
 
   

Cum ar trebui să îți pregătești magazinul online pentru perioada Q4? 

Pentru multe afaceri, în special pe partea de eCommerce, perioada Q4 este cea mai importantă 

din tot anul. Pe lângă creșterea semnificativă a vânzărilor, aceasta te poate ajuta să îți crești 

afacerea și în perioada de după, prin creșterea notorietății și a brandului în sine. Probabil te 

întrebi, cum ar trebui să începi pregătirea? Bineînțeles, există particularități, de la business la 

business. Poate că nu ai făcut reclame până acum, poate că ai făcut dar nu a folosit toate 

platformele disponibile, sau poate folosești deja reclame pe majoritatea canalelor de 

promovare, însă ai nevoie de un ajutor suplimentar în perioada care urmează. În acest material 

informativ îți voi spune tot ce ai nevoie pentru ca tu să fii pregătit pentru tot ce ține de Q4, 

Black Friday, sărbători, etc. 

1. Cei de la eMAG, au publicat recent datele pentru promoțiile lor. În cazul în care nu ești 

familiarizat cu ce înseamnă asta, majoritatea magazinelor online merg pe calendarul 

celor de la eMAG, astfel, vor face promoții asemănătoare în aceleași perioade: 

 

Happy Friday: 9.09.2022 

Revoluția Preţurilor: 13.09.2022 

Happy Friday: 16.09.2022 

Weekly: 19.09 2022 

Happy Friday: 23.09.2022 

Shopping Events: 27.09.2022 

Happy Friday: 30.09.2022 

Black Friday 2022: 10.11 2022 

 

2. Click-Through-Rate – CTR% trebuie să fie cât mai mare. Cum vei crește acest CTR? 

Simplu, în primul rând ai nevoie de imagini/video-uri calitative. Aceasta poate să fie 

diferența între o campanie de succes și o campanie obișnuită care îți va mânca banii. Cu 

cât ai un CTR% mai mare, cu atât vei avea mai multe șanse să vinzi. Bineînțeles, este o 

idee bună să te folosești de diferite “teme” pentru a crea imaginile și video-urile pe care 

le vei folosi. De exemplu de Black Friday, este esențial să scoți în evidență reducerile, și 

faptul că și magazinul tău are promoții de Black Friday. Iată câteva modele de bannere 

simple pe care le poți folosi pentru produsele tale:  

 

 



 
   

 
 

3. Găsește din timp creativele de succes. Fă o analiză asupra creativelor pe care le-ai folosit 

de-a lungul timpului, și identifica câteva creative puternice care au avut succes mai ales 

pe publicul rece. Ideal ar fi între 3 și 5, iar acele creative vor fi baza promovării tale în 

Q4. Dacă nu ai avut creative foarte bune până acum, sau chiar nu ai mai făcut reclame, 

încă ai timp! 

 

4. Începe ușor să încălzești publicul pentru perioada care urmează. Cum să faci asta? Poți 

face o postare pe pagina de Facebook, Instagram, cât și să îți folosești adresele de email 

din baza de date pentru a face o campanie de email marketing. În cazul în care nu ai mai 

făcut asta, te sfătuiesc să folosești una dintre platformele Klaviyo sau ActiveCampaign. 

 

 

5. Dacă folosești Google Ads, este esențial să îți populezi audiențele de retargetare. Poți 

face asta prin campanii de search. Audiențele de retargetare sunt cele mai eficiente 

audiențe pe care le poți folosi în perioada Q4, mai ales Black Friday și sărbători. Astfel, 

vei targeta persoane care să fie interesate de produsele tale, iar în perioadele cu 

reduceri, vei face campanii de retargetare în care le vei prezenta produsele de care sunt 

interesați la discount-uri foarte avantajoase. Bineînțeles, asta se aplică atât pe Google 

Ads cât și pe Facebook Ads, însă pe Google poate avea un efect mai puternic, din cauza 

faptului că noul tip de campanii PMAX, merge mâna în mâna cu aceste audiențe de 

retargetare și cele similare.  

 

6. Dacă tot vorbim de Google Ads, îți voi spune și un secret, pe care nu mulți îl 

știu/folosesc. Mai ales în această perioada în care vom avea o creștere a tendinței de 

achiziție din partea consumatorilor, există un tip de campanie care merge extrem de 

bine. Din experiență noastră, în ultimii 2 ani de Black Friday, acest tip de campanie a 

funcționat la peste 90% din nișe, bineînțeles dacă este setat cum trebuie. Este vorba de 

campania de tip SMART. Nu, nu Smart Shopping (care a fost eliminată oricum), nu Smart 

Display, ci doar SMART.  

 

În cazul în care nu știi cum să faci o campanie SMART, iată ce ai de făcut. Apeși pe 

butonul de campanie nouă, și selectezi această opțiune:  



 
   

 
După ce alegi opțiunea de a face o campanie fără a folosi un obiectiv anume, tipul de 

campanie SMART îți va apărea la fel ca toate celelalte: 

 

 
Ce trebuie să ai în vedere pentru a seta o campanie SMART eficientă? 

• Este foarte important să folosești imagini, atât pătrate cât și dreptunghiulare. Și 

nu uita să îți adaugi și logo-urile! 

