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De nouă ani analizăm evoluția brandurilor în social media 
din România și le scoatem în evidență pe cele care reușesc 
cu adevărat să facă performanță în zona de digital. Așa 
sunt cele 75 de branduri din clasamentul care urmează.

Texte realizate de Loredana Săndulescu și Gabriel Bârligă
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AAm pornit Top Social Brands când social 
media abia făcea primii pași în România, dar 
am intuit că ceea ce începuse să se întâmple 
în online avea să schimbe esențial felul în 
care brandurile comunică și interacționează 
cu consumatorii. Am văzut în toți acești ani 
cum marketingul a fost transformat radical 
de mobile și de rețelele sociale și, mai ales, 
cum ceea ce părea la început un moft a de-
venit crucial pentru succesul unei compa-
nii pe piață. Pentru multe branduri, social 
media s-a transformat dintr-o Cenușăreasă 
exotică a planului de marketing în vedeta 
acestuia. S-a banalizat în cel mai bun sens 
al cuvântului, astfel că astăzi devine tot 
mai greu să vorbești despre social media ca 
e lement separat al unei strategii de brand. 
Trăim în lumea integrării, a comunicării 
360, a transmiterii mesajului fix la țintă, în 
care un clip bine plasat pe Facebook poate 
ajunge la mult mai mulți consumatori decât 
dacă ar fi difuzat la TV și, mai ales, poate 
conduce la o acțiune rapidă și efectivă de 
cumpărare a produsului sau serviciului 
oferit de brandul respectiv.

Am observat aceste lucruri și din ches-
tionarele completate de brandurile luate în 
calcul pentru realizarea acestui clasament. 
În prima fază a cercetării pentru realizarea 
clasamentului, am trimis chestionare către 
mai bine de 125 de branduri și 90 s-au în-
tors completate. Analizându-le, am întâlnit 
foarte des termeni precum „abordare 360”, 
„strategie integrată”, „declinare pe mai 
multe canale”, „parte a unui mix de comu-
nicare”. Sunt semnele clare ale realității în 
care brandurile trăiesc astăzi, căutând con-
sumatorul oriunde se află acesta, adaptând 
tacticile de abordare a acestui în funcție de 
canalul de comunicare, dar mereu ca parte 
a unei strategii-umbrelă, care să ajute la 
păstrarea coerenței mesajului.

Brandurile cu cel mai mare succes în so-
cial media sunt cele care privesc lucrurile 
din perspectiva utilizatorului și încearcă 
să-i livreze ceea ce acesta își dorește, în 
formatul pe care acesta și-l dorește, în mo-
mentul în care dorește. Și cele care nu mai 
spun de mult „Să facem ceva și pe bloguri”, 
„Pozele cu pisici merg la orice pe Facebook” 
sau „Vreau și eu o campanie ca aia care s-a 
viralizat”. Brandurile campioane în social 
media i-au înțeles punctele forte și i-au 
descoperit capcanele, așa că nu se tem să 
experimenteze și nici să integreze rețelele 
sociale în marketingul și comunicarea lor. 
Nu mai privesc fenomenul din afară, ci 
participă activ din interior la dezvoltarea 
acestuia.

Culmea este că, an de an, constatăm cum 

branduri care au un cuvânt de spus în social media ratează oportu-
nitatea de a arăta și de a se mândri cu ce au realizat în acest dome-
niu, fie ignorând cu totul să răspundă la chestionar, fie trimițând 
răspunsuri laconice sau incomplete, care nu se ridică la nivelul cam-
paniilor derulate. Facem asta de nouă ani, anunțăm și public când 
începem înscrierile și încă sunt oameni de marketing din companii 
care se miră că eforturile lor în social media nu sunt remarcate. Dar 
nu completează chestionarul. Sau trimit doar trei link-uri, fără alte 
explicații despre strategia din spatele campaniei, despre obiectivele 
și rezultatele acesteia. La polul opus sunt oamenii din companii care 
au înțeles importanța transparenței și a deschiderii, la care se vede 
că se mândresc cu ceea ce au realizat în social media. Și se mai vede 
ceva: strategia clară din spatele fiecărei campanii, munca de research 
pentru găsirea celor mai bune insight-uri și, mai ales, cunoașterea 
excelentă a domeniului digital.

TENDINȚELE MOMENTULUI
Analizând activitatea brandurilor luate în calcul pentru top am con-
statat, în primul rând, importanța Facebook în campaniile din so-
cial media. Fie că este locul unde se derulează campaniile sau cel 
unde acestea sunt amplificate, Facebook a devenit un canal vital 
de comunicare cu fanii, consumatorii sau clienții potențiali. Pentru 
multe companii, Facebook este „centrul nervos” către care duc toate 
drumurile din social media, inclusiv pe partea de customer care.

A doua tendință majoră este ascensiunea zonei de video. Toate 
brandurile din Top 10, de exemplu, au derulat cel puțin un proiect 
video și tot mai multe companii colaborează cu vloggeri sau gândesc 
și creează conținut video propriu promovat apoi pe rețelele sociale. 
Zona de live pe Facebook este și ea în creștere, ca și cea de video di-
rect în Facebook, stimulată și de schimbarea felului în care această 
rețea socială favorizează clipurile încărcate direct față de cele cu link 
de pe YouTube sau Vimeo.

