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Introducere 

 

Video-ul nu mai este acum o opţiune de marketing, ci a devenit o necesitate 

pentru orice tip de afacere.  

Oricât de convingător ar fi mesajul în cuvinte, şi în marketing se foloseşte puterea 

imaginii şi a sunetului pentru a atrage atenţia şi a crea interes pentru anumite 

produse sau servicii. 

Statisticile arată că cel mai mare succes în promovarea unui business, indiferent 

de mărime şi domeniul de activitate, îl are mesajul transmis în format video.  

Unele studii spun că oamenii, în general, îşi amintesc cam 20% din ce citesc, 50% 

din ce văd, şi 80% din ceea ce aud şi văd.  

Ştiai că: 
 

 60 de secunde de video reprezintă echivalentul a 1.8 milioane de cuvinte? 

 Utilizatorii reţin 95% dintr-un mesaj dacă acesta este transmis prin 
intermediul unui video? 

 69% din traficul de internet este reprezentat de vizionarea clipurilor video? 

 Reclama video va creşte dorinţa de cumpărare cu până la 97%? 

 Video-ul generează cu 1200% mai multe share-uri decât textul şi imaginile? 

 Video-ul online s-a dovedit a fi cu 600% mai eficient decât mail-ul şi printul? 
 

Fie că este vorba de clipuri de prezentare, filmuleţe scurte, live sau animate, 

whiteboard-uri, conţinut pentru website sau pentru platforme de socializare orice 

business are nevoie de video pentru a transmite mesajul de marketing. 

Întreprinzătorii mici şi mijlocii nu au bugete imense pentru producţii de tip spot TV 

cu actori, filmări complicate, coloana sonoră şi scenariu. 

Dacă și tu ești în această categorie, am o veste bună pentru tine. 
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Totuşi, un video animat sau 

whiteboard poate fi creat cu 

mai puţine costuri în ziua de 

azi şi merită din plin investiţia 

pentru că poate atrage 

atenţia şi banii clienţilor tăi. 

Aşadar, dacă şi tu vrei să 

ajungi cu produsele şi 

serviciile tale la cât mai mulţi 

oameni, ai nevoie de cel puţin 

un video pentru afacerea ta. 

Dacă nu vrei să munceşti degeaba sau mai rău, să pierzi bani plătind pe altcineva 

să-ţi facă un video inutil, atunci ţine cont de ceea ce vei citi în acest ebook. 

Primul pas în realizarea unui video este să creezi script-ul, mai exact textul 

pentru mesajul care va apărea în video.  

Fie că va rula doar textul sau va fi citit de cineva cu o voce profesionistă, iar 

înregistrarea va rula pe fundal, alături de o melodie care să dea ritm şi să menţină 

interesul, ai nevoie de un script cât mai puternic. 

Poţi vedea un exemplu de video animat cu un script realizat de noi, dând click pe 

imaginea de mai sus sau pe următorul link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XGLjpZYPedM  

În acest ebook îţi voi prezenta 10 reguli esenţiale de care să ţii cont pentru a 

realiza un script video care să vândă. 

Dar mai întâi te invit să citeşti câteva rânduri despre Video Story. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGLjpZYPedM
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Despre Noi 

Video Story sugerează misiunea profesională pe care ne-am asumat-o. Într-o 

perioadă în care atenţia oamenilor este din ce în ce mai greu de captat, misiunea 

noastră este de a transforma afacerile clienţilor noştri în poveşti video atractive 

care să atragă atenţia şi banii clienţilor lor. 

În ultimii 5 ani am creat peste 3000 de video-uri lucrând pentru clienţi din afara 

ţării, care ne-au solicitat cu mult interes serviciile de producţie video. 

Poți vedea câteva video-uri pe: https://videostory.ro/portofoliu/ . 

De vasta noastră experienţă pot beneficia acum şi afacerile din România. 

Viziunea noastră este ca în următorii 5 ani să avem un impact benefic în peste 

10.000 dintre afacerile din România, creându-le cel puţin un video animat 

explicativ. 

Abordăm orice proiect cu pasiune, profesionalism şi dăruire. 

De aceea am reuşit să dăm viaţa multor afaceri şi să creştem vânzările lor. 

Comunicarea este cheia construirii relaţiei noastre cu clientul. Identificăm nevoile 

afacerii clienţilor noştri, consiliem şi oferim suport informaţional prin blog-ul de pe 

site-ul nostru. 

Noi ştim că o calitate slabă a video-ului este descurajantă, iar calitatea este 

valoarea noastră cheie. 

Şi afacerea ta merită să fie cunoscută! Alege reclamele create de echipa Video 

Story pentru oportunitatea de a comunica diferit cu clienţii tăi şi pentru a te 

diferenţia de competitori. 

 

 

 

https://videostory.ro/portofoliu/


Script-ul: primul pas în crearea unui video care vinde 

 

  
© Copyright VideoStory.ro 

Toate drepturile sunt rezervate 
4 

 

10 reguli esenţiale pentru realizarea unui script video puternic 

 

Un video publicitar bun poate face minuni pentru orice afacere. Dar un video cu 

un mesaj neclar şi o producţie de joasă calitate va avea efecte negative asupra 

afacerii, asta însemnând pierderi de timp, bani şi notorietate.  

