
 

 

Marketing - platforme de blog gratuite 

Este foarte important ca atunci cand detineti o afacere sa va ganditi si la prezenta ei 
in mediul online. Este foarte simplu de constatat ca fara un marketing online 
eficient pentru afacerea dumnevoastra, aceasta are mai putine sanse sa evoluze, sau 
cel putin nu va evolua intr-un timp util. 

 

 

 

 

 

1. Creeaza-ti un brand personal 

Acest lucru inseamna ca vei avea nevoie de elemente grafice bine gandite, care sa 
ramana in mintea clientilor tai. Nu uita ca prin marketing online intelegem intreaga 
varietate de elemente care ne pot crea o imagine buna in domeniul online si ne pot 
aduce profit. Iar pentru ca in mediul online elementele vizuale sunt cele care ne 
influenteaza cel mai mult, ai nevoie ca brand-ul tau sa poata spune o intreaga 
poveste doar prin intermediul unui logo si a unor cuvinte folosite inteligent. 

2. Review-urile 

Poate ca nu te-ai gandit la acest aspect in momentul in care ti-ai pus cap la cap 
strategiile tale de marketing online, insa review-urile sunt cu adevarat de luat in 
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considerare atat in cadrul site-ului, cat si in cadrul retelelor sociale. 
Nu uita ca peste 60% dintre clientii din mediul online cauta mai intai review-ul unui 
produs inainte de a-l cumpara. Mai mult decat atat, aproximativ 70% dintre cei care 
citesc review-uri iau in considerare ceea ce scriu ceilalti si se lasa influentati 
in decizia de a cumpara sau nu produsul, respectiv serviciul pe care il oferi. 

3. Blogul sau crearea continua de continut 
Un blog deasemenea creaza o mica comunitate in jurul afacerii tale direct interesata 
de nisa ta, care iti va creste reputatia. Un blog te poate ajuta la: SEO, castigarea 
increderii, ocuparea pozitiei de lider sau conversia unor simpli vizitatori in clienti. Prin 
urmare, ia acest lucru in considerare in planul tau de marketing online. 

Pentru cei care vor să își facă un blog și nu știu de unde să înceapă, primul 
pas este alegerea unei platforme de blog gratuite. Ne referim la 
platformele de blog gratuite deoarece, cel puțin la început, e puțin probabil 
să vrei să investești financiar. 

Am ales 5 platforme de blog gratuite, fiecare cu avantaje și dezavantaje, 
alegerea trebuie să o faceți în funcție de ceea ce vă doriți să realizați cu 
blogul pe care îl faceți. 

Puteți alege, în funcție de nevoile voastre, platforme de blog gratuite care 
să ofere multe aplicații și plugin-uri utile pentru indexare, design, meniuri 
sau puteți alege platforme de blog gratuite care să vă permită publicarea 
cât mai rapidă a fotografiilor voastre, a GIF-urilor și a citatelor pe care le 
editați, de exemplu. 

Platforme de blog gratuite – WordPress 

Orice listă cu platforme de blog gratuite, nu ai cum să nu incluzi și 
WordPress deoarece este cea mai populară platformă de acest fel și este 
premium. Învățați însă că există o diferență foarte mare între 
wordpress.com și wordpress.org. 

Dacă vreți să vă faceți un blog prin intermediul wordpress.org va trebui să 
vă cumpărați host. Dar cum vorbim despre platforme gratuite de blog, 
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complet gratuite, o să prezentăm avantajele și dezavantajele 
wordpress.com. 

WordPress are o mulțime de teme gratuite pe care le puteți aplica blogului 
vostru și vă ușurează customizarea site-ului. Meniul este unul cât se poate 
de intuitiv, iar domeniul va arată ceva de tipul: domeniultau.wordpress.com, 
ceea ce dă ceva mai mare încredere cititorilor voștri față de numele altor 
platforme care ar putea să apară în „coada” numelui blogului vostru. 

Platforma orientată spre conținut – Medium 

Dacă WordPress nu te încântă, sau poate că nu te interesează să poți 
modifica tot felul de aspecte pentru blog, te poți oricând reorienta spre 
Medium. Este o platformă lansată de foști angajați Twitter și se 
concentrează mai mult pe conținut decât pe customizarea blogului. De 
asemenea, te loghezi folosind un cont de Twitter. 

Medium se remarcă și printr-o măsurare a timpului în care ai putea citi un 
articol, ceea ce e de un real ajutor, și printr-o interfață minimalistă, care 
ajută mult lectura. De asemenea, pe iPhone ai aplicație dedicată pentru a 
urmări blogurile de pe Medium. 

Platforma de la Google – Blogger 

Dacă spuneam că pe orice listă cu platforme de blog gratuite trebuie să 
includem WordPress, și cu Blogger situația în același fel. Practic, este al 
doilea mare jucător pe piața platformelor de blog gratuite. 

4. E-mail marketing 

Cum te ajuta promovarea prin intermediul mail-ului? Simplu! Necesita costuri 
scazute, sunt o cale rapida de a comunica o informatie legata de un produs sau 
serviciu pe care il oferi si este o metoda foarte fiabila. 
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