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Cum să îți construiești o 

afacere online în domeniul

marketing-ului



Ce este o agenție de social media marketing? 
O agenție de social media marketing este o afacere

online, pe care o poți controla de acasă, nefiind necesar
un spațiu pentru un birou/sediu (cel puțin la început).

Inițial, social media a fost conceput pentru a conecta
utilizatorii din întreaga lume, pentru amuzament și
împărtășirea informațiilor. Totuși, o dată cu trecerea
timpului, acest canal de comunicare a devenit extrem de
important pentru afacerile de orice mărime, întrucât
numărul de utilizatori pe rețelele sociale este în continuă
creștere. 

În 2019 pe piața din S.U.A. marketing-ul digital a 
depășit cu 20 de miliarde de $ marketing-ul tradițional, 
fiind primul an din istorie în care companiile au investit un 
capital mai mare în domeniul online comparativ cu cel 
investit în marketing-ul tradițional.

Companiile mari din toată lumea au înțeles că
marketing-ul digital este viitorul și, de aceea investesc
miliarde de $ în acest segment.

În România marketing-ul digital este încă la început, 
fiind foarte puține companii care se ocupă exclusiv de 
acest domeniu, marea majoritate din ele făcând un mix 
între marketing-ul tradițional și cel digital. Având în vedere
această oportunitate, este de înțeles că orice companie
care se va ocupa exclusiv de canalul digital va avea de 
câștigat.

OPORTUNITATEA: Se preconizează că în viitorul
apropiat specialiștii în marketing-ul digital vor fi mai valoroși 
ca programatorii, deoarece numărul de companii care 
vor avea nevoie de publicitate în online va fi unul foarte
mare; tocmai din acest motiv companiile de publicitate
vor căuta oameni profesioniști pe această ramură.
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“Nimic nu este imposibil pentru cel care 
încearcă.” – Alexandru Macedon



Capitole:

www.startaio.ro

1.Activitatea principală a unei
agenții

2.Avantaje și dezavantaje

3.Etapele afacerii

4.Platforme utilizate

5.Concluzii



www.startaio.ro

Activitatea principală a 
unei agenții de SMMA

Activitatea principală a unei agenții de SMMA* 

este să ofere servicii de promovare și administrare a 

rețelelor sociale. În funcție de necesitățile clientului,

regăsești mai jos o listă de servicii pe care le poți furniza

unui client:
• Dezvoltarea strategiilor de marketing în funcție de 

obiectivele clientului;

• Setarea conturilor de social media (Instagram, 

Facebook, Youtube, Linkedin etc.);
• Postarea de conținut relevant în funcție de cerințele

clientului;
• Audit pentru rețelele sociale și website;

• Analiza competiției;

• Suport pentru clienți;
• Campanii de promovare online;

• SEO (Search engine optimization);

• Rapoarte lunare/săptămânale;
• Creșterea engagement-ului și a numărului de 

urmăritori;
• Creșterea ROI-ului.

Lista de sus poate continua și poate varia în 

funcție de cerințele clientului sau etapa în care se află

cu marketing-ul digital.

Poate par lucruri noi sau complicate, însă cu 
puțină voință aceste lucruri pot fi înțelese și învățate într-

o perioadă scurtă de timp. Tot ce ai nevoie este să ai
curaj să începi să înveți și să te dezvolți!

“Succesul nu este rezultatul unei arderi spontane. Trebuie să
îți pornești singur focul.” – A. Glasgow

*SMMA – Social Media Marketing Agency
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Avantaje si dezavantaje

“Lucrurile mărețe se obțin încet. Dar nu obții nimic dacă stai

pe loc.” – Zig Ziglar

Avantaje:
• Vei fi plătit să utilizezi

rețelele de socializare;

• Nu ai nevoie de o 
investiție mare(ai nevoie

de un mic capital
pentru înființarea unei 

firme, de un 
laptop/computer și de 

conexiune la internet);

• Nu ai nevoie de un 

birou/sediu;
• Poți lucra de acasă;

• În medie, pentru un 
singur client poți încasa

aproximativ 200€/lună
(Daca ai 10 clienți
ajungi la un venit de 

2000€/lună).

Dezavantaje:
• Nu toți clienții înțeleg

importanța și 
necesitatea marketing-

ului digital; astfel, va fi 
mai dificil să găsești
primii clienți;

• Vei fi refuzat de multe

ori- lucrul acesta te

poate determina să
renunți;

• Trebuie să stăpânești
foarte bine utilizarea 
rețelelor sociale, 

strategiile avansate de 
marketing și tehnicile

prin care să aduci

rezultate;
• În unele situații vei fi 

nevoit să lucrezi inclusiv 
și în weekend-uri sau de 

sărbători.
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Etapele afacerii:

Înainte să începi o afacere în acest domeniu
este bine să îți faci un plan și să știi exact ce pași ai de 

urmat în continuare. Regăsiți sumarizat pașii pe care 

trebuie să îi urmați:

• Denumirea companiei
• În primul pas trebuie să selectați o denumire pentru

agenție.

• Înregistrarea legală
• Este important să vă înregistrați legal compania, în 

acest fel dați dovadă de profesionalism și încredere

clienților cu care veți intra în contact. Înregistrarea

societății este o formalitate destul de simplă și
accesibilă financiar – aprox. 122lei.

• Construirea website-ului
• Website-ul reprezintă cartea dumneavoastră de 

vizită, astfel este important să realizați un site de 

prezentare.

