


 

Cum să vinzi online. 
Să vinzi online nu este e așa ușor, trebuie să determini ce produse să vinzi, cui să vinzi și ce canale de 
vânzări să folosești. Ai ajuns aici pentru că vrei să afli cum poți vinde online cu succes, iar acest ghid îți va 
oferi informațiile de care ai nevoie. 

Cea mai bună metodă de a vinde online este prin propriul magazin online, asta pentru că ai controlul 
complet, tu decizi cum să arate shop
schimbi ceva, o poți face. Magazinele online create pe platforme CMS î
și mai ușor ca niciodată. Anumite procese sunt automatizate, oferindu
alte aspecte care țin de business-ul tău. În plus, magazinul tău onli
zile pe săptămână. 

Să vinzi prin propriul magazin online 
Facebook sau marketplace-uri, îți oferă credibilitate. Cu cât clienții sunt mai încrezători în afacera
brandul tău, cu atât sunt șanse mai mari să îți cumpere produsele. Gândește
câte ori ai cumpărat de la vânzători de pe facebook? Cu siguran
în vânzătorii care comercializează produ

Magazin online gratuit vs. magazin online 

Am întâlnit mulți antreprenori care au încercat să dezvolte un magazin online folosind platforme 
gratuite, cu teme gratuite predefinite, necunostomizate 
bătaie de cap, timp pierdut și peri albi, au decis să apeleze la serviciile unei agenții
profesional este customizat și adaptat nișei tale, se creează pe o anumită structură orientată către 
vânzare. În plus, poate fi scalat ușor, ceea ce nu este cazul când vorbim de un magazin online gratuit, 
limitat ca funcționalități.  
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șa ușor, trebuie să determini ce produse să vinzi, cui să vinzi și ce canale de 

ști. Ai ajuns aici pentru că vrei să afli cum poți vinde online cu succes, iar acest ghid îți va 
 

Cea mai bună metodă de a vinde online este prin propriul magazin online, asta pentru că ai controlul 
complet, tu decizi cum să arate shop-ul tău online și cum sunt prezentate produsele tale. Dacă vrei să 

face. Magazinele online create pe platforme CMS îți procesează comenzile mai rapid 
și mai ușor ca niciodată. Anumite procese sunt automatizate, oferindu-ți, astfel, mai mult timp pentru 

ul tău. În plus, magazinul tău online este deschis 24 de ore pe zi, 

Să vinzi prin propriul magazin online și nu numai prin intermediul unor platforme ca Amazon sau 
ți oferă credibilitate. Cu cât clienții sunt mai încrezători în afacera

șanse mai mari să îți cumpere produsele. Gândește-te la următorul lucru: De 
câte ori ai cumpărat de la vânzători de pe facebook? Cu siguranță, și tu ai un grad mai mare de încredere 
în vânzătorii care comercializează produsele în propriile magazine online. 

Magazin online gratuit vs. magazin online professional

 
ți antreprenori care au încercat să dezvolte un magazin online folosind platforme 

gratuite, cu teme gratuite predefinite, necunostomizate și funcționalități basic. Într-un final, după multă 
și peri albi, au decis să apeleze la serviciile unei agenții. Un magazin online 
și adaptat nișei tale, se creează pe o anumită structură orientată către 

șor, ceea ce nu este cazul când vorbim de un magazin online gratuit, 
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șa ușor, trebuie să determini ce produse să vinzi, cui să vinzi și ce canale de 
ști. Ai ajuns aici pentru că vrei să afli cum poți vinde online cu succes, iar acest ghid îți va 

Cea mai bună metodă de a vinde online este prin propriul magazin online, asta pentru că ai controlul 
și cum sunt prezentate produsele tale. Dacă vrei să 

ți procesează comenzile mai rapid 
ți, astfel, mai mult timp pentru 

ne este deschis 24 de ore pe zi, șapte 

și nu numai prin intermediul unor platforme ca Amazon sau 
ți oferă credibilitate. Cu cât clienții sunt mai încrezători în afacera ta, în 

te la următorul lucru: De 
ță, și tu ai un grad mai mare de încredere 

professional 

ți antreprenori care au încercat să dezvolte un magazin online folosind platforme 
un final, după multă 

. Un magazin online 
și adaptat nișei tale, se creează pe o anumită structură orientată către 

șor, ceea ce nu este cazul când vorbim de un magazin online gratuit, 
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Cum să prezinţi produsele pentru ca acestea să fie cumpărate 

Chiar dacă produsele tale sunt calitative şi au un preţ super bun, nu neaparat vor fi şi cumpărate. În 
fond, sunt mai multe şanse să serveşti masa într-un restaurant cu o atmosferă plăcută, un decor frumos 
şi o servire ca la carte, decât să o faci într-un local cu scaune rupte şi mese murdare. 