• Tema de cuvinte cheie pe care o vei folosi trebuie aleasă foarte bine, pe baza 

istoricului de keywords din contul tău. Keyword-urile le vei optimiza periodic, 

dacă nu ai timp zilnic, ar fi ideal ca la fiecare 3 zile să verifici la categoria de 

“Search Terms” și să adaugi tot ce nu e în regulă la lista de cuvinte negative.  

 

 

7. Landing page-ul pe care îți trimiți clienții este foarte important. Acesta nu trebuie să fie 

doar o pagină cu elemente aruncate peste tot, ci trebuie să aibă o anumită logică, 

pentru ca publicul care accesează pagină să găsească imediat stimulul pentru care au 

dat click pe reclama ta (asta poate însemna atât un produs în sine, cât și o categorie de 

produse cu reduceri, etc.) 

 



 
   

8. Pregătește-ți și website-ul pentru perioada care urmează. Poți să folosești diferite poze 

de cover prin care să evidențiezi diferite reduceri, promoții de Black Friday, de Crăciun, 

etc. De asemenea, ar fi o idee bună să implementezi o pagină web pentru produsele 

care vor fi la reducere. Dacă meniul site-ului tău are elementele scrise cu alb, poți face o 

pagină cu titlul “Reduceri %” sau “Black Friday” pe care să o evidențiezi cu o altă culoare 

a fontului, în funcție de culorile predominante ale website-ului tău. De asemenea, este 

foarte important să nu pui la grămadă toate produsele dacă magazinul tău deține o 

gama largă de categorii.  

 

9. Video-urile funcționează foarte bine în această perioada. Pentru că nu ar fi un ghid 

complet fără câteva tips and tricks, acesta e unul dintre ele: în cazul în care nu te 

descurci cu editarea video și ai un buget limitat, poți folosi platforma de freelancing 

fiverr.com. Acolo poți găși foarte mulți freelanceri pe editare și creare video, cât si 

persoane potrivite pentru un voice-over, la costuri extrem de mici.  

 

 
 

10. Pregătește totul din timp. Atât imagini, cât și audiențe, interese pe care vrei să le 

foloseșți care știi că sunt potrivite pentru produsele tale, audiențe de lookalike și 

retargetare. Este o perioada foarte aglomerată, probabil mult mai aglomerată dacă îți 

promovezi magazinul online singur, cu siguranță ai și multe alte treburi pe cap. De 

aceea, e o idee foarte bună să ai totul pregătit din timp. După ce ți-ai stabilit planul, poți 

face campaniile și să setezi start date-ul pe care ti-l dorești. 

 

11. Folosește regulile automate! Acestea îți pot salva atât timp, cât și foarte mulți bani 

irosiți. Dacă folosești campanii cu mai multe adset-uri, poți să implementezi diferite 

reguli care să îți oprească automat adset-ul dacă nu îndeplinește diferite condiții. Un 

exemplu util ar fi oprirea unui adset în momentul în care a cheltuit mai mult de 50-100 

de lei și nu a adus achiziții.  

 

12. BUGETUL! Este foarte important să fii conștient de faptul că toți competitorii tăi vor 

avea un buget mult mai mare decât de obicei. Pe lângă asta, în ultimii ani, firmele mari 



 
   

pompează bugete imense în piață, iar magazinelor online mai mici le este din ce în ce 

mai greu să facă față. Pentru că tu să rămâi competitiv pe piață, este necesar ca și tu să 

îți crești bugetul de promovare.  

 

Deja este septembrie, iar dacă tu nu ai aceste lucruri implementate într-o formă sau altă, ar fi 

cazul să o faci! Costurile de promovare în perioada Q4 cresc de la an la an, astfel este esențial 

ca magazinul tău să iasă în evidență pentru a rămâne competitive pe piață.  

Ai deja prea multe pe cap și vrei să lași totul în mâna unor specialiști? Noi îți 

oferim soluția! 

Echipa Hypers îți poate face o analiză gratuită a contului de reclamă, cât și o strategie de 

promovare pentru perioada Q4. Dacă lucrurile sună bine pentru tine, putem începe să 

colaborăm iar prima luna îți vom oferi un discount de 50% pentru serviciile noastre.  

Cu ce te putem ajuta?  

Hypers îți oferă servicii de promovare online prin Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, cât 

și Social Media Management prin postări periodice.  

Ce beneficii vei avea dacă colaborezi cu noi? 

• Vei primi un discount de 50% pentru prima lună de colaborare. 

• Vom concepe o strategie de marketing aliniată cu obiectivele tale, ținând cont 

de ultimele trenduri și tehnologii. 

• Vom crea o pâlnie de vânzare personalizată pentru afacerea ta. Această pâlnie 

este bazată pe reclame succesive în diferiții pași de achiziție a clientului. 

• Promovarea strategică folosită în cadrul agenției noastre asigură performanță și 

eficiență maximă atunci când vine vorba de targetarea publicului. 

• În fiecare zi vom analiza reclamele și performanța acestora, pentru ca 

rezultatele pe care ți le vom aduce să fie optime din punct de vedere al 

costurilor. 

• La finalul fiecărei luni de colaborare, vei primi un raport detaliat cu 

performanța campaniilor tale. 

Cum ne poți contacta? 

Fie prin email la contact@hypers.ro, fie telefonic: 0746 635 689. 

 

Îți urez o zi excelentă și spor la reclame cât mai eficiente! 

mailto:contact@hypers.ro

