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7 Pasi simpli pentru a avea succes online 

 

Sunteti pasionat de marketingul digital si vreti sa va creati propriul site sau blog cu 

care sa faceti bani, sau din contra sunteti deja propietar al unei afaceri si vreti sa 

va dezvoltati in mediul online? Acest material este potrivit pentru 

dumneavoastra. Va vom spune pe scurt, care sunt pasii pentru a intocmi un plan 

si pentru a porni pe directia cea buna. In continuare echipa optimizare-seo.ro va 

va arata cum sa aveti o afacere de success pe internet. 

 

1. Alege piata vizata 

Cea mai mare greșeala pe care cei mai mulți oameni o fac atunci cand încep o 

afacere este ca ei aleg un produs și apoi să încearca să găsească oameni care 

doresc să-l cumpere. Daca aceasta este directia in care porniti, este posibil sa 

nu ajungeti la destinatia dorita. Intreprinderile de succes operează intr-un 

mod  diferit. Ei aleg in primul rand o piață de desfacere, și apoi aleg un produs 

pe care acei oameni il caută. Cu alte cuvinte, în loc sa incerce să găsească 

clienti pentru a isi vinde produsele, ei gasesc potentiali clienti si ii intreaba ce 

vor sa cumpere. 

Nici nu va ganditi sa incepeti o afacere pana nu stiti exact de unde o sa vina 

clientii dumneavoastra. Ganditiva intai la clientii ideali. Apoi, puteti veni cu un 
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produs pentru acele persoane. Ati prefera sa aveti 1000 de vizite pe zi in site-

ul dumneavoastra, cu o audienta generala, SAU, 10 vizite pe zi ale unor oameni 

care au nevoie de produsele dumneavoastra si isi doresc sa le cumpere cat 

mai repede. Daca va ganditi bine, veti alege oamenii care sunt dispusi sa 

cumpere. 

 

2. Dezvoltarea unui produs 

Urmatorul pas este de a crea un produs sau un serviciu pentru aceasta piata 

de desfacere. Nu va grabiti sa va inscrieti intr-un program de afiliere in acest 

stadiu. Sunt 3 mari metode pentru a vinde online: 

 

A. Va creați propriul produs exclusive 

 

Aceasta este cea mai buna oportunitate pe care o aveti. Daca va dezvoltati 

propriul produs, puteti alege pretul lui, vinde drepturile de autor catre altii, sa 

creati un program de afiliere, etc. Nu spuneti ca nu puteti face asta. Zeci de mii 

de anteprenori inovativi s-au folosit de produsele informative pentru a isi 

porni carierele. Puteti face acelasi lucru. 

De-a lungul vietii, suntem siguri ca exista ceva ce ati invatat sa faceti bine. 

Puteti sa folositi aceste lucruri sa ii invatati si pe altii. Acest lucru se poate 

transforma intr-un produs. Poate cunoasteti pe cineva care detine aceste 

informatii care pot fi transformate intr-in produs. Puteti sa ii ajutati sa creeze 
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un produs si sa impartiti drepturile de autor. Nu treceti peste aceasta 

oportunitate spunand ca nu se poate face. 

 

B. Cumparati drepturile de autor ale unui produs online sau offline 

 

Puteți cumpăra drepturile deautor pentru produse de succes pentru sume 

intre 500 $ - 20.000 $. Daca alcineva a creat un produs de care stiti ca 

potentialii dumneavoastra clienti sunt interesati, oferiti-le o suma de bani in 

mana pentru drepturile de autor. Astfel obtineti propriul produs, si nu mai 

trebuie sa platiti alti bani mai tarziu. Puteti chiar sa cautati prin ziare si reviste 

citite de potentiali clienti, produse de vanzare promovate in acestea. Apoi ii 

puteti suna si propune sa va ofere drepturile de a promova produsele lor pe 

internet, pentru un anumit procent din vanzari. 

 

C. Va alaturati un program de afiliere 

 

Daca sunteti abia la inceput in domeniul online, aceasta poate fi o alegere 

buna. Trebuie sa aveti in vedere totusi ca nu o sa obtineti un profit la fel de 

mare ca atunci cand creati propriul produs, sau cumparati drepturile de autor 

pentru unul. Cand alegeti un program de afiliere, asigurati-va ca este vorba de 

un produs fara de care potentialii clienti nu pot sta. Un produs care le este 

absolut necesar. De asemenea luati in calcul potentialul profit pentru fiecare 

vanzare. 
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Daca sunteti platit doar 5% comision din vanzare pentru niste carti de 10 lei, 

nu veti vastiga decat 50 de bani per carte vanduta. Sunt necesare 2000 de 

vanzari pentru a realiza un profit de 1000 de lei. Nu puteti sa castigati bani 

online suficienti in acest mod. Cautati produse cu preturi mai mari si 

comisioane mai mari, in special comisioane de 25% sau mai mult. 

 

3. Creati o Pozitie Unica de Vanzare 

Creati o pozitie unica de vanzare pentru produsul sau serviciul 

dumneavoastra. Prea multe companii merg pe aceleasi principii in online. Nu 

puteti fi ca toti ceilalti si sa va asteptati sa realizati profituri intr-o economie 

globala. Este mult prea usor pentru client sa mearga pe urmatorul site sa 

cumpere. 