De aceea trebuie să înţelegem că video marketingul este o sabie cu două tăişuri, şi 

necesită atenţie, profesionalism şi respectarea unei strategii de lucru. 

Realizarea unui spot publicitar bun începe cu un scenariu bun. Indiferent cât de 

wow sunt luminile, culorile, animaţia, efectele artistice, mesajul ce urmează a fi 

transmis publicului țintă are nevoie de o poveste.  

Aşadar, prima etapă şi 

responsabilitate în 

producţia unei reclame 

este crearea scriptului.  

Scriptul sau scenariul 

este un text care 

include o descriere a 

acţiunii, a dialogului şi a 

tuturor efectelor 

sonore.  

Acum când consumul 

de conţinut video este 

extrem de ridicat şi pe 

telefonul mobil, în timpul întreprinderii şi altor activităţi, viteza de decizie şi rata 

de abandon a videoclipului a ajuns la câteva secunde.  

De aceea scrierea scenariului pentru reclama trebuie să urmeze câţiva paşi 

esenţiali pentru realizarea unui spot captivant. 
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Dar înainte să aşezăm ideile pe hârtie, trebuie să ştim cui ne adresăm sau la cine 

ajunge mesajul nostru publicitar.  

Pentru a ne cunoaşte audienţă şi ce anume ar face-o să vizioneze reclama noastră, 

avem nevoie de un brief creativ. 

 

1. Nu începe fără un brief (avatarul) 

Brief-ul de marketing este baza de pornire, un pas cheie,  un chestionar ale cărui 

răspunsuri ne vor ajuta să ne identificăm publicul, să-i aflăm nevoile şi motivul 

pentru care ar urmări povestea afacerii noastre. Nu omite acest pas fiindcă rişti 

să produci un material promoţional a cărui utilizare nu va avea sens. 

Cu cât ştim mai mult despre cei cărora ne adresăm, cu atât mai util pentru noi.  

În marketing mai este folosit și termenul de avatar, avatarul clientului tău ideal. 

Vârsta, sexul, veniturile, interesele, ce reţele sociale folosește, ce probleme, 

dorințe și nevoi are, ce trebuie să ştie despre afacerea noastră, ce îmbunătăţiri 

aduc produsele şi serviciile noastre în viaţa lui sunt informaţiile fără de care nu 

avem voie să mergem mai departe. 

 

2. Creează o poveste 

Dragostea pentru poveşti începe în copilărie, sunt uşor de reţinut şi ne păstrează 

conectaţi mult timp. Specialiştii au arătat  importanţa poveştilor şi în domeniul 

marketingului. Iar cu cât o poveste este mai creativă, cu atât atrage atenţia mai 

mult şi are un impact emoţional mai mare.  

Fii inventiv, lasă-ţi creativitatea să-şi spună cuvântul. Statisticile, definiţiile, şi alte 

informaţii seci nu vor câştiga atenţia oamenilor în primele secunde ale filmului 

tău, şi vei risca să-şi piardă interesul chiar în totalitate. 
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Persoana care scrie povestea este un vizionar. Înţelege viziunea întregii poveşti şi 

cum trebuie să fie spusă, indică toate metodele pentru a exprima un mesaj 

convingător.  

A scrie povestea este o sarcină grea, trebuie să se ia în considerare cel mai mult 

latura emoţională a poveştii, să se asigure că există emoţii care duc la acţiune şi 

ajung la spectator. 

 

3. Gândeşte un intro captivant 

O poveste bună captează atenţia chiar de la început. Fie că este o poveste 

puternică,  plină de umor sau că prezintă o perspectivă diferită pentru ceva, 

trebuie să prindă la public din primele secunde de difuzare.  

În condiţiile în care audienţa ta are şi alte preocupări, pentru a-ţi da atenţie, ai 

nevoie de un intro puternic. 

O poveste bună are impact în primele secunde şi va rămâne în mintea celui care a 

vizionat-o chiar și doar o secundă.  

 

4. Concentrează-te pe un singur mesaj 

Construieşte o poveste care să meargă într-o singură direcţie pentru a nu crea 

confuzie. Video-ul tău trebuie să fie scurt, simplu şi la obiect.  

Nu uita că durata medie a unui film de marketing este de mai puţin de două 

minute. Cu cât reuşeşti să spui mai mult într-un timp mai scurt şi în cât mai 

puţine cuvinte cu atât ai şansele mai mari să fii urmărit până la capăt. Iar pentru 

că mesajul să fie şi puternic, foloseşte toate tehnicile vizuale. 
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5. Încheie povestea ingenious sau cu un apel la acţiune 

Nu este uşor  să scrii un bun intro pentru povestea ta. Şi nu este suficient. 

Povestea ta trebuie încheiată la fel de ingenious cum ai început-o, altfel tot 

efortul, creativitatea şi forţa impactului se diminuează spre sfârşit.  

