
Lorena & Louis 

de la creatori de continut la cei mai buni prieteni!
 



1.Cine suntem noi?



LORENA VISAN

activeaza in mediul online de peste 
11 ani

activeaza pe cele 3 mari platforme: tiktok,
instagram, youtube

Varsta: 25 de ani

111K
Y O U T U B E  S U B S C R I B E R S  

403K
I N S T A G R A M  F O L L O W E R S

916K & 47M
T I K T O K  F O L L O W E R S .   H E A R T S



LOUIS FLOREA

ctiveaza in mediul online de peste 
4 ani

activeaza pe cele 3 mari platforme: tiktok,
instagram, youtube

Varsta: 24 de ani

25K
Y O U T U B E  S U B S C R I B E R S  

247K
I N S T A G R A M  F O L L O W E R S

892K & 53M
T I K T O K  F O L L O W E R S .   
 H E A R T S



2. THE MEET
 



La inceputul anului 2020. Mai exact Ianuarie 2020. A venit pandemia si fiindca eram vecini am inceput sa colaboram.
Ne-am carantinat impreuna si am postat mult content impreuna.

Atunci a fost momentul cand ne-am dat seama ca energiile noastre seamana, contentul nostru fiind real, autentic,
relatable si amuzant, oamenii au interactionat cu noi imediat. 

 
 
 
 



feedback-ul oameniilor a fost neasteptat de frumos. 
Ei sustinandu-ne in orice.

 

fiindca energiile noastre seamana si avem aceleasi pasiuni, am facut
content de entertainment, dans si lifestyle.

clipurile virale filmate impreuna au fost cele de dans si entertainment 

Brandurile cu care am colaborat:
 

-Adidas, Loreal, OldSpice, H&M, Pandora, BCR, 
AVON, Coca Cola, Mc, Kfc

 
 

click here

https://vm.tiktok.com/ZMFY2V6h7/


3.Platforme & more 
 



A. Attention Span Scazut - 8.25s in 2022
 

MOTIVE:
FOARTE MULT CONTINUT!
Conținut divers si din toate categoriile. 
Multi creatori din ce în ce mai relatable.
Timpul oamenilor de petrecut pe telefon a
scăzut. 
curiozitatea fata de mediul online a
crescut lumea devenind interesată și
luând ca exemplu content creatori. 

         Ce poti livra într-un short video
content?

Continutul scurt a devenit util pentru
absolut orice isi dorește creatorul sa
transmită, de la Rețete de bucatarile, pași
de dans sau chiar construcții, contabilitate
și medicina. Acesta da posibilitatea tuturor
sa poată sa isi facă o idee despre un
domeniu sau un produs într-un interval în
care iei pot menține atenția focusată pe
informație .

       Informatia este livrata concis, intr-
un timp mai scurt și direct la subiect. 

Odată cu Short-form videos, creatorii s-
au adaptat la capacitatea de menținere a
atenției publicului și au învățat sa
transmită informația în clipuri începând
cu 15s pana la 3 minute. Au apărut
videoclipuri aestetice, fără discurs audio
care-ți arata tot ce ai nevoie fără sa fie
nevoie explicațiilor auditive, sau,
Explicațiile auditive au devenit foarte
concise, simplificate și pot fi pe înțelesul
tuturor urmăritorilor.

        De ce iubim noi short content-ul?

 Am ales sa mergem pe varianta de shot
content video pentru ca nu plictiseste.
Pentru ca reușim sa facem comunitatea
noastră sa se bucure mai ușor de ceea
ce le oferim și, mai mult, le oferim o
varietate de tipuri de clipuri astfel
încât ei sa vadă în majoritatea timpului
ceva nou, fresh și diferit. Totodata,
comunicarea cu audienta noastră este
mult mai ușoară printr-un short video
de tip: tiktok. Reel, story sau Shorts.

B.

