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1. Website FAQ 

Ca urmare a unor intrebari frecvente din partea 
prospectilor, am decis sa introducem o sectiune de FAQ  
(1) in homepage-ul websiteului. 


Am conceput textul si l-am transmis Dl. C (managerul 
general) pentru revizuire si aprobare.


O sectiune de FAQ are un rol dublu: de informare si de 
pre-vanzare.
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2. Sectiunea Notificari din aplicatie 

Am conceput layoutul si l-am transmis departamentului de programare pentru 
implementare. Pe langa aceasta, backendul trebuie creat similar celui din Wordpress, 
pentru accesibilitate si usurinta in utilizare.


Inovam continuu produsul si comunicam aceasta, ca una dintre metodele principale de 
formare a perceptiei calitatii brandului, un activ extrem de important al capitalului 
brandului.


 

1. Contract pentru serviciile de reprezentare 
pentru beneficiarii finali 

In luna august, am facut o mica cercetare locala la 
nivelul birourilor de acte auto din Brasov. Am aplicat 
un mic chestionar de marketing persoanelor care 
apelau la serviciile unui birou de acte auto. In urma 
acelei minicercetari de piata, am intocmit un raport. 


Iar in acel raport, una dintre observatii era ca niciun 
birou de acte auto nu foloseste in activitatea sa un 
contract cu beneficiarul final pentru serviciile de 
reprezentare. Un lucru extrem de important, mai ales 

din perspectiva actelor pe care beneficiarul final le inmaneaza in original biroului de acte 
auto si a banilor platiti pentru servicii.


Asadar, astazi m-am ocupat o buna parte din zi cu conceperea unui contract de prestari 
servicii (1) intre Acte Auto Leo si clientii sai fie persoane fizice, fie juridice.
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Un contract care sa “acopere” toate partile implicate, onest, corect, transparent si care sa 
denote diligenta cu care efectuam serviciile pentru care solicitam banii clientului.


Are cinci pagini si stabileste partile implicate, serviciile furnizate in obiectul contractului, 
plata, durata, obligatiile partilor, actele puse la dispozitie de beneficiarul final, 
comunicarea, raspunderea contractuala, forta majora, incetarea contractului, clauza de 
adaptare, litigii si clauze finale.


L-am transmis mai departe lui Leo pentru feedback si avizare finala pentru a-l introduce 
ulterior in departamentul de lucru ca instrument de lucru.


- �  -3

1



� � 


1. Campania “Ghid practic de la Afacere la Brand”


Campania adresat managerilor de afaceri din Romania 
s-a incheiat ieri, iar rezultatele sunt foarte bune. Chiar 
daca Facebook mi-a penalizat ad-ul pentru text prea 
mult, am decis sa il las sa mearga in continuare. Si bine 
am facut.


Lansez constant campanii pentru construirea activelor capitalului brandului: mai intai 
pentru obtinerea recunoasterii brandului si mai apoi formarea si intarirea asocierilor 
brandului si a calitatii percepute. Reclama si materialele pe care le lansez ulterior sunt 
menite sa aduca beneficii pe termen mediu si lung brandului.


In plus, este o metoda excelenta de procurare si calificare de noi prospecti si de stabilire 
a autoritatii in domeniu.


Dupa secventa de emailuri automatizate in care “hranesc” prospectii, urmeaza alta 
secventa de conversie in clienti pentru serviciile mele: Consultanta directa prin lucrul ca 
brand manager in cadrul afacerilor respective sau seminarii si webinarii platite sau 
unul din produsele mele digitale - Ghidul “Cum sa dezvolti un Brand Valoros”, 
Programul de subscriptie lunara Brandify Express Club, cel de Realitate virtuala de 
asistare la constructia din mers a brandului afacerilor carora le asigur brand management 
- Brandify RV si produsele conexe.


Sunt si alte produse pe care le am in calendarul de dezvoltare, produse care sa aduca 
beneficii proprietarilor romani de afaceri care se afla in diverse stadii de dezvoltare a 
afacerii si a brandului afacerii.
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