CUM SĂ
CONSTRUIEȘTI
CEL MAI BUN
WEBSITE ȘI BLOG DE
BRAND PERSONAL
POSIBIL

Website-ul
de Brand
Personal
Website-ul este
piesa centrală a
prezenței tale
online.
Indiferent câte
site-uri de
produs sau de
companie ai
deja, te sfătuiesc
să investești
într-un website
de brand
personal rapid.
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Când este
bine să te
apuci de
website?
DUPĂ ce ai CLARITATE
cine ești profesional, ce faci,
ce faci unic, cu cine poți
lucra, cât costă să lucreze
clienții cu tine, care sunt
beneficiile lucrului cu tine,
de ce faci ceea ce faci și unde
vrei să ajungi.
Atâta timp cât ai clienți
români, website-ul de brand
personal ar trebui să se
numească:
www.prenumenume.ro
Dacă domeniul prenumenume.ro este luat, sunt OK și variantele
www.prenumenume.com sau www.prenumenume.net.
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“

După ce ai claritate, poți
trece
la
a
realiza
identitatea
vizuală
a
brandului tău.
Acum urmează să îți
achiziționezi
domeniul
online pentru website-ul
tău.
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După achiziționarea
domeniului, te sfătuiesc
să alegi o temă de
website din cele
disponibile pe internet.
Pentru că este cea mai
simplă platformă de
gestionat website-uri și
bloguri, recomandarea
mea este să alegi

WordPress.
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Ce este bine să ai în față atunci când începi să construiești
website-ul tău?

PROFILUL CLIENTULUI IDEAL
În Wordpress, vei începe alegând
o temă de website.

1. Să te reprezinte în
general pe tine în
plan personal;
2. Să fie adaptată
vizual, estetic, logic
domeniului tău de
activitate
profesională (de ex.
nu alege o temă girly
cu roz și mov dacă
ești avocat sau
medic!)
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Fiecare client stabilește tema
de website care i se pare că îl
reprezintă cel mai bine.
După
alegerea
temei,
urmează să populezi cu
conținut. Vorbim despre
poze sau videoclipuri și
texte.

“
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E bine să faci ședințe
foto sau video după ce ai
Claritate interioară și
răspunzi:

§
§
§
§
§
§

Cine ești
Ce oferi unic
Cine sunt clienții tăi
Cum poți lucra cu ei
Ce beneficii le aduci
Ce obiective ai tu, ca
brand personal
§ De ce faci ceea ce faci
PLUS
§ Care este identitatea ta
vizuală.
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STRUCTURA UNUI WEBSITE DE
BRAND PERSONAL
Website-ul tău de brand
personal va fi alcătuit din
pagini sau categorii:

1. HOMEPAGE – cea
mai importantă
pagină din website.
Trebuie să conțină
poze foarte bune
calitativ, să scrie clar
numele tău și să se
înțeleagă rapid care e
job title-ul tău și cu ce
te ocupi.
2. DESPRE MINE – aici
poți copia mission
statement-ul de brand
personal. Ai grijă să
oferi informații despre
tine ca om și
profesionist
deopotrivă: despre
viața ta, expertiză și
lumea ta.
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3. PRODUSE/SERVICII
(dacă nu se aplică, atunci
creează categoria MUNCA
MEA, unde lași dovezi ale
muncii tale ca profesionist).
Aici descrii produsele tale
pe larg, cu poze.
4. SHOP – dacă poți vinde
direct din webiste produsele
sau serviciile de la pct. 3,
este bine să ai și shop
integrat.
5. BLOG – este o unealtă
ideală pentru construcția de
brand awareness în mod
gratuit, fără să fie nevoie să
plătești publicitate. La
momentul lansării blogului,
este recomandat să existe
cel puțin 10 articole. Fă-ți
blog doar dacă ai timp să
scrii măcar o dată pe lună.
Pe blog scrii subiecte din
expertiza ta.

6. TESTIMONIALE – opinii
ale clienților care au lucrat
cu tine. Dacă oferi mai
multe servicii sau produse,
să existe testimoniale
pentru fiecare.
7. FREEBIES – ce poți oferi
gratuit pe webite-ul tău,
ceva ce clientul ideal să
descarce și să utilizeze
indiferent dacă lucrează cu
tine sau nu? Pot fi ghiduri
(eBooks) cu pași; video cu
tutoriale; calendare;
checklist-uri etc.
8. CONTACT - lasă-ți adresa
de email și/sau numărul de
telefon.
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE:
Î: Este bine ca site-ul meu să fie în română sau engleză?
R: Răspunsul este la profilul clientului ideal. Dacă este român,
site-ul e bine să fie în limba română.