Atenţia trebuie ţinută vie chiar şi la sfârşit. De exemplu, un video a cărui poveste 

se termină cu o surpriză, intrigă sau cu un statement util. 

Îndemnul direct să facă ceva este un alt mod de a încheia. Publicul este invitat să 

vizioneze un demo, să distribuie un video, să se aboneze la newsletter-ul 

companiei sau să descarce un raport. 

 

6. Revezi script-ul de mai multe ori 

Scrierea înseamnă rescriere. De fiecare dată când vei revizui draft-ul, vei elimina 

informaţiile nefolositoare. Pentru un mesaj clar, simplu şi scurt, va trebui să 

elimini multe cuvinte şi să creezi cele mai concentrate şi scurte formulări.  

Limbajul folosit nu trebuie să conţină termeni tehnici sau de mare dificultate, dar 

nici să fie banal încât să insulte inteligența. Acum mesajul  necesită înlocuiri de 

cuvinte cu încărcătură emoţională.  

 

7. Găseşte tonul potrivit  

Pune-te în locul publicului ca să-ţi dai seama cum ai vrea să ţi se vorbească. Sigur 

îţi place să fii provocat, să ai impresia că există cineva căruia îi pasă de problemele 

tale şi vine cu sfaturi în întâmpinarea lor.  

Deci angajează-ţi spectatorul prin abordarea directă şi personală. Ai grijă să nu 

devii monoton folosind acelaşi ritm de vorbire. Oricât de serios ar fi subiectul 

mesajului nu înseamnă că şi tonul folosit trebuie să fie sobru.  
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8. Adăugă puţin umor 

Umorul înseamnă interactivitate, apelează la latura lor emoţională. Atingerea 

spectatorului din punct de vedere emoţional este aproape de câştigarea lui ca şi 

client.  

Oamenilor le place să zâmbească, iar o reclamă hazlie cu puţin umor inteligent şi 

de bun gust le va rămâne în minte, putând fi chiar repetată prin viu grai,  şi vor 

asocia produsul sau serviciul tău cu ceva ce le aduce o stare de bine.  

Atenţie, trebuie să cunoaştem umorul celor cărora ne adresăm ca nu cumva să le 

expunem sensibilitatea unui umor deranjant.  

De aceea un video animat atrage atenţia şi captivează pentru că uneori 

caracterele animate pot fi foarte amuzante. 

 

9. Citeşte script-ul cu voce tare 

Citind cu voce tare îţi vei da seama şi mai mult de sensul şi muzicalitatea 

mesajului. După ce te familiarizezi cu el, creşte viteza de citire, înregistrează-te şi 

ascultă-te. Rescrie, rescrie şi rescrie până când ai obţinut un mesaj curat, ce 

poate fi citit cu un ritm constant, fără momente de întrerupere. 

Foloseşte apoi un voiceover read time program care să îţi recunoască cât timp 

durează să fie citit un mesaj. 

 

10.  Cere păreri 

Dă mai departe acest script pentru a culege opinii. Iar un exerciţiu util ar fi chiar 

să-l prezinţi unui prieten, coleg sau orice persoană care face parte din audienţa 

target ca să te asiguri că transmite ceea ce ţi-ai propus. 
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Concluzii 

Script-ul clasic pentru video, a cărui curiozitate şi interes cresc treptat, oferind 

mesajul de marketing ca deznodământ, nu-şi mai are aplicabiliate.  

Este nevoie de  mesaje atât de captivante de la început încât potenţialul 

cumpărător să fie interesat chiar şi fără să vadă în totalitate reclama. 

Aşteptările publicului sunt tot mai mari, iar calitatea producţiei este importantă. 

Utilizatorii de internet nici nu se mai obosesc măcar să urmărească video-uri de 

calitate joasă.  

Când vine vorba de video nu preţul este criteriul principal prin care se alege o 

firmă de producţie, ci calitatea este primul criteriul.  

Un video de o calitate joasă poate face mai mult rău decât dacă nu ai avea deloc 

un video pe site-ul tău. 

Trebuie să investeşti inteligent deoarece reclama este ca un reprezentant de 

vânzări al afacerii tale care poate lucra non-stop pentru tine şi îţi poate aduce 

mai multe vânzări în afacerea ta. 

Așadar, vrei să lucrăm împreună pentru a-ţi crea şi ţie un video care să atragă 

atenţia şi banii clienţilor tăi? Dacă nu te descurci cu script-ul ți-l putem crea tot 

noi.  

Scrie-ne pe următoarea adresă de email: office@videostrory.ro sau pe pagina 

noastră de contact https://videostory.ro/contact/ și spune-ne mai multe detalii 

despre afacerea ta. 

Iată ce spun cei care au mai lucrat cu noi: 

 

 

https://videostory.ro/contact/
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Contactează-ne acum pentru a transforma și afacerea ta într-o poveste video 

care să îți aducă mai multe vânzări și mai mulți bani în buzunarul tău. 

 

 

Sorin Crişan 

Fondator Video Story 

www.videostory.ro  

http://www.videostory.ro/