Trebuie sa creati unicitate pentru produsul sau serviciul vandut. Ce puteti 

oferi si nimeni altcineva nu mai ofera? Puteti oferi garanti mai bune, suport 

pentru clienti mai bun, mai mult suport tehnic, livrari mai rapide, sau preturi 

mai mici? Ganditi-va la ceva ce va va diferentia de ceilalti competitori online, 

si vorbiti despre asta in detaliu. 

 

4. Alegeți un nume de domeniu și de servicii de gazduire 

Următorul pas este de a alege un nume de domeniu care descrie compania 

dvs., una din caracteristicile unice,sau oferta. Incercati sa le pastrati cat mai 
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scurte si mai descriptive posibil. Evitati cratimile si greselile de ortografie ale 

produsului. Aceste lucruri pot face oamenii sa greseasca numele domeniului si 

astfel ii veti pierde sau se vor duce pe alte site-uri. Altcineva va obtine traficul 

pentru care ati muncit sa il obtineti. 

Pentru gazduire noi am ales M247.ro pentru ca au viteza de incarcare foarte 

buna, si suport tehnic foarte rapid. Raspund foarte rapid la orice solicitare, 

sunt foarte amabili si te ajuta cu orice ai avea nevoie. Se ridica cu mult peste 

nivelul altor compani de gazduire cu care am lucrat de-a lungul timpului. 

 

5. Dezvoltarea unui site usor de navigat 

Urmatorul pas este acela de a dezvolta un site web si de al publica pe internet. 

Daca aveti in plan sa va implicati doar in acesta afacere online, echipa 

optimizare-seo.ro va revomandam sa va creati site-ul de unul singur folosind 

unul dintre multele programe disponibile pe pe internet.   

Veti economisi o multime de bani, doar daca veti face singur modificarile 

ulterioare, necesare pe masura ce site-ul va creste. Daca afacerea 

dumneavoastra exista in offline si doriti sa aveti un profit in plus, atunci este 

bine sa luati in calcul sa angajati o echipa de profesionisti pentru acest lucru. 

Noi de exemplu, va putem realiza site-ul, il putem face usor de navigat si 

adaptabil pentru mobi, il putem optimiza pentru motoarele de cautare, si 

toate astea cu un design frumos si modern, dar in acelasi timp simplu. Ganditi-

va la ce isi doreste sa vada clientul, nu propietarul afacerii. 
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Clientii nu vor fi atat de interesati de afacere precum dumneavoastra. 

Asigurati-va ca puneti beneficiile produsului dvs. la vedere pe site. Mai mult 

de jumatate din cei care navigheaza pe internet nu se duc mai jos de prima 

imagine afisata cand intra pe site. Asa ca trebuie sa le oferiti informatiile de 

care au nevoie cat mai rapid posibil. Regulile pentru orice tip de afacere sunt : 

Beneficii, Beneficii si iar Beneficii! 

 

6. Oferiti ceva gratis 

Unul din elementele cheie pentru cresterea traficului si a vanzarilor de pe site 

este oferirea de lucruri sau informatii gratuite pentru a atrage oamenii. De 

exemplu noi oferim articole interesante si folositoare pe blogul nostru din 

domeniul marketingului digital. Cel mai mare success il au ebook-urile oferite 

pe site, gratuit sau in schimbul inscrierii la newsletter. 

Trebuie sa oferiti materiale sau informatii gratuite pe site indifferent de tipul 

de afacere pe care il aveti. Creati un raport si oferiti-l gratuit. Oferiti un demo 

gratuit pentru software-ul vandut de dumneavoastra. Creati ceva ce poate fi 

oferit gratuit pentru a atrage potentialii clienti pe site-ul dvs.  

 

7. Incepeti propriul Newsletter 

Aproape toata lumea care se promoveaza pe internet are pe site optiunea de 

inscriere la newsletter. Pentru majoritatea este vorba de mail-uri saptamanale 
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sau chiar lunare cu articole sau promotii. Altii trimit sfaturi zilnice. Unii trimit 

doar lucruri care sunt noi pe site unei liste de utilizatori fideli. 

Indeferent de varianta aleasa, sansele sunt de partea dumneavoastra daca va 

concentrati pe crearea unei liste de abonati fideli. Foarte rar clienti cumpara 

de la prima vizita pe site. Multi dintre acestia se vor abona si vor vizita site-ul 

de cateva ori pe parcursul a catorva saptamani sau chiar luni, inainte de a 

cumpara de la dumneavoastra. Oamenii au nevoie sa va cunoasca afacerea 

inainte sa inceapa sa cheltuie bani. 

Daca puneti acesti 7 pasi pe hartie si creati un plan, o sa aveti o imagine de 

ansambu a directiei in care trebuie sa va indreptati pentru a avea success. 

Probabil ca nu ati pleca la drum fara a stii directia in care mergeti. Acelasi 

lucru este valabil si in online, nu incepeti fara a avea o directie. 

 

Daca nu stiti cum sa incepeti in crearea unui plan de promovare in mediul 

online, echipa optimizare-seo.ro va sta la dispozitie, si vom incerca sa va 

raspundem la orice intrebare sau nelamurire. 

Daca aveti un site si nu stiti cat de bine este facut, si care este potentialul 

acestuia pe internet, noi va oferim un audit din punct de vedere SEO al site-

ului, gratuit, in care va vom spune care sunt punctele slabe si punctele forte 

ale acestuia. 
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Va multumim pentru atentia acordata acestui material gratuit, si daca v-a 

placut va invitam sa va abonati la newsletter-ul nostru de pe site-ul 

optimizare-seo.ro pentru a fii la curent cu articolele noi si e-book-urile care le 

oferim pe site. 
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