
Facebook
get started



Îți mulțumim pentru că ai downloadat micul nostru manual 
de introducere în ale Facebook-ului.

Înainte să începem, trebuie să înțelegi un lucru: social media 
nu este soluția-panaceu pentru brand-ul tău. Dacă lucrurile 
din interiorul brand-ului nu sunt bine puse la punct, oricât de 
sociabil ai fi în online, rezultatele nu vor fi la fel de vizibile pe 
cât vrei și nu vor avea impactul dorit.

Social media te va ajuta să discuți altfel cu clienții tăi, să trans-
formi utilizatorii în clienți noi și să fidelizezi comunitatea care 
este deja interesată de produsele sau serviciile tale.

Social media îți oferă posibilitatea de a spune o poveste, de a 
crea conținut entertaining și de a afla ce faci bine și ce poți 
face mai bine. 

Hai să descoperim împreună cum putem face asta să se 
întâmple! 
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Oricine poate crea o pagină de Face-
book. Este gratis și o poți face chiar 
acum!

Poți crea pagina de Facebook de pe 
contul tău personal. Nimeni nu va 
vizualiza numele tău și acesta nu va 
apărea deloc pe pagina de Facebook 
oficială pe care o creezi. 

Cine poate crea o 
pagină de Facebook?
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Oricine

I WANT YOU!



Pentru a crea o pagină de Facebook, te duci frumos în colțul 
dreapta sus a paginii de Facebook și dai click pe create a page.  
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Vei fi direcționat într-un meniu unde vei putea 
alege tipul de pagină de Facebook pe care 
dorești să îl creezi pentru brand-ul tău. 
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De ce tip de pagină ai nevoie? 

Dacă ai o locație fizică spre care vrei să 
îndrepți efectiv clienții tăi, atunci îți reco-
mandăm pagina de Facebook Local busi-
ness or place.

Local Business or Place

Dacă afacerea ta nu are neapărat nevoie de 
prezența fizică a clienților tăi sau dacă ai mai 
multe locații cu orare diferite, atunci pagina 
Company, Organisation or Institution este 
cea mai bună alegere.

Company, Organisation or Institution
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De ce tip de pagină ai nevoie? 

Dacă produsele tale sunt comercializate prin 
mai multe website-uri sau sunt în oferta mai 
multor retaileri, atunci alege pagina Brand or 
product. Apple, Coca Cola, Pepsi sau L’Oreal 
folosesc acest tip de pagină. 

Brand or Product

Dacă pagina ta va fi concentrată pe promovar-
ea unui artist/trupă sau chiar a ta personal, 
atunci pagina cu steluțe în jurul figurii umane 
este cea mai potrivită.

Artist, Band or Public Figure
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De ce tip de pagină ai nevoie? 

Dacă afacerea ta se bazează pe entertain-
ment – seriale TV, filme, reviste sau radio – 
atunci alege tipul acesta de pagină de Face-
book.

Entertainment

Recomandată organizaților non-profit sau 
de caritate.

Cause or Community

* În afară de Cause or Community, fiecare categorie are subcategorii pentru
o mai bună împărțire a acestora pe Facebook. Alege subcategoria care se 
potrivește cel mai bine afacerii tale
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Un nume, doar!
Primul lucru când vorbim despre pagina de Facebook
a companiei tale este numele.

Asigură-te că numele este scris corect! Din prea mult 
entuziasm pot apărea mici greșeli de ortografie.

Durează 10 zile ca Facebook să aprobe redenumirea 
paginii și nu vrei ca brand-ul tău să sufere 
în aceste 10 zile.



9

Alege imaginea de profil a paginii tale: aceasta trebuie să fie 
logo-ul vostru – simplu și la obiect.1

Alege cover photo: poate fi sloganul tău supraimpus peste o 
imagine, o imagine a produselor tale vedetă, a adreselor cu 
locațiile tale, etc. Depinde de la brand la brand care este cea
mai bună idee. 
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Avem o pagină de Facebook – cum procedăm?
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Sub poza de profil a paginii tale, vei descoperi 
aceste rubrici. Unele sunt stas, iar altele 
depind de tipul de pagină ales. Noi acum 
avem nevoie de rubrica ABOUT.

Aici vei putea verifica că adresa introdusă 
este corect preluată de hartă, vei putea seta 
programul afacerii tale (dacă este cazul), vei 
putea adăuga o descriere scurtă de maxim 
255 de caractere și vei putea adăuga o descri-
ere mult mai lungă a produselor, serviciilor, 
valorilor brand-ului tău într-o rubrică sepa-
rată.