C. D.

E.        Platforme:

 Axarea pe Short video form a intrat în
expansiune odată cu Nașterea vine-
ului, care oferea posibilitatea
uploadarii videoclipuri de pana la
maxim 6 secunde. Den aici a preluat și
tiktok-ul ideea de short video form
dându-le voie creatorilor sa uploadeze
pana la 15s videos. Recent marindu-si
capacitatea de uploadare pana la 3
minute. Dupa succesul fără precedent
al Tiktok-ului, instagram a lansat pe
piața REELS, care promitea Afișarea un
tip de short term video care încerca sa
fie diferit de tiktok prin esteticitatea
clipurilor, viralizandu-se mai ușor
clipurile de tip estetic decât comediile
șamd. Ultimul de pe lista noastră este
Shorts, lansat de YouTube în 2020, care
se dovedește a fi un real succes mai
ales în rândul tutorialelor de toate
felurile.



4.De ce TIKTOK?
 
 



TikTok este aplicatia momentului si
continuă să susțină crearea de
experiențe autentice pentru
utilizatorii din România

TikTok a fost și cea mai descărcată
aplicație în anii 2020 și 2021. 

1

2

3

TIKTOK.

 TikTok este folosit la nivel global de
peste un miliard de utilizatori activi
și acest rezultat a fost atins de cel
puțin trei ori mai rapid față de alte
platforme mari, iar în Europa a
depășit de mult pragul de 100 de
milioane.



A. Engagement
        Fiecare om, indiferent de
vârstă, va găsi ceva pentru el pe
TikTok. TikTok este o destinație
principală pentru divertisment, dar
este și o platformă care inspiră
oamenii să descopere lucruri noi și
să învețe. For Gen Z, TikTok Is the
New Search Engine. Gen Z daca vor
sa invete ceva, ei vor da un search
pe TikTok pentru a cauta
raspunsul. Pe tiktok putem sa
gasim o varietate de continut. De la
dans la gatit la diy la discutii care
trateaza probleme sociale si lista
poate sa continue. Spre ex: de
aceea pe mine m-a ajutat tiktok sa
am o voce in randul tinarilor.
Mereu am comunicat mesajul prin
diferite metode. dans, make up,
storytime-uri. 
 

 TikTok permite in prezent
creatorilor de continut sa
posteze content pana la maxim
10 min. Acesta a fost un
challenge pentru creatori sa
invete sa contureze informatia
pe care o au de transmis catre
audienta intr-un timp mult mai
scurt. Spre exemplu: clipurile pe
care le postez pe tiktok nu
depasesc 3 minute. Am invatat
sa-mi transmit mesajul catre
comunitate mult mai simplu si
mai rapid. Oamenii vor sa vada si
sa auda repede ce vrea creatorul
sa transmita de aceea oamenii
niciodata nu se plictisesc pe
short video.

Pe tiktok intr-o saptamana
poti sa ai peste 1m de views.
in schimb pe instagram poti
sa ajungi la cateva mii. 
Spre ex: eu intr-o sapt am
peste 3M views pe tiktok iar
pe instagram 100K views

B. Informatia perpetuata
mai usor:

C. Creativitate:



D. Conexiunea intre
creator si audienta:

Brand-urile au avut la inceput o
reticienta in ceea ce priveste app
tiktok dar de aproape 2 ani, au
inceput sa fie diferite campanii pe
aplicatia tiktok. Contentul
mulandu-se pe creativitatea
creatorului, devenind mult mai
tiktokable.

 

Live-urile au aparut prima data
pe tiktok in primavara anului
2020 in timpul pandemiei. 
In mai 2022 tiktok a anuntat ca
lanseaza “subscription feature”
ceea ce inseamna ca daca
audienta vrea sa fie mereu la
curent cu live-ul creatorului
poate sa dea subscribe, dar are
nevoie de invite sau sa plateasca.
Live-urile sunt un real succes
pentru app tiktok pentru a folosi
functia de “go live” trebuie sa ai
peste 1000 de followers si
trebuie sa aiba peste 18 ani.

