
AGENDA
Digital Content Creator

1 Înțelegerea Publicității

Primul modul din acest curs acoperă Industria Publicității cu scopul formării unei 

imagini de ansamblu

2 Tipuri de Publicitate– Tradițională & Digitală

Tipuri de publicitate. Comparație. Pro and Cons. Relevanța la brand și public țintă.

3 Planificarea Campaniei de Publicitate

Analiza situatiei. Setarea obiectivelor

4 Designul unei Reclame

Design. Unelte. Direcție artistică. Visual communication

5 Procesul Creativ - Determinarea Conceptului Creativ

Cum să redactezi o reclamă

Pentru a crea o reclamă de tip print, trebuie respectați următorii pași:

• Crearea unui titlu vizat

• Scrierea unui text publicitar convingător

• Redactarea textului în funcție de publicul țintă



6 Alegerea canalelor media

• Publicitate Online– Facebook, Twitter, LinkedIn sau alte rețețe

• Website – O postare pe blog, microsite sau un landing page dedicat

• Video – Găzduit pe site-ul propriu sau pe YouTube, Vimeo, Facebook & Twitter

• Social Media – Orice comunitate unde se află publicul țintă

• Email – Trimis către o listă existentă sau unei liste închiriate

• Email Newsletters – Anunțuri de tip banner sau promovări

• PR – Transmiteți povestea bloggerilor sau jurnaliștilor

• Motoare de căutare– Promovarea unei campanii prin serviciile motoarelor de

căutare sau SEO

• Print – Promovarea în reviste

• Evenimente – Organizarea unui eveniment special pentru expoziția anuală

• Podcast – Promovarea pe SoundCloud, Spotify, etc

• Webinars – Prezentare online via Zoom

• TV – Promovarea pe un canal vizualizat de publicul țintă

• Radio – Sponsorizarea unei discuții despre industria promovată

• Outdoor – Crearea unui panou publicitar  

7 Estimarea Metricelor unei Campanii

Ce măsuram? Response Rate, Conversion Ratios, Customers acquired & Total

Revenue

8 Crearea Bugetului de Marketing & proiecție ROI

După crearea bugetului campaniei, scădeți aceste cheltuieli din profitul brut pentru a 

calcula profitul net și estimați rentabilitatea investiției prin scăderea profitului net din 

investiția dvs. de marketing și împărțirea rezultatului la investiția dvs. de marketing. 

9 Evaluarea Eficienței Campaniei

Măsurarea rezultatelor



10 Instrumente pentru Design Grafic

Canva, Adobe Photoshop, Corel Draw

Activități practice cu fiecare instrument pentru diferitele scenarii de utilizare. 

Inițiere în utilizare.

Condiții de participare cursant

• Să aibă înscrierea validată în platforma CTMB

• Să aibă acces la un computer funcțional și cameră web/ microfon

• Acces la internet


