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idCloud 
1. “Lara” 

Ad-ul cu Lady in Red Car se pare ca nu a fost primit 
cum se cuvine :-) Asa ca am apelat din nou la “Lara”, 
numele de cod cu care am lansat reclama idCloud, in 
martie a.c. A fost un real succes si am decis sa o 
reintroduc in scena. Am rescris textul si am facut o 
video postare boostata timp de doua saptamani, 
pentru inceput. Nu am gresit, deja au aparut primii 
prospecti.


Problema idCloud pe Facebook este targetarea si am sa explic si de ce. La Analiza 
situatiei din planul de marketing, in sectiunea “Cererea de piata” am aproximat numarul 
total de birouri de acte auto din Romania (targetul principal idCloud) ca fiind undeva in 
jurul cifrei de 1300. Problema apare cand vreau sa ajung cu reclama pe Facebook la 
managerii lor, fiind atat de dispersati geografic. De aceea am mers din pas in pas, scopul 

fiind sa construiesc mai intai o audienta formata 
exclusiv din managerii de birouri de acte auto dupa 
care, pe baza lor, sa ii “spun” lui Facebook sa-mi 
construiasca o audienta de tip Lookalike. O audienta 
de tip Lookalike este un mod de a ajunge la prospecti 
noi care este posibil sa fie interesati de afacerea ta 
deoarece sunt similari celor mai buni clienti existenti.


Pentru aceasta, la inceput am cautat si am identificat 
pe internet birouri de acte auto din toate orasele mari 
si din orice surse am gasit (paginile lor de Facebook, 
websiteurile lor - cei care au, Pagini Aurii etc.) cu 
scopul sa construim o lista cat mai mare pe care sa o 
numim Prima audienta pe baza careia sa putem 
construi o Lookalike Audience.


Nu ne-a iesit din prima deoarece Facebook are o 
limita minima de 200 de contacte care trebuie sa se 
potriveasca din lista pe care i-o dai cu ce are el astfel 
incat sa-ti poata construi acea Lookalike Audience pe 
care sa o folosesti ulterior la targetare.


Dar nu ne-am dat batuti, am sapat si mai adanc si pana la urma am obtinut acea 
Lookalike Audience.
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Campania cu numele de cod “Lara”
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Am facut prima campanie si am obtinut inscrieri in platforma. Am combinat prima 
audienta cu noii inscrisi si i-am spus lui Facebook sa ne construiasca o noua Lookalike 
Audience. Si uite-asa, din pas in pas, construim noi audiente pe care le testez cu diferite 
formate de reclame din panoplia Facebook si diferite mici ajustari la nivel demografic 
(barbati, femei, grupe de varsta etc.). Un lead (prospect care isi creeaza cont in aplicatie) 
ne costa in jurul sumei de 10 lei.


Am modificat si designul copertei video din homepage.


2. Google search - Callout extensions 

Pentru a adauga mai mult text descriptiv reclamei, am introdus o extensie de tip callout 
(instiintare, strigare). Beneficiile unei Extensii Callout sunt acelea ca evidentiaza si fac un 
rezumat al ofertei afacerii, pot fi usor actualizate fara a aduce modificari reclamei in sine, 
sunt flexibile si customizabile si pot fi urmarite in raportare (cate clickuri a obtinut un ad 
fara callout vs. cu callout).


Formatul model este cel de mai jos.
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Am introdus patru callout-uri: CRM Acte Auto, Automatizare fișe auto, Extrem de rapid 
și Gestiune Birou Acte Auto. Limitarea este ca fiecare callout nu trebuie sa depaseasca 
25 de caractere inclusiv semnele de punctuatie.


Practic suntem intr-o campanie continua de recunoastere a brandului cu doua obiective 
majore: sa obtinem identitatea numelui de brand si sa o legam de clasa de produse.


3. SMS Alert - Prima revizuire 

Departamentul de programare a lucrat pentru a implementa masterul de lucru pentru noul 
serviciu idCloud pe care l-am trimis la inceputul lunii in curs.


Stadiul este avansat si am facut primul review (un document PDF cu mai multe pagini) pe 
care l-am postat in Producteev.





P.S. Fiind in campanii multiple, toata lumea este in alerta, pe toate fronturile, pentru a oferi 
acea experienta de brand memorabila, inca de la primul contact (FPC - first point of 
contact.)
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