România este a doua cea mai
mare țară consumatoare de
TikTok din Europa Centrală 
audienta apreciaza autenticitatea
si interactioneaza foarte bine cu
acest tip de continut.
In martie 2022 TikTok lanseaza o
extensie si anume: story on
tiktok. ceea ce permite
creatorului de continut sa fie mai
aproape de comunitatea lui.
spre exemplu: eu am o legatura
stransa cu audienta
mea/comunitatea mea. 
mereu le spun tot ce fac, unde
merg si cu cine.
asta este foarte important pentru
comunitatea mea. conectati
mereu la tot ce se intampla in
viata mea

E. Live F. Campanii

Louis -
Adidas

Lorena -
Pandora

https://vm.tiktok.com/ZMFYjyAPR/
https://vm.tiktok.com/ZMFYjBJV8/


5.INSTAGRAM
ENGAGEMENT

 
 
 



Feed, unde poți posta poze și
video de pana la 90s
Reels, care face parte din
categoria short videos,
Story, care funcționează ca un
instant în care poți transmite
informații care-ți vor rămâne
pe profil 24h sau nelimitat
dacă alegi sa le salvezi în
secțiune de highlights,
Live, care nu iti impune nici o
limita restrictiva de timp.

IG iti oferă posibilitatea sa aduni
engagement din 4 mari categorii: 

1.

2.

3.

4.

https://vm.tiktok.com/ZMFY2V6h7/
https://vm.tiktok.com/ZMFY2V6h7/


A. REELS 
Brandurile au început chiar de când
instagramul a luat amploare sa
investească bani în creatorii care se
potriveau valorilor lor. De ceva timp
brandingul s-a împărțit în 2 mari
categorii ca se poată face diferența între
tipurile de creatori de care au nevoie,
astfel s-au născut - sales campaigns,
unde este de așteptat ca creatorul sa
poată vândă direct prin intermediul
postărilor, sau awarness campaigns
unde necesitatea principala este
publicitatea, “reclama” care are ca scop
prezentarea de produs către public, fără
sa fie o vânzare directa, unsa îndemnând
tot către o vânzare. 
 
Exemple de branduri cu care am lucrat:

AWARNESS : Fashion Days, HBO,
RedBull, Lidl

SALES : Mobile Fox, Tommy Hilfiger,
Coca Cola, Notino

Ultima tendinta in materie de postări pe
instagram a devenit instagram
collaboration, care-ți da posibilitatea sa
share-uiesti aceeași postare cu un alt
utilizator de instagram. Engagementul va
fi combinat ceea ce aduce un plus ambilor
utilizatori implicați în colaborare,
dublând sau chiar tripland engagement-ul
total pe care îl va face postarea. 

Aparute in august 2020, instagram reels a
atras natentia tuturor stârnind
controverse încă din primele zile de la
apariție, conceptul fiind foarte
asemanator cu TikTok. În 2022 Meta a
aruncat ultima controversa anuntant ca
oficial contexnul primar pe instagram se
va baza pe REELS, lucru care nu a fost
foarte bine primit de utilizatorii
instagram care percep aceasta aplicație
pentru POZE. 
Ideea de reels s-a diferențiat de tiktok
fiind pus accentul pe esteticitatea
Conținutului, videoclipuri foarte pleasing
to watch, incadraturi foarte bine
calculate și background-uri alese cu
atenție. Toate așezate perfect pe muzica,
experiență auditivă fiind egal de
importanta cu cea vizuala.

B. INSTAGRAM
COLLABORATION 

D. CAMPANII SI BRANDING. 

 DIn punctul de vedere al utilizatorilor din
toată lumea , cel mai bun update pe care
Instagram l-a avut de la lansare a fost
posibilitatea postări Story-urilor.
Un utilizator obișnuit, care nu Creează
conținut as a living, postează între 3 și 7
story-uri pe zi, numărul de postări crescând
în funcție de evenimentele care se petrec în
viață cotidiană a tuturora. Instagram story
captivează printr-o mulțime de unelte pe
care le poți folosi pentru a da un plus de
savoare storurilor tale precum : question tab,
poll, countdown, music tab, add picture,
Gif’s, quiz, location & many more 
 

C. STORY



5.TIKTOK VS. INSTAGRAM
 
 
 



A. STORY

Desi noțiunea de Live a luat amploare
prima data pe Instagram, noul update al
tiktok-ului iti permite ca utilizatorii sa
câștige bani prin intermediul Cadourilor
care pot fi date de urmăritori pe
parcursul streamingului. Acest aspect
propulsează tiktok-ul în topul
aplicațiilor de streaming, chiar dacă
acesta nu face parte din aceasta
categorie 100%, utilizatorii aleg sa facă
live streaming pe tiktok din cauza
revenea-lui care este surprinator de
mare pentru o aplicație socială.
 