Imaginile produselor 

Poate produsele tale sunt bune, dar cum le poți vinde dacă le prezinți greșit? Acesta este un aspect 
important, să prezinți produsele într-un mod profesional, cu imagini calitative. Partea bună este că nu 
trebuie să fii neaparat un fotograf profesionist. Doar urmează câteva reguli, pe care le prezentăm mai 
jos: 

- Folosește întotdeauna imagini clare, calitative. 

- Folosește aceeași dimensiune la toate imaginile pe care le încarci în magazinul online. Poți folosi 
anumite soft-uri ajutătoare precum Photoshop sau chiar Paint. 

- ideal ar fi să fotografiezi produsul din cât mai multe unghiuri. Cu cât le oferi clienților o imagine mai 
aplă asupra a ceea ce este produsul, cu atât se simt mai confortabili să-l cumpere. 

- în cazul în care un produs are mai multe variante, prezintă imagini pentru fiecare. Exemplu: Dacă vinzi 
body-uri pentru bebeluși pe mai multe culori, prezintă poze pentru fiecare culoare în parte. 

- unde este cazul, poți prezenta și imagini reale cu produsul în contextul potrivit. Exemplu: Dacă vinzi un 
cort Teepee pentru copii, nu ar strica să pui o imagine cu produsul plasat într-o cameră pentru copii. 

Descrierea produselor 

Un produs despre care nu oferi nicio informație are șanse foarte mici să fie cumpărat. DA, am întâlnit 
multe magazine online în care produsele nu aveau descriere. NU FACE GREȘEALA ASTA! Produsul trebuie 
să aibă o descriere cât mai detaliată, astfel clientul va ști exact ce urmează să cumpere. Imaginează-ți că 
vrei să îți cumeri un laptop. Intri pe un magazin online de IT, vezi imaginea unui laptop, denumirea lui, 
dar nicio descriere. Nu știi ce procesor are, ce hard, ce display, nu știi nimic! Îl cumperi?  

 

 

 



 

Crezi că un client ar putea reveni de mai multe ori pe site
inspirat de povestea din spatele produselor tale? Răspunsul este da! Multe magazine online se folosesc 
de această tehnică pentru a atrage cât mai mul
mărcii respective. Până la urmă, oricine poate să încerce 
știu să nuanțeze relația afectivă care se realizează între mesajul pe care îl transmiți și receptor. Mai mult, 
credibilitatea ta poate creşte în acest fel, pentru că cititorii vor rezona cu povestea pe care o 
ajutorul detaliilor personale. Pot fi detalii de tipul: cum anume ai început să vinzi produsul respectiv, 
cum l-ai descoperit, cum ți-a schimbat via

Recuperează coșurile

Deși nu este o funcționalitate de bază inclusă în majoritatea pachetelor de creare/realizare magazin 
online, recuperarea coșurilor abandonate a devenit o opțiune esențială. Recuperarea coșurilor 
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Spune o poveste 

 
Crezi că un client ar putea reveni de mai multe ori pe site-ul pe care îl administrezi pentru că a fost 

de povestea din spatele produselor tale? Răspunsul este da! Multe magazine online se folosesc 
de această tehnică pentru a atrage cât mai mulți clienți, aceștia fiind captați de povestea din spatele 
mărcii respective. Până la urmă, oricine poate să încerce o afacere în mediul online, însă foarte pu
știu să nuanțeze relația afectivă care se realizează între mesajul pe care îl transmiți și receptor. Mai mult, 
credibilitatea ta poate creşte în acest fel, pentru că cititorii vor rezona cu povestea pe care o 
ajutorul detaliilor personale. Pot fi detalii de tipul: cum anume ai început să vinzi produsul respectiv, 

a schimbat viața etc. 

șurile abandonate. Convinge-i pe clienţi să 
finalizeze comanda 

 
și nu este o funcționalitate de bază inclusă în majoritatea pachetelor de creare/realizare magazin 

șurilor abandonate a devenit o opțiune esențială. Recuperarea coșurilor 
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ul pe care îl administrezi pentru că a fost 
de povestea din spatele produselor tale? Răspunsul este da! Multe magazine online se folosesc 

ți clienți, aceștia fiind captați de povestea din spatele 
o afacere în mediul online, însă foarte puțini 

știu să nuanțeze relația afectivă care se realizează între mesajul pe care îl transmiți și receptor. Mai mult, 
credibilitatea ta poate creşte în acest fel, pentru că cititorii vor rezona cu povestea pe care o expui cu 
ajutorul detaliilor personale. Pot fi detalii de tipul: cum anume ai început să vinzi produsul respectiv, 

i pe clienţi să 

și nu este o funcționalitate de bază inclusă în majoritatea pachetelor de creare/realizare magazin 
șurilor abandonate a devenit o opțiune esențială. Recuperarea coșurilor 



 
abandonate îți dă posibilitatea să le trimiți mail clienților
și finalizat comanda. Poate internetul a picat brusc, poate s
au grăbit să facă altceva, sunt multe motive pentru care ar putea să abandoneze co
trimite un mail, pentru a le reaminti că au produse în co
poţi oferi chiar un mic discount dacă finalizează comanda.

