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Pe cine și ce 
reprezentăm azi 
de fapt?







Reprezentăm, așadar,
un brand și un creator de 
conținut care vin laolaltă
să discute rolul brandului în 
cariera unui creator de 
conținut și cum pot lucra 
mai bine.



De ce am ales să vorbim despre 
acest subiect?

Se tot vorbește despre rolul unui creator
de conținut în campaniile de marketing,
de afinități de brand și rezultate. Și se
vorbește din perspectiva unui brand.

Dar se vorbește prea puțin despre rolul
unui brand în cariera unui creator de
conținut: despre impactul pe care-l poate
avea, despre legitimitate și încredere,
despre cum un brand poate crește alături
de un creator de conținut sau despre co-
creare și stabilirea unei relații de lungă
durată, dincolo de un brief tranzacțional.



REALITY CHECK
Conținutul sponsorizat e atât de frecvent întâlnit 

în feed, încât utilizatorii au deja un
sistem propriu de a evita postările sponsorizate.



BRANDED CONTENT
Majoritatea brandurilor care încearcă să ajungă la comunitățile noastre 

investesc în coloborările cu noi. Și deja e evident că oamenii care ne 
urmăresc simt dacă un conținut e pe bune sau nu.



BRANDED CONTENT
Tocmai de aceea, nu este doar responsabilitatea creatorului de conținut 

să livreze o experiență autentică pentru comunitatea sa, 

dar este și responsabilitatea brandului să faciliteze o relație 

dincolo de un brief tranzacțional și să trateze creatorul de conținut 

ca pe un membru al echipei.



Cum putem 
construi această 
relație?



#1. Brandurile trebuie să știe și să-și asume că o 
colaborare cu un creator de conținut poate avea 
un impact asupra carierei acelui creator de 
conținut

Și nu doar asupra carierei creatorului de 
conținut cu care aleg brandurile să 
lucreze, ci uneori asupra întregii industrii. 
Felul în care brandurile fac un briefing, 
felul în care dau un feedback și mai ales 
modul în care înlesnesc creativitatea 
creatorului de conținut se vor reflecta în 
produsul final: conținutul pe care 
comunitățile îl vor vedea.



#2. Da, crearea de conținut reprezintă deja 
pentru mulți dintre noi o carieră

Un lucru e cert: industria de influencer 
marketing se profesionalizează pe zi ce 
trece, de unde și dorința noastră de a 
deveni din ce în ce mai buni în paralel cu 
cerințele tot mai mari ale comunităților 
noastre.

Și eu, la rândul meu, asemenea multor 
colegi din industrie încerc să învăț 
constant, fie editare, fie să adopt tendințe 
relevante pentru comunitatea mea.



#3. De ce e important acest impact? Pentru că
un creator de conținut poate crește odată cu un brand
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#4. Brieful de brand nu 
trebuie doar să ceară o 
serie de livrabile, dar 
trebuie să și ofere spațiu 
creatorului de conținut 
pentru co-creare



CO-CREARE
Un creator de conținut își cunoaște cel mai bine

mai mult dialog

comunitatea și felul în care
reacționează la branded content.

Dar co-crearea presupune un dans in
doi, în care creatorul nu doar respectă
brieful, dar intervine, propune și dă

feedback.



#5. Un transfer de 
legitimitate: creatorul de 
conținut va legitima un 
brand, dar și brandul va 
oferi legitimitate acelui 
creator de conținut



#6. Nu doar creatorul de 
conținut își transferă 
credibilitatea asupra 
brandului, dar și brandul 
poate oferi credibilitate 
carierei unui creator de 
conținut.



#7. Atât brandurile, cât și creatorii de conținut 
trebuie să-și asume un rol de educare reciprocă

În 2021, am lansat primul bootcamp pentru 
influencerii Pepsi: o inițiativă ce a constat într-o 
experiență offline, unică în România, menită să 
introducă creatorii noștri de conținut în universul 
brandului și să creeze o relație dincolo de un brief 
tranzacțional. Pentru un brand precum Pepsi, un 
simplu brief nu mai e de ajuns: e nevoie de o inițiere 
în universul de brand, printr-o experiență ce se 
formulează dincolo de o simplă prezentare în 
PowerPoint. Aici, e vorba mai ales de co-creare, idee 
pe care am înaintat-o în colaborarea cu toți creatorii 
de conținut ai brandului. În același spirit, am 
organizat un al doilea bootcamp și anul acesta.



#8. Un loc la masa creativității

În funcție de brand, campanie sau obiective, 
noi – creatorii de conținut, putem fi consultați 
pe diverse chestiuni creative. Da, co-crearea 
înseamnă să creăm alături de brand în urma 
unui brief, dar poate însemna inclusiv să fim 
alături în faze mult mai preliminarii ale 
planificării unei campanii.



#9. Big bets

Chiar și pentru brandurile mari, alegerea unor 
creatori de conținut la început de drum, dar cu 
potențial, se poate dovedi o strategie de 
succes pe termen lung. 



Aveți întrebări?


