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1. Marketing - Vanzari 

Astazi am avut sedinta saptamanala de vanzari. A durat 
aprox. o ora, timp in care am discutat cifrele 
comparative cu cele din sapatamana anterioara, dar si 
provocarile cu care directorul de vanzari are de a face. 
De asemenea, fiind inceput de luna, am stabilit si 
targetul de vanzari pe luna septembrie 2017.


Cifrele arata bine. Chiar daca nu au fost realizate vanzari 
in saptamana anterioara, numarul prospectilor fierbinti a 
crescut cu 100%, iar valoarea abonamentelor potentiale 
a crescut cu 124%. Suntem in campanie de 
recunoasterea brandului, dar si de marketing (vanzari).


La nivelul provocarilor suntem in faza de prospectare a unui posibil client foarte mare 
pentru modulul de Alerte SMS din aplicatie.
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1. Client nou in portofoliul biroului meu de 
consultanta de brand 

De la 1 septembrie, avem un nou client cu numele de 
cod “Saorma fara nume”. Este o afacere care exista 
deja de 10 ani pe piata, dar vrea sa faca pasul spre 
brand. Astazi am inceput oficial colaborarea si am 
inceput cu o discutie cu patronul in care mi-a prezentat 
liber, pe parcursul a doua ore, afacerea sa: inceputurile, 
concurenta, angajatii, piata, vanzari, produse, pretul, 
costuri, promovare, factori de diferentiere, unde suntem 
si unde ne dorim sa ajungem, gestiune etc.


Urmatorul pas este sa incepem sa aplicam Kitul 
Brandify™ X - Planul de marketing, Planul de brand si Capitalul brandului.


Am denumit noua afacere careia ii asiguram brand management “Saorma fara nume” nu 
pentru ca nu ar avea nume, ci pentru ca am stabilit de comun acord cu patronul ca 
numele actual nu reprezinta ceea ce face afacerea si ca trebuie schimbat.


Am consemnat totul, am intocmit minuta discutiei si am trimis-o pe email.
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1. Nou produs 

Ca parte din calitatea perceputa a brandului, inovez 
continuu. De daca aceasta, am compilat toate 
rapoartele Brandify™ RV din luna August 2017 si le-am 
pus sub forma unei reviste pe care am intitulat-o 
Revista “Jurnal de Brand”. Cei care nu au achizitionat 

programul Brandify™ RV (199 lei lunar) pot achizitona 
revista la pretul de 299 lei one time, fara beneficiile Brandify™ RV. Fac aceasta pentru a 
oferi intr-un email ulterior revista gratuit in momentul inrolarii in Brandify™ RV.
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