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Salutare! 

Numele meu este Sorin Crişan şi sunt fondatorul proiectului Video 

Story a cărui misiune este de a trasnforma afacerea ta într-o poveste 

video care să atragă atenţia şi banii clienţilor tai. 

Felicitări pentru că te-ai înregistrat pe site-ul nostru videostory.ro , de 

unde ai descărcat acest ebook care te va ajuta să înţelegi cum să îţi 

creşti vânzările promovându-ţi şi tu afacerea prin video. 

Înainte ca proiectul Video Story să prindă viaţă, am lucrat ca 

freelancer în domeniul video marketingului, mai exact din anul 2010.  

Pentru că mi-a plăcut şi îmi place acest domeniu am luat decizia să fac 

totul la un alt nivel şi împreună cu echipa mea să oferim serviciile 

noastre de creare video şi pe piaţa din România.  

Ca freelancer am lucrat în mare parte cu persoane/companii din afara 

ţării. Dar îmi doresc ca şi antreprenorii români să îşi facă cât 

mai cunoscute produsele şi serviciile prin video-uri 

profesionale create de echipa Video Story. 

În ultimii 3 ani am observat o cerere tot mai mare în acest domeniu, şi 

acesta este un lucru bun, antreprenorii încep să îşi promoveze 

afacerile prin video marketing. Dar am observat şi că mulţi dintre ei 

încă nu ştiu cum să o facă, ce este în trend sau de unde să cumpere 

servicii de video marketing şi ce anume.  

În 2019 încă mai sunt multe companii care nu au nici măcar un site 

web, iar asta este grav pentru că pierd foarte mulţi bani astfel. 

În acest scurt ebook o să ne axăm doar pe Video Marketing, ce este şi 

cum te ajută promovarea video să îţi dezvolţi afacerea.  
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Ce este Video Marketing-ul? 

Video Marketing-ul este o componentă a unui plan integrat de 

comunicare în marketing, conceput pentru a capta atenția publicului 

prin transmiterea mesajului pe cale audio vizuală. Trendul actual în 

utilizarea platformelor social media este focusat în mare parte pe 

conținut video (transmisii live, videoclipuri). 

 

De ce Video Marketing?  

Îţi prezint mai jos 26 de avantaje pe care ţi le poate 

oferi promovarea video fata de cei din competiţia ta. 

1. Video generează mai multe conversii: site-urile web care 

utilizează video au avut o rată de conversie de 4,8%, faţă de 2,9% 

pentru cei care nu utilizează 

2. Video marketingul îţi poate aduce mai mult trafic 

organic: 62% dintre companiile care utilizează video marketing 

consideră că videoclipul a contribuit la creşterea cantităţii de trafic 

organic pe care îl primesc. 

3. Video-urile atrag atenţia, menţin interesul şi oferă o 

experienţă plăcută: 1 din 4 consumatori tind să-şi piardă 

interesul pentru o companie dacă nu are niciun videoclip pe site-ul 

lor. 

4. Oamenii preferă să afle mai multe informaţii prin 

video: 98% au declarat că au vizionat un videoclip explicativ 

pentru a afla mai multe informaţii despre un produs sau un serviciu 

înainte să îl cumpere. 

5. Video-ul este instrumentul indispensabil pe reţelele de 

socializare: în 2015, 60% dintre marketerii din social media au 
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utilizat conţinut video, iar 73% dintre respondenţi au planificat să-l 

folosească în 2016 şi chiar l-au folosit obţinând rezultate 

satisfactoare. 

6. Video creează încredere şi generează fidelizarea 

clienţilor: 75% dintre consumatorii unui produs au dorit să afle 

mai multe informaţii după vizualizarea unui video, iar 77% dintre 

consumatori au fost determinaţi să achiziţioneze. 

7. Oamenii vizionează mult mai uşor un video pe telefonul lor 

şi astfel se creează şi o conexiune personală cu produsul 

promovat: din 2013, vizionările videoclipurilor pe mobil au crescut 

cu mai mult de 233%, iar rapoartele YouTube indică un consum de 

videoclipuri pe mobil cu o creştere de 100% în fiecare an. 

8. 75% dintre specialiștii în marketing  au fost de acord că 

videoclipul este cheia pentru conducerea conversiilor. Și 

unele statistici indică faptul că, pe Facebook, un post video oferă o 

atracție de 135% mai mare decât o postare cu o fotografie. 

9. 80% dintre utilizatorii de internet îşi amintesc vizionarea 

unui anunţ video de pe un site pe care l-au vizitat în ultimele 30 

de zile; Şi 46% dintre ei chiar au întreprins anumite acţiuni după ce 

au vizionat anunţul; 

10. 85% dintre persoane sunt mai dispuse să cumpere după ce 

văd un video despre un produs; 

11. Când marketerii includ video în email au observat o creşte 

de 2-3 ori a CTR-ului şi o rată de dezabonare care a scăzut cu 

75%; 

12. 15% dintre cei care au vizonat un video de promovare chiar 

au vizitat şi magazinul fizic al companiei respective; 

13. BigCommerce a constatat că 30% dintre cumpărătorii 

online doresc mai multe videoclipuri de pe site-urile de comerț 
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electronic, care includ descrieri de produse, tutoriale și testimoniale 

ale clienților. 

14. 87% dintre marketerii online folosesc conținut video 

pentru a-și dezvolta afacerile, în timp ce 88% spun că 

videoclipul este "o parte importantă" a strategiei lor de marketing. 