Am ales imaginile și numele –
ce urmează?



11

TAB-urile principale
În partea stânga-sus, deasupra cover photo, vei vedea câteva tab-uri:

Fiecare îți permite accesul la un alt feature.

Page: te duce exact la timeline-ul paginii tale.

Messages: vei accesa mesajele pe care le primești de la fani/utilizatori.

Notifications: de fiecare dată când se întâmplă ceva pe pagina ta (comentarii, 
share, check-in, etc.), aici vei observa un cerc roșu.

Insights: vei afla absolut totul despre pagina ta. 

Publishing tools: aici vei publica/programa postările tale.

Acum să le luăm pe rând să vedem ce pot face fiecare pentru 
afacerea ta. Vom folosi pagina noastră de Facebook pentru 
exemplificare ușoară.
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O mică diferență este că avem tab-ul de Services, unde am 
listat toate opțiunile disponibile clienților noștri.
Dacă afacerea ta oferă mai multe tipuri de servicii clienților, 
atunci poți profita de acest tab: adaugă serviciile tale, o descri-
ere scurtă și o imagine și le vei putea da tag în orice postare!

TAB-uL PAGE

Primul tab este și cel 
mai ușor de folosit și 
cel cu mistere zero 
spre deloc.
Imediat sub cover 
photo, vei putea să 
scrii direct o postare.

În partea stângă vei 
avea meniul asociat 
paginii tale. În cazul 
nostru, el este destul 
de ușor de intuit. 
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TAB-uL MESSAGES

Din motive de confidențialitate nu le putem afișa 
aici, dar tab-ul de mesaje te va duce în inbox-ul 
unde sunt păstrate toate conversațiile tale cu 
fanii brand-ului.

NB: oricâți administratori are pagina ta, atunci când se răspunde la un mesaj, 
fanul va vedea că mesajul vine din partea brand-ului tău. Tu poți vedea cine a 
răspuns la mesaj, dar utilizatorul NU.
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TAB-uL ActivitY

În acest tab poți vizualiza toate modurile în care fanii tăi și 
utilizatorii în general au interacționat cu pagina ta.

Poți vedea cine a dat LIKE la o postare, cine a dat LIKE la 
pagină, cine dă SHARE, cine a dat check-in locației tale 
fizice, cine a menționat brand-ul tău într-o postare și de 
asemenea, aici poți primi notificări legate de modificări 
ale paginii cerute de fani: orar, locație, etc.
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TAB-urile insights
1. Promotions: aici poți monitoriza rapid orice campanie de Face-
book Ads în derulare.

2. Likes: poți compara evoluția paginii tale pe o perioadă de maxim 
o lună – cum merg Reach-ul, like-urile sau cât de interesați sunt 
fanii paginii de conținutul pe care îl oferi.

3. Reach: poți afla la câți utilizatori ajung postările tale, atât cele 
organice, cât și cele promovate.

4. Page Views: câți oameni au vizualizat pagina ta de business, câți 
au dat click pe butonul de website, butonul de call și îi poți categori-
si în funcție de vârstă, sex, țară, oraș.

5. Posts: ai o vedere amplă a postărilor tale – engagement, reach, 
când sunt fanii tăi online (ore și zile) și postări ale competiției tale.

6. Events: evenimentele pe care le organizezi cu ajutorul paginii de 
Facebook.

7. Videos: poți afla statistici despre videoclipurile pe care le-ai urcat 
pe pagină – câte vizualizări, cât durează în medie o vizualizare, etc.

8. People: cum arată utilizatorii tăi – vârstă, sex, locație.

9. Local: detalii despre traficul pietonal din zona locației tale fizice.

10. Messages: statistici legate de conversațiile brand-utilizator.



TAB-ul publishing tools
Aici poți vizualiza postările din trecut, poți programa 
postări, poți salva ciorne pentru postări viitoare, poți 
verifica videoclipurile din listă și poți verifica adresele 
de email generate de campaniile de Facebook Ads. 
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SETTINGS

1. General: poți să aplici filtre pentru cuvinte injurioase, poți alege 
să nu apari ca pagină recomandată, poți alege grupe de vârstă și 
poți downloada pagina pentru a păstra informația.

După ce terminăm cu tab-uri, ne îndreptăm frumos spre dreapta 
unde avem pagina de Settings.

Aici poți face o listă foarte lungă de lucruri. Noi ți le povestim pe 
cele mai relevante pentru pagina ta:

2. Edit Page: poți alege formatul paginii tale (mici schimbări de 
look) și poți adăuga sau scoate tab-urile din stânga lateral.

