
� � 


Jurnal de brand 
8 August 2017


Acte Auto Leo 

Astazi am avut doua sedinte - una de vanzari si alta de 
promovare de marketing. Prin urmare, doua minute de 
sedinta :-)


1. Email follow up BAA & promovare de marketing 

Echipa de vanzari Acte Auto Leo contacteaza si alte 
birouri de acte auto din Romania in scopul propunerii de parteneriate in vederea 
directionarii prospectilor care doresc servicii de reprezentare in alt judet decat Neamt. 
Pentru acest serviciu, Acte Auto Leo percepe un comision de aprox. 20% din serviciul de 
reprezentare.


De unde vin prospectii? 
Din campania Acte 
Auto Leo de pe 
Facebook in derulare. 
In fapt, campania 
merge atat de bine, 
incat am stabilit cu 
managerul companiei 
continuarea campaniei 
cu dublarea bugetului in 
urmatoarea luna si 
introducerea graduala 
in targetare si a altor 
judete din Moldova si 
sudul tarii.


Setarea campaniei este 
de tipul postare 
boostata.


Revenind la propunerea de parteneriat cu alte birouri de acte auto din Romania. In urma 
discutiei telefonice, am stabilit sa trimitem si un email de follow up in care multumim 
pentru discutie si cerem informatii suplimentare despre tarifele practicate si zona 
acoperita de biroul de acte auto contactat.
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Emailul este automatizat in aplicatia CRM ActiveCampaign (activecampaign.com) pe care 
o folosim atat ca platforma de marketing automation, cat si ca platforma de CRM Vanzari.


Trebuie sa stabilesc textul si grafica emailului, iar maine este gata de livrare.


2. Continuarea implementarii identitatii de brand 

Ca parte din strategia de implementare a identitatii companiei, astazi am definitivat 
urmatoarele doua actiuni:


• am achizitionat domeniul acteautoleo.ro (pentru care urmeaza sa construiesc si 
websiteul in platforma CMS Wordpress; am transferat deja forma si continutul 
din vechiul site de ieri :-)


• am achizitionat un numar nou de telefon pentru serviciul de vanzari si customer 
support, urmand sa schimbam peste tot unde aparea cel vechi.


idCloud 

1. SMS ALERT 

Astazi m-am concentrat foarte tare pe dezvoltarea 
noului serviciu - SMS ALERT care are data de lansare 
in prima jumatate a lunii septembrie.


In idCloud, BAA (Birouri de Acte Auto) vor avea 
posibilitatea sa isi informeze, automatizat, clientii 
despre expirarile din perioada urmatoare, cu ajutorul 
mesajelor de tip SMS. 


Ma implic atat in dezvoltarea produsului, cat si in stabilirea strategiei de marketing pentru 
lansare.


Am discutat peste o ora si jumatate la telefon cu managerul general si am conturat 
structura logica a serviciului. Am intocmit documentul de prezentare, care va fi suport de 
implementare pentru departamentul de programare.


Tot in functie de documentul master al produsului, voi concepe designul grafic pentru UI 
(user interface), parte din procesul de UX (user experience).


Am stabilit de asemenea toate textele-model pentru fiecare etapa a campaniei.
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2. Campania de Google AdWords Search 

In functie de cuvintele cheie cu cele mai mari volume de cautare, am stabilit textele 
pentru cele trei reclame care vor fi folosite in campania Google AdWords Search.


Le-am transmis specialistului social media spre implementare in cont, iar maine dimineata 
ma astept sa pornim campania.
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