O lupta apriga între cele doua aplicații
ale momentului, Instagram și Tiktok.
Deșii ideea, în sine, este aceesi, atât
tiktok cât și Instagram se lupta sa
îmbunătățească customer service-ul cu
fiecare upgrade. Tiktok-ul se afla în
topul preferințelor utilizatorilor reusint
sa tina oamenii în aplicatie între 40 și
90 de minute în medie pe zi, pe când, pe
instagram marja este de 25-60 minute.
Different se face, mai profund, la
engagement, unde tiktok-ul se afla pe
primul loc din cauza AI-ului care ne
formează pagina de foryou bazată pe
recomandate, pe când, pe instagram, ai-
ul se uita în general la contextul pe care
tu îl urmărești pentru o perioada mai
multa de timp, neținând cont de
interacțiunea pe care o ai cu postările. 

Desi, de curând, a lansat și tiktok
varianta de story, nu a fost nici pana în
ziua de azi percepută ca un must de către
utilizatorii de conținut, dat fiind faptul
ca în general noțiunea de story este
instant asociata cu Instagramul. Cu toate
astea, dat fiind faptul ca pe tiktok poți
creste în urmăritori mult mai rapid decât
pe instagram, aceasta funcție poate
atinge engagement mai mare decât pe
instagram. 

B.  REEL VS TIKTOK C. LIVES ON PLATFORMS



D. ENGAGEMENT

D. Obținerea de engagement pe cele doua
aplicații de socializare este foarte
diferită, pe tiktok se afla în prin plan
videoclipurile de tip: comedie și/sau
tutorialele iar pe instagram în prin plan
se afla continutul de tip lifestyle.
Conținut preluat, upgradat și dezvoltat și
de Tiktok, unde, de mai bine de 6 luni
Lifestyle-ul a început sa nască
engagement-uri ucise, privitorii
dorindu-și din ce în ce mai mult sa vadă
cum decurge viață creatorilor. 

E. CAMPAIGNS

Aici putem observa o discrepanta mare
între cele doua aplicații, brand-urile
acordând încredere mai greu Tiktok-ului,
din cauza faptului ca este om aplicație
destul de noua pe piața. 
Aici putem observa diferents mare în
cifre, și, desi tiktok-ul generează cifre
mai mari decât instagramul, în atenția
brandurilor rămâne instagramul din
cauza ca aplicația a câștigat Increderea
prin logevitate și prin maniera prin care
este transmisă și percepută informația.



5.YOUTUBE SHORTS 
 
 
 



YouTube Shorts este o modalitate
prin care orice utilizator poate să
interacționeze cu publicul folosind
app Youtube.

Creezi videoclipuri scurte de până la
60 de secunde

te conecteaza catre cele 2 miliarde de
utilizatori YT. 
 
Nu conteaza daca esti utilizator nou
sau ai deja o comunitate pe yotube,
cu instrumentele de editare shorts
poti face content direct de pe telefon
sau sa urci direct din telefon.

1 2

CE INSEAMNA YT SHORTS?
 

Youtube Shorts functioneaza
asemanator ca TikTok. 

Functioneaza pe “recomandare” si
ofera posibilitatea oricarui short
video sa fie vazut de o audienta mai
larga.

Au un engagement mai mare. 

Exista creatori de continut care au
short videos cu milioane de views in
comparatie cu daily vlog-urile pe
care le posteaza.



Desi la prima vedere seamana intre ele, fiecare app are ceva
special, fiecare are publicul ei.

Nu exista un raspuns la intrebarea “care dintre cele 3 app este mai
buna?”

Tiktok este considerata aplicatia “mama” atunci cand vine vorba
de short videos.

TIKTOK VS. 
REEL VS. SHORTS

 



THANK YOU