Î: E bine să am blog?
R: Da, e foarte bine. Blogul ajută foarte mult website-urile de
brand personal în ceea ce privește căutările pe Google,
creșterea încrederii publice în tine etc. Blogul este o investiție
de timp și un angajament. Îți recomand să ai blog!

Î: Ce să scriu pe blog?
R: Blogul este un loc unde oferi tips & tricks despre ceea ce știi
să faci ca profesionist. Este o extensie a produselor sau
serviciilor tale. Ceea ce scrii trebuie să te reprezinte, să îți ajute
clientul ideal să își rezolve o problemă și să fie suficient de
interesant și valoros încât să îl facă să lucreze cu tine. Scrie
subiecte pe care simți că le stăpânești, legate strict de aria ta de
expertiză. Nu posta chestiuni strict personale, fiindcă blogul
nu este un jurnal online.
Î: Ce fac dacă domeniul www.prenumenume.ro deja este luat
de altcineva?
R: Întotdeauna există o soluție. Poți scrie www.prenumenume.ro. Apoi gândește-te la job title-ul tău / industria ta /
mantra ta personală / motto-ul tău / numele brandului sub
care acționezi etc. De ex.: www.brandpersonal.ro sau
www.standupandshine.ro etc.
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Î: Cum fac să trimit oamenii pe website?
R: Lasă link permanent către site pe About-ul de pe paginile
de Facebook, Instagram și LinkedIn + în profilul personal de
Facebook!
Î: Ce alte categorii mai pot avea pe site, ca brand personal?
R: FAQ / Podcast / Videoclipuri cu tine / Programe de
membership / Echipa ta (dacă este cazul) / Colaboratori /
Evenimente etc.
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IMPORTANT

Nu aștepta să ai website-ul perfect ca să îi dai drumul, să
fie live. Doar odată ce este live poți lua feedback de la
clienți, pentru a îmbunătăți acolo unde este cazul.
13

LESS IS MORE

În acest moment, strategia Less Is More
este foarte actuală în construcția websiteului de brand personal. Nu încărca
website-ul cu multe detalii, fiindcă
utilizatorii sunt obișnuiți cu simplitate. Ai
nevoie de un website curat, aerisit, clar.
Investește în fotografii de calitate, mai
ales pe hompage, în zona Header (partea
de sus spre centru a primei pagini din
website-ul tău).
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Ca website-ul să fie eficient în strategia ta
de brand, următorul pas va fi să ai un
newsletter de profesionist, pe care îl
trimiți celor care se înscriu pe site-ul tău.
Te invit să te gândești serios la a avea
newsletter încă din prima fază a creării
website-ului personal. Cele mai populare
platforme de transmitere de newsletter
sunt Mail Chimp sau Active Campaign.
Vei vrea ca tema de WordPress aleasă să
permită integrarea automată cu una din
aceste doua platforme de transmitere
automată a newsletterului.
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Afișează pe website iconițele de rețele
sociale unde ai conturi și fă link direct
către conturile tale.
Sunt șanse mari să ai nevoie de
politică GDPR pe site. Aceasta
presupune
lucrul
cu
un
avocat/specialist GDPR și poate
reprezenta un cost adițional.
Verifică permanent conținutul de pe
website și actualizează-l.
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Blogul de
BRAND
PERSONAL
În strategia ta de
comunicare a brandului
personal, blogul este un
vehicul-cheie gratuit de
promovare.

Stabilește maxim 3
TEME mari despre care
o să scrii, toate legate de
profesia ta. De exemplu
pentru mine, ca și coach,
acestea ar fi:
1. Coaching în general
2. Personal brand ca
serviciu de coaching
3. Dezvoltare personală
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“

Postează câte un articol pe
săptămână și distribuie-l pe
Facebook, Instagram și
LinkedIn. Vei ajunge la un total
de 4 blog posts pe lună.
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Dacă nu ai timp, oricât între una și patru postări pe blog întro lună ar trebui să fie OK. Nu îți face griji dacă într-o perioadă
mai aglomerată nu postezi pe blog câteva săptămâni.
Asigură-te că în această perioadă comunici totuși constant pe
rețelele sociale.
Blogul nu trebuie să devină o corvoadă. Dacă simți asta, fie
subiectul despre care vrei să scrii nu îți aparține, fie poate
exista o problemă de time management.
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Notează într-o aplicație pe
telefon ideile de blog posts
atunci când îți vin. Altfel riști
să uiți subiectele.
Un blog post „ideal” pentru
Google are între 800-1200
cuvinte. Orice este sub 800
cuvinte primește un ranking
mai slab din partea Google.
Folosind Mail Chimp sau
Active Campaign poți
automatiza astfel încât orice
blog post să plece prin
newsletter către baza ta de
înscriși prin email.
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