Construie

După ce ai lansat magazinul online este timpul să
trebuie să te pregăteşti puţin. Oricine poate începe să vândă online orbeşte, dar tu eşti aici să înveţi cum 
să o faci pe bune. 

Cine sunt competitorii tăi? Nu ar strica să îţi cunoşti competiţia, să 
produselor lor, la imagini, la aşezarea în pagină şi să faci o listă cu ce fac ei bine. 

Cum îşi cheltuie banii clienţii? Cu cât îţi cunoşti mai bine clienţii, cu atât le poţi satisface mai bine 
nevoile, iar cu cât faci asta mai bine, cu atât vei obţine mai mulţi bani. 

Cum te vor găsi clienţii tăi? Foarte mulţi antreprenori la început de drum nu se gândesc la acest De 
exaspect. Un magazin online nou nu va putea vinde singur, de la sine, fără un efort din partea ta. Pentru 
a vinde trebuie în primul rând ca oamenii să ştie cine eşti, ce vinzi, şi cum te pot găsi. Îţi poţi atrage 
clienţii prin Facebook Ads, Google Ads, campanii de email marketing sau blogging.

Poate fi complicat să vinzi online la început, dar odată ce înve
atent, îți va fi mult mai ușor. În timp, vei învăța și mai multe lucruri. Dacă ai deja un magazin fizic cea mai 
ușoară metodă de a-ți clădi o afacere solidă este să
brandului și vei avea mai multe vânzări.
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ți dă posibilitatea să le trimiți mail clienților care au adăugat produse în co
și finalizat comanda. Poate internetul a picat brusc, poate s-au răzgândit, poate nu sunt decişi, 
au grăbit să facă altceva, sunt multe motive pentru care ar putea să abandoneze coșul. Le poți însă 

imite un mail, pentru a le reaminti că au produse în coș și pentru ai convinge să finalizeze comanda.
poţi oferi chiar un mic discount dacă finalizează comanda. 

Construiește strategia de vânzări online 

 
După ce ai lansat magazinul online este timpul să te gândeşti la strategia de vânzări online. Pentru asta 
trebuie să te pregăteşti puţin. Oricine poate începe să vândă online orbeşte, dar tu eşti aici să înveţi cum 

Cine sunt competitorii tăi? Nu ar strica să îţi cunoşti competiţia, să arunci o privire la descrierile 
produselor lor, la imagini, la aşezarea în pagină şi să faci o listă cu ce fac ei bine.  

Cum îşi cheltuie banii clienţii? Cu cât îţi cunoşti mai bine clienţii, cu atât le poţi satisface mai bine 
mai bine, cu atât vei obţine mai mulţi bani.  

Cum te vor găsi clienţii tăi? Foarte mulţi antreprenori la început de drum nu se gândesc la acest De 
exaspect. Un magazin online nou nu va putea vinde singur, de la sine, fără un efort din partea ta. Pentru 

vinde trebuie în primul rând ca oamenii să ştie cine eşti, ce vinzi, şi cum te pot găsi. Îţi poţi atrage 
clienţii prin Facebook Ads, Google Ads, campanii de email marketing sau blogging. 

Poate fi complicat să vinzi online la început, dar odată ce înveți ce este de făcut, cum să faci 
ți va fi mult mai ușor. În timp, vei învăța și mai multe lucruri. Dacă ai deja un magazin fizic cea mai 

ți clădi o afacere solidă este să-ți deschizi și un shop online. Îți va crește vi
și vei avea mai multe vânzări. 
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care au adăugat produse în coș, dar care nu au 
poate nu sunt decişi, poate s-

șul. Le poți însă 
să finalizeze comanda. Le 

 

 
te gândeşti la strategia de vânzări online. Pentru asta 

trebuie să te pregăteşti puţin. Oricine poate începe să vândă online orbeşte, dar tu eşti aici să înveţi cum 

arunci o privire la descrierile 

Cum îşi cheltuie banii clienţii? Cu cât îţi cunoşti mai bine clienţii, cu atât le poţi satisface mai bine 

Cum te vor găsi clienţii tăi? Foarte mulţi antreprenori la început de drum nu se gândesc la acest De 
exaspect. Un magazin online nou nu va putea vinde singur, de la sine, fără un efort din partea ta. Pentru 

vinde trebuie în primul rând ca oamenii să ştie cine eşti, ce vinzi, şi cum te pot găsi. Îţi poţi atrage 

este de făcut, cum să faci și la ce să fii 
ți va fi mult mai ușor. În timp, vei învăța și mai multe lucruri. Dacă ai deja un magazin fizic cea mai 

