solicita o sesiune
de consultanță (de 30 minute) în care vom afla împreună ce
strategie de marketing online s-ar potrivi afacerii tale.

Obține 30 de minute de consultanță
gratuită în marketing online!

Și află cum am putea aplica o astfel de strategie în
afacerea ta pentru a te ajuta să obții noi
programări și clienți potențiali calificați 



Vom analiza prezența online a afacerii tale (Facebook, Google)
Vom analiza punctele slabe ale website-ului tău (dacă există) și care
sabotează creșterea afacerii tale
Vom afla dacă există oportunități reale de creștere a numărului de
clienți
Vom stabili câteva tactici de promovare online care să ajute la
creșterea vânzărilor
Vom calcula un eventual buget pe care să-l aloci canalelor de
promovare online (Facebook & Google)

Propunerea noastră pentru tine este să programezi un apel gratuit (30-
minute) de consultanță în marketing online, dacă ai o afacere locală care
oferă servicii, cu unul dintre consultanții noștri.

Ce vom acoperi în cadrul discuției? 

 
Important! Ar fi ideal dacă deja deții un business care oferă servicii
(clinică stomatologică, un cabinet de recuperare medicală, un salon de
înfrumusețare, un service auto, o clinică oftalmologică / magazin de 
optică medicală, s.a.m.d.) și dacă dispui de un buget de marketing online
pe care să-l aloci lună de lună. 

Mai mult decât atât, aș vrea să înțelegi că propunerea noastră este
pentru persoanele dedicate, care vor să facă o schimbare în viața lor, vor
să obțină mai mult de la business-urile lor și își pot asuma un angajament
pe termen lung. 

Așadar, dacă îți dorești să scalezi afacerea ta, să obții mai multe
programări, mai mulți clienți și nu vrei să mai pierzi timpul, programează
acum un apel GRATUIT de consultanță cu agenția noastră!

OBȚINE 30-MINUTE DE CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

https://onewayagency.ro/obtine-mai-multi-clienti-vanzari-prin-marketing-digital