3. Post attribution: ai opțiunea de a posta fie sub denumirea pag-
inii de business sau sub denumirea ta de utilizator.

4. Notifications: poți alege cât de des vrei să fii anunțat de activi-
tatea ce are loc pe pagina ta.

5. Page Rules: poți atribui diverse roluri celor care au acces la 
pagină – în funcție de atribuțiile pe care aceștia le vor avea.

6. People and other pages: poți vedea utilizatorii sau paginile care 
au dat LIKE paginii tale.

7. Preferred page audience: poți selecta exact ce tip de utilizatori 
preferi.

8. Activity log: un registru al tuturor activităților care au avut loc pe 
pagina ta – cine și ce a făcut
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Engagement: numărul de reacții, like-uri, share-uri și 
comentarii la postarea ta.

GLOSAR

Fan: orice utilizator care a dat like paginii tale de Face-
book.

Reach: numărul de fani la care ajunge postarea ta în 
mod organic (fără să investești financiar în promovarea 
ei). Reach-ul crește dacă postarea are o rată mare de 
engagement sau dacă o promovezi prin Facebook Ads.
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Reach-ul organic al unei postări este de maxim 2% din 
numărul total al fanilor tăi.

TIPS & TRICKS

Dacă o postare are un engagement bun, atunci aceasta va 
ajunge la și mai mulți utilizatori.

Nu folosi hashtag-uri în postări. Facebook penalizează 
acest tip de truc pentru că are impresia că postarea a fost 
creată pentru o altă rețea de socializare hashtag friendly – 
Twitter sau Instagram.



Hey! Felicitări! Ai terminat
de învățat Facebook 
basics!
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Nu uita: socializarea în online este la fel
ca socializarea în offline – începutul
este greu. După ceva timp totul îți 
va intra în reflex și nu vei putea
să îți aduci aminte cum era să 
ai un brand nesociabil.



EPILOG
Tot ce am discutat mai sus este doar cai-
macul Facebook. 

Odată ce înveți bazele și ești 
încrezăto(a)r(e) în puterile tale, atunci poți 
începe să explorezi și Facebook Ads – plat-
forma internă care se ocupă cu partea mai 
mercantilă Facebook: investești financiar 
în promovarea conținutului paginii tale, a 
site-ului sau a unei aplicații.

Ca să ajungi în panoul de Facebook Ads, te 
duci frumos în colțul dreapta al ecranului și 
dai click conform imaginii de mai jos.
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Vei ajunge în ecranul acesta:

1. Brand awareness: brand-ul tău va ajunge la mai mulți oameni înclinați să fie interesați de ce oferi.

2. Reach: reclama ta va ajunge la un număr maxim de oameni.

3. Traffic: poți trimite utilizatori fie într-o secțiune din pagina ta de Facebook, fie pe website-ul tău.

4. Engagement: obține comentarii, reacții, like-uri și share-uri la postările tale.

5. Appinstalls: trimite utilizatorii într-un magazin online pentru a-ți cumpăra aplicația.

6. Videonews: promovează un videoclip.

7. Lead Generation: strânge informații relevante despre 
potențiali clienți – adrese de email, număr de telefon.

8. Conversions: monitorizează ce acțiuni au utilizatori aduși de Facebook pe 
site-ul tău – cumpărat, wish list, etc.

9. Product Catalogue Sales: reclame care afișează produse din catalogul tău și 
încurajează utilizatorii să cumpere de la tine.

10. Store Visits: promovează vizite în locațiile tale fizice.

Pe rând:
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De aici începe cu adevărat partea interesantă: selectarea target-ului, stabilirea bugetului, 
crearea reclamelor într-un stil cât mai catchy și memorabil, monitorizarea campaniilor, 
adaptarea lor, testare și rezultate.

Toate pot părea copleșitoare la început dar Facebook a încercat să facă lucrurile cât mai 
simple și intuitive.
 
Dacă, însă, simți că ai nevoie de puțin ajutor înainte să te simți ca peștele în apă, îți 
stăm oricând la dispoziție cu sfaturi și recomandări. Poți oricând să stabilești o 
întâlnire cu noi și te vom ajuta să descurci ițele părții mercantile Facebook
într-un mediu relaxat, prietenos și confortabil.



SUNTEM AICI 
PENTRU A TE AJUTA!

Telefon:   +40 721 94 12 66

E-mail:      contact@connectmedia.ro

Adresă:     Strada Doamna Oltea, nr. 58,
                      Sector 2, București