ți deschizi și un shop online. Îți va crește vizibilitatea 



 
Un magazin de care nu știe nimeni, NU VINDE

Dacă îți deshizi un magazin online și nu investești în promovare, nici bani, dar nici măcar timp, este ca și 
cum ai deschide un magazin într-un câmp pe unde 
magazinul tău și nu au auzit de produsele tale, nu ai cui să vinzi. Marketing
absolut esențial pentru orice business. Oricât de greu de crezut ar fi, sunt antreprenori care n
niciun leu în promovare, dar nici timp, a
Și vom da un exemplu. Un antreprenor a decis să
costat, în total, 2500 lei crearea shop
și-a promovat magazinul nici măcar cu o distribuire pe re
nimic timp de 1 an de zile, iar apoi l
de 2500 lei lunar, la care se mai adăugau 
3000 lei cu magazinul fizic + salariul unui angajat, dar nu a vrut să investească nici măcar un leu în 
promovarea magazinului online. Dacă 
magazinului online și să vinzi de la sine, cu încasări de zeci de mii de lei lunar, din prima, fără un minim 
efort și marketing, atunci cel mai probabil vei 

Optimizare SEO - Cheia spre trafic organic, vânzări pentru care 
nu trebuie să plăte

Oricât de ciudat ar suna, vânzările prin Facebook Ads sau Google Ads se "cumpără". 
puțin. Când creezi o campanie de Google 
pentru fiecare posibil cumpărător. Atâta timp cât ai campania activă, vei primi vizitatori 
pentru asta, când o oprești scade și traficul. Facebook ADS funcționează la fel, doar
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știe nimeni, NU VINDE 

ți deshizi un magazin online și nu investești în promovare, nici bani, dar nici măcar timp, este ca și 
un câmp pe unde nu trece nimeni. Dacă oamenii nu știu de tine, nu văd 

și nu au auzit de produsele tale, nu ai cui să vinzi. Marketing-ul nu este un moft, ci ceva 
țial pentru orice business. Oricât de greu de crezut ar fi, sunt antreprenori care n

niciun leu în promovare, dar nici timp, așteptând ca vânzările să vină de la sine. Iar asta e greu de înțeles. 
Și vom da un exemplu. Un antreprenor a decis să-și deschidă un magazin online cu produse fashion. L

rea shop-ului online. Nu a vrut să investească și în promovare, ba chiar nu 
a promovat magazinul nici măcar cu o distribuire pe rețelele de socializare. Rezultatul? Nu a vândut 

nimic timp de 1 an de zile, iar apoi l-a închis. Avea deja un magazin fizic pentru care plătea chirie în jur 
de 2500 lei lunar, la care se mai adăugau și utilitățile, de câteva sute de lei. Deci, cheltuia lunar în jur de 
3000 lei cu magazinul fizic + salariul unui angajat, dar nu a vrut să investească nici măcar un leu în 

ea magazinului online. Dacă și tu crezi că este deajuns să cheltui inițial 2500 lei pentru crearea 
și să vinzi de la sine, cu încasări de zeci de mii de lei lunar, din prima, fără un minim 

și marketing, atunci cel mai probabil vei eșua în comerțul online. 

Cheia spre trafic organic, vânzări pentru care 
nu trebuie să plătești 

Oricât de ciudat ar suna, vânzările prin Facebook Ads sau Google Ads se "cumpără". Și hai să detaliem 
țin. Când creezi o campanie de Google Ads, tu vei plăti pentru fiecare click care ajunge pe site

pentru fiecare posibil cumpărător. Atâta timp cât ai campania activă, vei primi vizitatori 
ști scade și traficul. Facebook ADS funcționează la fel, doar că poate avea mai 
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ți deshizi un magazin online și nu investești în promovare, nici bani, dar nici măcar timp, este ca și 
știu de tine, nu văd 

ul nu este un moft, ci ceva 
țial pentru orice business. Oricât de greu de crezut ar fi, sunt antreprenori care nu investesc 

șteptând ca vânzările să vină de la sine. Iar asta e greu de înțeles. 
și deschidă un magazin online cu produse fashion. L-a 

și în promovare, ba chiar nu 
țelele de socializare. Rezultatul? Nu a vândut 

pentru care plătea chirie în jur 
și utilitățile, de câteva sute de lei. Deci, cheltuia lunar în jur de 

3000 lei cu magazinul fizic + salariul unui angajat, dar nu a vrut să investească nici măcar un leu în 
și tu crezi că este deajuns să cheltui inițial 2500 lei pentru crearea 

și să vinzi de la sine, cu încasări de zeci de mii de lei lunar, din prima, fără un minim 

Cheia spre trafic organic, vânzări pentru care 

 
Și hai să detaliem 

Ads, tu vei plăti pentru fiecare click care ajunge pe site-ul tău, 
pentru fiecare posibil cumpărător. Atâta timp cât ai campania activă, vei primi vizitatori și vei plăti 

că poate avea mai 



 
mult rolul de creștere a vizibilității brandului, ceea ce nu este un lucru rău, pregătindu
vânzări ulterioare. Optimizarea SEO în schimb este absolut esen
clienți în mod....gratuit, pentru care nu vei plăti un leu. 