• Selectarea nișei:
• Selectarea nișei este un pas important. Deși pare 

mai simplu să faci marketing pentru absolut orice
domeniu, trebuie să înțelegi că, atunci când te

ocupi de o singură nișă vei deveni expert, deoarece

vei înțelege toate aspectele domeniului respectiv și
vei reuși să aduci rezultate mult mai repede.

• Setarea prețurilor și a pachetelor:
• În acest pas trebuie să realizati un set de pachete,

fiecare cu avantaje diferite și, bineînțeles setarea

planurilor tarifare.

• Găsirea clienților:
• După ce ai terminat toate punctele de mai sus, este

timpul să începi să găsești clienți pentru agenția ta. 

O poți face local sau online. Indiferent de 

modalitate, trebuie să stii fii conștienti că vei primi

multe răspunsuri de NU. Nu trebuie să te lași
descurajat, ci să continui să cauți până vei găsi

primul client.
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Etapele afacerii:

“Toate visele noastre devin realitate dacă avem curajul să

le urmăm.” – Walter Elias

• Semnarea contractului:
• Dupa ce ai stability o intalnire cu un posibil client este

important sa il convingi sa devina clientul tau. 

• Auditul
• Inainte sa contactezi clientii este important sa afli cat 

mai multe indormatii despre stagiul in care se afla

afacerea lor din punct de vedere marketing online. 

Trebuie sa realizezi un audit pentru retelele sociale

dar si pentru website-ul acelei companii. Acest lucru

iti va creste sansele sa stabilesti o intalnire si ulterior sa

semnezi contractual.

• Kickoff meeting – prima sedinta cu clientul
• Dupa semnarea contractului este important sa

stabilesti o intalire cu clientul in care sa afli cat mai

multe detalii despre obiectivele lui, despre clientii lui

si bineinteles despre planul pe care il ai pentru

urmatoarea perioada.

• Administrarea clientilor:
• Semnarea contractului este doar primul pas, 

urmatorul pas este sa mentii cat mai mult clientii in 

portofoliul tau, in acest fel vei avea un venit

constant. Trebuie sa fii atent la setarea asteptarilor, 

relaria pe care o vei construe cu acel client, sa

demonstrezi ca esti un profesionist si bineinteles sa ii 

cresti ROI-ul.
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Platforme folosite:

Afacerile au doar două funcții: marketing și inovație.”  –

Peter Drucker

• Facebook:
• Facebook este una dintre cele mai utilizate

platforme pentru marketing-ul online. Va trebui să

administrezi pagina de facebook a clientului sau

chiar să o creezi, să faci postări zilnice, să organizezi
concursuri, să te folosești de strategii de marketing 

pentru a crește engagement-ul la postări. Va trebui

să utilizezi business manager pentru a creea diferite
tipuri de campanii, în funcție de cerințele clientului.

• Instagram:
• Crearea contului de Instagram, utilizarea tehnicilor

de marketing precum V.R.I.N. (valoros, rar, inimitabil, 
neînlocuibil) sau A.I.D.A (atentie, interes, dorință, 

acțiune) pentru a crește numărul de urmăritori și
engagement-ul.

• Google Ads 
• Crearea campaniilor de tip search, text sau video pe

Google.

• Google Analytics
• O unealtă importantă pentru a analiza în detaliu

website-ul clientului.

• SEO 
• Optimizarea website-ului din punct de vedere SEO

• E-Mail Marketing
• Crearea unui sales funnel pentru a crește vânzările 

clientului.

În funcție de specificul clientului, poți utiliza și alte

rețele sociale (Linkedin, Pinterest, Youtube etc), însă

este esențial ca pe toate canalele să folosiți strategii de 

marketing care să vă ajute la creșterea conversiilor, dar

și a engagement-ului.

“
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Concluzii:
• Deschiderea unei agenții de marketing online este un 

business de viitor, iar din ce în ce mai multe companii au 
nevoie de marketing pentru a-și crește profitul și pentru a 

atrage clienți. În România există 1,2 milioane de firme

active, astfel că există o piață imensă care poate fi 

exploatată, iar marele avantaj este că concurența ta

este una mică.
• SMMA este o afacere pe care o poți demara din 

confortul casei tale, cu o investiție inițială mai mică de 

1000 de lei.

5 motive pentru care să îți deschizi o agenție de 

marketing online:

1. Vei avea propria afacere și nu va mai trebui să lucrezi

pentru alții;
2. Vei putea obține un venit lunar mult peste media 

salarială din România;
3. Vei avea posibilitatea să îți achiziționezi lucrurile la care 

visezi mult mai ușor;

4. Vei putea călători în vacanțe, și în același timp să îți
administrezi afacerea

5. Vei avea un program flexibil și nu va mai trebui să mergi

la serviciu de la 8 la 17.

6. BONUS: Vei putea petrece mai mult timp alături de 
familie și prieteni.

Trebuie să ai încredere în tine și să ai curajul să

începi. Oamenii de success din lumea întreagă NU SUNT 
diferiți de tine, nu sunt mai inteligenți și nici nu au ceva

aparte. Sunt la fel ca tine, ca mine, însă au avut curajul
să înceapă ceva, mânați de dorința de a ajunge mai

sus.

În încheiere îți urez mult SUCCES și dacă ai întrebări

legate de acest model de business sau dacă vrei să înveți mai
multe, te așteptăm pe site-ul nostru www.startaio.ro, unde vei

găsi și cursul online de SMMA.

http://www.startaio.ro/


un produs marca
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Vămulțumim!

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări sau dacă

doriți să împărtășiți câteva idei cu noi!

A: str Alunișului 9B, Rediu, Iași
E: contact@startaio.ro

T: +40 728 894 475

W: www.startaio.ro