15. 90% dintre informaţiile transmise creierului sunt vizuale, 

iar imaginile sunt procesate de 60.000 de ori mai rapid în creier 

decât textul; 

16. 78% dintre oameni urmăresc cel puţin o dată pe 

săptămână și 55% se uita în fiecare zi la cel puţin un video; 

17. Şansele să ajungi pe prima pagină în Google cresc de 53 de ori 

atunci când foloseşti video în promovarea afacerii tale; 

18. Oamenii sunt cu 75% mai interesaţi să vizioneze 

videoclipuri decât să citească. 

19. Vârsta nu contează – utlizatori online care au între 35 şi 44 de 

ani şi cei cu vârste între 45 şi 54 au tendinţa de a căuta şi a vizona 

conţinut video la fel ca şi cei cu vârste între 18 şi 24 de ani; 

20. 59% dintre directorii executivi ar prefera să vizioneze un 

videoclip decât să citească un text; 

21. Aproximativ 65% dintre cei care văd un video dau click 

pentru a vizita site-ul furnizorului, 50% cauta mai multe 

informaţii, iar 45% spun că au contactat un vânzător după ce au 

văzut un anunţ video online. Aproximativ 50% dintre cei care au 

vizionat un videoclip de marketing online au continuat să facă o 

achiziţie. 

22. Potrivit statisticilor oferite de Wyzowl, 98% dintre persoanele 

intervievate au declarat că au vizionat un videoclip explicativ pentru 

a afla mai multe informații despre un produs sau un serviciu înainte 

să îl cumpere. 
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23. Hyperfine Media a constatat că 64% dintre cei care văd un 

video au mai multe șanse să cumpere un produs online fată 

de cei care nu văd niciun video. 

24. De asemenea, potrivit lui Animoto, există de patru ori mai 

mulți clienți care ar prefera să vizioneze un videoclip despre un 

produs decât să citească despre el. 

25. Potrivit lui Wyzowl, 62% dintre companiile care utilizează 

video marketing considera că videoclipul a contribuit la creşterea 

cantităţii de trafic organic pe care îl primesc. 

26. Un studiu efectuat de Social Media Examiner a constatat că 73% 

dintre marketerii online au crescut utilizarea 

videoclipurilor în strategia lor de marketing în 2017. 

 

După cum observi ai foarte multe motive pentru a folosi video în 

promovarea afacerii tale.  

Ca o concluzie, prin video îţi creşti credibilitatea şi reputaţia 

brand-ului, atragi mai mult trafic, creşte rata de conversie şi 

implicit ai mai mulţi clienţi şi mai multe vânzări. 

Singura problemă este că, potrivit unui sondaj efectuat de Ascend2, 

jumătate dintre marketerii de astăzi cred că video-ul este cea mai 

dificilă formă de conţinut pe care o creează, în ciuda faptului că este şi 

cea mai eficientă. 

De exemplu, o companie care a reuşit să conducă mai mult trafic 

organic datorită videoclipului este Step2, producătorul principal de 

jucării pentru copii şi articole preşcolare. Step2 foloseşte marketingul 

video pentru a-şi arăta produsele în acţiune.  
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Începând cu 2011, Step2 a creat peste 100 de videoclipuri cu 

produsele lor. Datorită videoclipurilor, Step2 a reuşit să crească cu 

174% rata de conversie a celor care au vizionat faţă de cei care nu au 

vizionat. 

În cele din urmă, chiar dacă nu este foarte uşor şi ieftin să 

creezi un video, folosirea video marketingului îţi creşte 

vânzările şi îţi aduce mai mulţi bani. Acest lucru este clar.  

 

Dar dacă videoclipul nu explică foarte bine produsul printr-o poveste 

captivantă, utilizatorii îşi pierd interesul şi atenţia, ceea ce înseamnă 

bani pierduţi pentru tine. 

 

Tipul video-ului depinde de mai mulţi factori dar cei mai importanţi 

sunt audienţa şi bugetul tău. Poţi să alegi un video de prezentare de 

produse (dacă vinzi produse) şi aici nu contează ce vinzi pentru că 

orice produs poate să fie prezentat prin video.  

Acum câteva zile am terminat un video pentru un client care vinde 

“tablă tip ţiglă”. Poţi vedea video-ul aici: http://bit.ly/2XOV2K9  

Dacă eşti în zona de servicii poţi alege un video de prezentare 

a serviciilor.  

De exemplu dacă eşti un avocat poţi să îţi prezinţi serviciile prin video. 

Probabil ai un segment de public, cum erau avocaţii care se ocupau de 

celebra taxa auto. Audienţa lor era creata din persoanele care doreau 

să îşi recupereze taxa auto. În acest caz poţi să filmezi un clip scurt 

unde spui cum poţi să îi ajuţi cu problema respectivă.  
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Tot în acest caz poţi să alegi un video animat care stârneşte 

mai mult interes prin povestea creată. Poţi vedea mai multe 

astfel de video-uri create de noi pe pagina de portofoliu: 

https://videostory.ro/portofoliu/  

Sper să îţi fie de folos informaţiile de mai sus, iar acum când o să mai 

auzi că este important să ai un video o să ştii şi de ce.  

Iar dacă vrei să lucrăm împreună pentru a crea şi pentru afacerea ta 

un video care să atragă mai mulţi clienţi din mediul online, nu ezita să 

ne contactezi pe email la office@videostory.ro  

 

Iţi doresc o afacere cât mai prospera! 

Sorin Crişan 

Director general 

 

www.videostory.ro      

Facebook     

Instagram 
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