Email marketing - un canal de vânzări care nu trebuie 

Mulți antreprenori aleg să se promoveze doar prin Facebook Ads, în cele mai multe cazuri, ignorând un 
canal de vânzări care, conform unor statistici, are 
să faci este să obții o adresa de mail a clienților tăi sau posibililor clienți și să îi ții aproape, trimițându
mail-uri cu noutăți, promoții, testimoniale
auzit de tine și produsele tale sau sunt in
convertești în clienți. 

Cum generezi lead-uri? 

Și că tot am menționat mai sus despre lead
sunt acele persoane care au auzit de brand
vinzi. Practic, sunt aproape de a-ți deveni clienți. Nu sunt încă clienții tăi, trebuie să îi convingi! Care este 
mecanica? 

Un vizitator descoperă business-ul tău printr
ul tău web, blog, social media etc. Vei avea nevoie de
mesaj care să îi îndemne pe aceștia la o acțiun
accesarea unui link către un landing page, o pagină web care are menirea să capteze lead
formular de contact  prin care se colectează date despre vizitatori în schimbul unei oferte. Ofert
să fie suficient de valoroasă pentru ca vizitatorul să
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ștere a vizibilității brandului, ceea ce nu este un lucru rău, pregătindu-
vânzări ulterioare. Optimizarea SEO în schimb este absolut esențială și, pe termen lung, îți poate aduce 

it, pentru care nu vei plăti un leu.  

un canal de vânzări care nu trebuie 

 
ți antreprenori aleg să se promoveze doar prin Facebook Ads, în cele mai multe cazuri, ignorând un 

canal de vânzări care, conform unor statistici, are conversii mai mari, anume email marketing. Ce trebuie 
ții o adresa de mail a clienților tăi sau posibililor clienți și să îi ții aproape, trimițându

, testimoniale etc. După ce ai obținut deja lead-urile (persoanele care au 
și produsele tale sau sunt interesați de ceea ce vinzi), itot ce trebuie să faci este să le 

ționat mai sus despre lead-uri, hai să explicăm ce sunt și cum le poți genera. Lead
sunt acele persoane care au auzit de brand-ul tău, de produsele tale și care sunt interesați de ceea ce 

ți deveni clienți. Nu sunt încă clienții tăi, trebuie să îi convingi! Care este 

ul tău printr-unul dintre canalele de marketing pe care le folose
ul tău web, blog, social media etc. Vei avea nevoie de un call to action (CTA), o imagine, un buton sau un 

știa la o acțiune. De cele mai multe ori acțiunea este reprezentată de 
accesarea unui link către un landing page, o pagină web care are menirea să capteze lead
formular de contact  prin care se colectează date despre vizitatori în schimbul unei oferte. Ofert
să fie suficient de valoroasă pentru ca vizitatorul să-și ofere datele personale în schimbul acesteia.
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-se terenul pentru 
țială și, pe termen lung, îți poate aduce 

un canal de vânzări care nu trebuie ignorat 

 
ți antreprenori aleg să se promoveze doar prin Facebook Ads, în cele mai multe cazuri, ignorând un 

conversii mai mari, anume email marketing. Ce trebuie 
ții o adresa de mail a clienților tăi sau posibililor clienți și să îi ții aproape, trimițându-le 

(persoanele care au 
tot ce trebuie să faci este să le 

ți genera. Lead-urile 
și care sunt interesați de ceea ce 

ți deveni clienți. Nu sunt încă clienții tăi, trebuie să îi convingi! Care este 

unul dintre canalele de marketing pe care le folosești, site-
gine, un buton sau un 

țiunea este reprezentată de 
accesarea unui link către un landing page, o pagină web care are menirea să capteze lead-uri printr-un 
formular de contact  prin care se colectează date despre vizitatori în schimbul unei oferte. Oferta trebuie 

și ofere datele personale în schimbul acesteia. 
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Nu cumpăra adrese de mail! 

Din nevoia de a grăbi procesul și de a obține mai multe vânzări prin email email marketing, mulți 
antreprenori cumpără liste de mail-uri. Este o practică total greșită! O persoană care nu a interacționat 
mai înainte cu tine și care nu este interesată de produsele tale, nu este lead, prin urmare nu o poți 
converti în client. Email-urile pe care i le trimiți îl enervează și le cataloghează drept spam. Ține minte un 
lucru, doar lead-urile pe care le-ai realizat în mod organic le poți converti în clienți. Cu siguranță ai primit 
și tu frecvent mail-uri de la magazine online cărora nu le-ai dat adresa de mail și nu ai interacționeat 
niciodată cu ele. Te-au convertit în client? Poate că de cele mai multe ori ai șers imediat mail-urile și le-ai 
catalogat ca fiind spam-uri. 

 

NU ÎȚI PUNE TOATE OUĂLELE ÎN ACELAȘI COȘ! Mai exact, nu 
te rezuma la un singur canal de vânzări 

Cei mai mulți antreprenori au tendința de a-și promova magazinul într-un singur canal de vânzări, adică 
social media, Facebook sau/și Instagram. De luni bune promovarea prin Facebook Ads a început să 
“scârțâie”, rezultatele nu mai sunt aceleași ca în anii trecuți, costurile per achiziție sunt mult mai mari, 
altgorimii nu par să mai funcționeze cum trebuie, au loc frecvent update-uri care creează haos, iar nu 
puțini dintre antreprenorii care își fac singuri campanile de Ads, ba chiar și unele agenții, au reclamat că 
se virează trafic fals. În aceste condiții, afacerile care s-au bazat exclusiv pe acest canal de vânzări (social 
media) au început să întâmpine dificultăți mari. Vânzările nu mai merg și situația nu pare a se 
îmbunătăți.  

…Tocmai din acest motiv NU ESTE BINE să îți pui toate ouălele în același coș pentru că riști să se spargă 
toate. Mai exact, nu îți pune toată afacerea, toată munca, toată investiția, într-un singur canal de 
vânzări. Când Facebook pică (nimic nu este veșnic), pică și afacerea ta! Jucătorii mari știu de importanța 
promovării pe toate canalele de vânzări posibile, gândesc pe termen lung, și obțin clienți de pe toate 
canalele posibile. 

… Așadar, încearcă ca pe lângă Facebook Ads, să faci și optimizare SEO, care, deși pe termen scurt nu îți 
va aduce clienți, pe termen lung s-ar putea să obții vânzări pentru care nu va trebui să plătești un leu 
(clienți din trafic organic, căutări pe Google). De asemenea, email marketing este iarăși un canal 
puternic, prin care îi poți ține aproape pe cei care au cumpărat deja de la tine și îi poți convinge să o mai 
facă, dar poți atrage și clienți noi, odată ce i-ai transformat în leads. E greu începutul, până reușești să îi 
convingi să îți dea adresa de mail, prin campanii de leads generation, dar apoi îi ai acolo, într-o bază de 
date, la îndemână, și tot ce trebuie să faci este să le trimiți ofertele tale. 



www.mipadoweb.ro 
Cum să vinzi online. Ghid 

8 

 
Probabil ai observat și tu că magazinele mari gen Emag, Cel.ro, Altex ori Flanco sunt pe prima pagină de 
Google la aproape toate căutările care țin de produsele pe care le comercializează, și îți trimit, constant, 
oferte pe mail, odată ce ți-au obținut adresa de mail. Sunt două canale care, credem noi, le aduc mai 
multe vânzări decât o face Facebook Ads. 

Și ar mai fi ceva… ce trebuie să știi despre Facebook Ads 

….De fapt, despre orice canal de vânzări. Orice canal de vânzări poate deveni la un moment dat 
ineficient, mai ales pentru afacerile care nu dispun de bugete de promovare foarte mari. Pe lângă 
problemele care țin de algoritmi, un alt motiv pentru care cresc costurile per rezultate în ceea ce 
privește Facebook Ads este și că din ce în ce mai multe afaceri au început să se promoveze cu ajutorul 
acestui canal de vânzări. Cu cât sunt mai mulți care concurează pe aceeași audiență, cu atât cresc și 
costurile per rezultate. Este un fenomen normal. Este ca și la Google Ads, unde cuvintele cheie pentru 
care există o concurență mare au și cele mai mari costuri.  

RĂBDARE… 

Orice afacere se crește puțin câte puțin, cu o strategie corectă pe termen lung. Am întâlnit nu puțini 
antreprenori care au așteptări mari încă de la început, care vor să vândă repede și mult, și, eventual, să 
să se îmbogățească rapid. Cei mai mulți dintre ei eșuează încă de la început. Un magazin online trebuie 
mai întâi să fie câtuși de puțin vizibil, să se fi auzit de el, să aibă ceva de oferit clientului (calitate, preț 
bun, profesionalism). Tu ai cumpăra de la un magazin total necunoscut care, pe deasupra, îți mai vinde și 
la preț foarte mare? În orice caz, îți trebuie o strategie corectă orientată către client, către nevoile lui, nu 
ale tale, și… multă răbdare. Emag sau Dedeman au început de jos, de la ceva micuț, pentru ca acum să 
fie cei mai mari jucători din România pe nișele lor. 

 

Cele mai frecvente greșeli care împiedică un site web să urce 
în căutările Google 

Cu siguranţă, ca antreprenor îţi doreşti ca site-ul tău sau magazinul online să se afle în topul căutărilor 
pe Google, însă este foarte important să cunoşti greşelile care pot împiedica această ascensiune şi să 
încerci să le eviţi. Iată care sunt cele mai frecvente greșeli care fac SEO să nu dea randamentul dorit: 
 

Publicarea conținutului pe rețelele de socializare 
Mulţi antreprenori confundă promovarea conținutului cu postarea directă a informațiilor. Dacă se 
întâmplă acest lucru, atunci cititorii nu vor mai avea curiozitatea de a intra pe site-ul tău pentru a afla 
mai multe informații. Cel mai bine este ca rețelele de socializare să fie folosite pentru promovarea 
creațiilor sau a produselor. În această situație, este de preferat ca informațiile să fie mai întâi postate pe 
site-ul sau pe blogul tău, iar apoi distribuite pe canalele de comunicare. 
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Conținut de proastă calitate 
Cel puțin în ultimul an au fost foarte mulți creatori de conținut online care au promovat în mare parte 
postări creative, însă făcute foarte repede, fără prea mult efort. Din cauza acestui fapt, motorul Google 
nu a considerat aceste conținuturi ca fiind utile și calitative, astfel încât nu au putut ajunge într-un loc 
bun în clasamentele motoarelor de căutare. Pentru a evita acest lucru, este de preferat ca orice conținut 
care se vrea promovat să fie într-adevăr muncit, dar și să fie adăugate pe cât posibil imagini, clipuri video 
sau elemente de grafică care să îmbunătățească aspectul informativ. 

Atenție la conținutul identic! 
Unii administratori de site-uri sau pagini web pot avea surpriza ca după publicarea unui articol, 
conținutul acestuia să fie copiat parțial sau total de către un alt site. Acest conținut se 
numește duplicat și poate avea consecințe neplăcute, pentru că Google nu va mai ști ce pagină să ridice 
în motorul de căutare. Sunt unele cazuri în care chiar adresa URL sau referențierea cuvintelor ale 
acesteia pot fi diluate. Pentru evitarea acestor situații există însă mai multe instrumente SEO care 
identifică informațiile comune, precum SiteLiner. 
 

Nu utilizezi cele mai bune cuvinte cheie 
Înainte de postarea unui conținut este foarte important să alegi cuvintele cheie potrivite pentru ca site-
ul să crească foarte repede în motoarele de căutare. Este foarte important ca acestea să aibă un caracter 
precis, clar, cu referință directă la subiectul tratat. O greșeală foarte frecventă este alegerea unor 
cuvinte cheie cu caracter general, ceea ce îngreunează ascensiunea postării respective. De asemenea, 
acestea trebuie alese astfel încât să se afle în strânsă legătură cu tipul de conținut pe care vrei să-l 
transmiți, pentru că altfel nu vor fi luate în considerație de Google. 

O altă greșeală frecventă este omiterea cuvintelor cheie care să aibă legătură cu o anumită locație, în 
cazul în care această specificație ar ajuta creșterea comerțului, de exemplu. 

Nu neglija descrierea meta 
Descrierea meta are un rol esențial pentru promovarea unui articol, pentru că în momentul în care un 
cititor îți găsește pagina într-un motor de căutare, acesta va afla din câteva cuvinte despre ce ar fi vorba 
într-un anumit articol. Acest lucru va incita curiozitatea și va determina persoana respectivă să acceseze 
site-ul. 

Scopul este tocmai acesta: de a face cât mai multe persoane să dea click pe conținutul tău, așa că este 
de preferat ca descrierea meta să conțină cuvinte cheie importante, gândindu-te în același timp ce 
cuvinte ar utiliza un internaut pentru a ajunge la subiectul pe care l-ai expus pe pagină. 
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Utilizează link-uri care duc către informații interesante 
Dacă ai posibilitatea să inserezi un link către o pagină care oferă mai multe informații, și poate, mult mai 
interesante, este de preferat să o faci! Aceste link-uri se pot găsi și într-o structură de tipul: Pentru mai 
multe informații click aici. Dacă apelezi la astfel de strategii vei vedea că vei avea un SEO îmbunătățit cu 
foarte multe șanse de reușită în a urca în clasamentul Google. Totuși, este de preferat să nu se găsească 
prea multe conexiuni de acest tip în conținutul articolului, ci doar una sau două, pe cuvinte cheie 
semnificative. 

Social Media Marketing pe Facebook. Sfaturi 

Facebook este mai mult un canal de comunicare decât un canal de vânzăre, unul care nu trebuie 
neglijat. Comunicarea cu posibilii clienţi sau cu cei existenţi este una dintre cele mai bune căi spre 
vânzare. Aşadar, nu neglija social media marketing. Iată mai jos câteva sfaturi: 

Stabileşte o strategie, planifică conţinutul 
După ce ai creat pagina afacerii tale, trebuie să ai grijă că şi ai activitate pe aceasta, altfel nu-ţi vei putea 
ţine aproape clienţii sau potenţialii clienţi. Publică informaţii interesante sau utile care să aibă legătură 
cu nişa ta. Prezintă informaţii despre produsele sau serviciile tale, dar nu îi bombarda cu postări de 
vânzare. Pentru a nu rămâne în pană de idei, e bine să stabileşti o strategie clară, un plan, un grafic  al 
postărilor pe 1-2 săptămâni sau chiar pe o lună întreagă. 

Regula 80-20 
Dacă îţi bombardezii fanii (cei care au dat like paginii) cu postări de vânzare, s-ar putea să se simtă 
deranjaţi şi să-i pierzi. De fapt, este foarte probabil să se întâmple asta. Până la vânzare, trebuie parcurs 
un drum, iar începutul este comunicarea. Regula 80-20 spune că pe o pagină să publici 80% conţinut 
informaţional şi doar 20% conţinut de vânzare. Ce înseamnă asta? Ei bine, informaţia este şi va rămâne 
preţioasă, iar tu trebuie să le oferi informaţii interesante, utile, pentru care nu trebuie să plăteşti nimic. 
Exemplu. Dacă ai un magazin pentru produse pentru copii, poţi face postări informaţionale în genul „10 
Idei de amenajare a camerei copilului”, „La ce să fii atentă atunci când cumperi un căruţ pentru bebe”, 
„Ce înseamnă metoda Montessori” etc. De asemenea, poţi publica imagini haioase, citate, poţi face 
concursuri şi multe altele. Prin astfel de postări poţi atrage mai mulţi fani şi engagement mai mare. 

Foloseşte-te de grupurile de Facebook 
Distribuie postările de pe pagina ta pe grupurile de facebook. Însă nu încerca să distribui în toate 
grupurile, ci alege-le pe care sunt dedicate nişei tale. De exemplu, dacă deţiii un magazin online de 
produse pentru copii, ţinteşte grupuri de genul „Mami vinde, mami cumpara”, „Vanzari hainute copii” 
etc.  



 

10 metode prin care să î

1. Oferă reduceri frecvent, de Paști, Crăciun, Halloween, Black Friday, Crăciun, primăvara, poți face asta 
chiar și fără motiv. 

2. Folosește-te de e-mail marketing
cumpere de la tine. 

3.Creează o secțiune de blog și publică frecvent articole relevante din nișa ta. Include în fiecare articol 
posat un link relevant către o pagină, categorie sau produs din magazinul tău online.

4. Adaugă conținut video, în care sunt prezentate produsele. Oamenii iubesc video
claritate mai bună asupra produselor. 

5. Încearcă Facebook Ads. Creează reclame, alege obiec
conversii, și targetează audiența care te interesează.

6. Include link-ul site-ului în semnatura email

7. Adaugă cupoane de reducere în fiecare colet trimis
poți convinge să revină pentru comenzi viitoare.

www.mipadoweb
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10 metode prin care să îți promovezi magazinul online ca un 
profesionist 

 

ști, Crăciun, Halloween, Black Friday, Crăciun, primăvara, poți face asta 

mail marketing pentru a-ți ține clienții aproape și pentru a le reaminti clienților să 

și publică frecvent articole relevante din nișa ta. Include în fiecare articol 
nt către o pagină, categorie sau produs din magazinul tău online. 

, în care sunt prezentate produsele. Oamenii iubesc video-urile, oferă o 
claritate mai bună asupra produselor.  

. Creează reclame, alege obiectivul care te interesează: trafic către sit
și targetează audiența care te interesează. 

în semnatura email-ului. 

7. Adaugă cupoane de reducere în fiecare colet trimis. Le poți oferi, de exemplu, 5% reducere. 
ți convinge să revină pentru comenzi viitoare. 
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magazinul online ca un 

ști, Crăciun, Halloween, Black Friday, Crăciun, primăvara, poți face asta 

ți ține clienții aproape și pentru a le reaminti clienților să 

și publică frecvent articole relevante din nișa ta. Include în fiecare articol 

urile, oferă o 

tivul care te interesează: trafic către site sau 

ți oferi, de exemplu, 5% reducere. Astfel, îi 
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8. Obține testimoniale/review-uri de la clienții care au cumpărat de la tine. Aceste testimoniale, 
prezentate în scris sau video, îi pot convinge pe alții să cumpere. 

9. Optimizează denumirile produselor și descrierile. Titlul trebuie să descrie cât mai exact produsul, 
astfel clientul îl va găsi mai ușor. Folosește keyword-uri în titluri pentru a te ajuta să fii mai ușor de găsit 
în căutările Google. 

10. Contactează bloggerii care scriu pe nișa ta și roagă-i să facă un review la unul sau mai multe produse 
pe care le comercializezi. 

P.S. Când vom UPDATE-uri la acest GHID, eşti primul care le va primi! 
Super, nu? Stay tuned 

 

VREI UN MAGAZIN ONLINE PROFESIONAL? 

... Dacă da, spune-ne câteva detalii despre ideea ta şi venim cu 
o SuperOfertă de Preţ, cu discount de 10% şi PLATA în RATE 

Ne poţi contacta, folosind unul dintre formularele de contact de pe 
www.mipadoweb.ro 

... sau 

Ne poţi suna la nr. de telefon 0730 995 458 

 