Nu putem să nu remarcăm ascensiunea Instagram în campaniile 
brandurilor din top. Era și normal, având în vedere că numărul de 
utilizatori din România a depășit 550.000 și este în continuă creștere. 
În plus, după preluarea de către Facebook, Instagram a făcut mai 
mulți pași pentru a se apropia de branduri, introducând, de exem-
plu, posibilitatea brandurilor de a da tag pe produse, cu link direct 
de shopping către site-ul lor. Instagram Stories oferă, de asemenea, 
oportunități interesante de comunicare.

În fruntea clasamentului avem un nou lider. Samsung, care anul 
trecut se clasa pe poziția a patra, este campionul Top Social Brands 
2017 - un  brand tech care pune accentul în comunicare pe realizarea 
unei conexiuni emoționale cu oamenii, folosind la maximum cana-
lele social media, de la Facebook și YouTube la Shazam și Snapchat. 
Coca-Cola continuă să fie prezentă la vârf în top, clasându-se pe locul 
2, după ce la ediția trecută a ocupat fotoliul de lider, și pariază mereu 
pe viitor, un exemplu fiind competiția Romania’s Next Big Vlogger. 
Podiumul este completat de Avon, altă prezență constantă în aerul 
tare al înălțimilor social media din România. Pe poziția a patra se 
află Vodafone, care continuă să aducă social media în mainstream în 
campaniile sale, iar pe cinci a urcat Lidl, tot mai activ în zona de digi-
tal. Cea mai spectaculoasă nouă intrare în top aparține indiscutabil 
brandului Huawei, care ajunge direct pe locul 6, grație unui push 
puternic de marketing în ultimul an, ce a inclus o componentă so-
cial media puternică. Top 10 este completat de McDonald’s, Orange, 
Banca Transilvania și Bitdefender. Vă invităm să vedeți în paginile 
următoare cum arată întregul clasament al celor 75 de branduri cam-
pioane în social media din România. 
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TOP SOCIAL BRANDS     ÎN ROMÂNIA
Prin activitatea de social media, a urmărit creșterea aprecierii față de brand și 
dezvoltarea sentimentului de mândrie pentru posesorii de Samsung. Până în 2016, 
a deținut Blogul lui Sam, iar anul acesta urmează relansarea unei noi platforme 
– Descoperă Samsung. Campanii: #PeRomaneste, #GalaxyS7CityWalk, teasing 
Lansare Galaxy S8, Edupedia. Cu peste 1,2 milioane de useri , pagina de Facebook 
concentrează informații corporate și despre produse din toate categoriile, campanii și 
evenimente Samsung. Are cont pe LinkedIn, YouTube (cu conținut global, cât și local), 
Instagram. A transmis live de la Summerwell pe Snapchat, o altă activare pe acest 
canal a fost  concursul #Snapfie, care provoca audiența de pe Facebook și Instagram 
să posteze selfie-uri filtrate în Snapchat. Aproximativ 30% din bugetul de digital media 
din campaniile Samsung este direcționat către platformele de social media.  

1
SAMSUNG

POZIȚIE 2016: 4 
www.samsung.com/ro

A continuat să susțină CokeStream, platforma de conținut pentru adolescenți, 
lansată în august 2015, pe teme legate de muzică (300 de articole și 70 de clipuri 
video în 2016). A continuat și  activările pe social media pentru cele mai importante 
evenimente muzicale ale anului și campaniile pe bloguri – parteneriat pe termen 
lung cu Teo’s Kitchen (din martie 2015). A inițiat #NextBigVlogger – primul vlogging 
talent show din România, care a implicat 7 dintre cei mai mari vloggeri români – 
Bromania, Mikey Hash, Noaptea Târziu, Ilie Bivol, Maximilian Ioan, Anne-Marie 
Chelariu și Laura Giurcanu. Are pagină de Facebook (live video), cont de Twitter, 
LinkedIn, YouTube, Instagram (InstaStories, InstaAds, Mobile native content, Insta 
native content etc). Este primul brand din România pe Snapchat (din decembrie 
2015). Pentru campania de Crăciun a dezvoltat  XMAS – Shazam activation.  

2
COCA-COLA

POZIȚIE 2016: 1 
www.coca-cola.ro

Lansarea globală AVON - Beauty for a Purpose și Schimbă Lumea prin 
Frumusețe, la nivel local,  a coincis cu lansarea platformei de conținut www.
schimbalumeaprinfrumusete.avon.ro. A implicat în campanii numeroși bloggeri 
și vloggeri (ambasadori ai colecțiilor, sesiuni de testare, deplasări cu scopul de 
a-i aduce pe bloggerii din România la lansări globale sau regionale). Pagina de 
Facebook are peste 960.000 de fani. Cont de Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. 
În cadrul campaniei Jocurile Frumuseții, a fost folosit drept canal de comunicare 
WhatsApp. A folosit Twitter în campania de Black Friday 2016 și în cea de Crăciun. 
Proiecte speciale video: 1-8 martie Din Timpul Tău și tutoriale de make-up. 
Organizează anual Digital Divas, cel mai important eveniment dedicat comunității 
digitale feminine din România. 

3
AVON

POZIȚIE 2016: 5
www.avon.ro

A derulat numeroase campanii pe bloguri și videobloguri. Pagina de Facebook 
Vodafone Ro are cea mai mare rată de engagement în comparație cu principalii 
competitori, conform FaceBrands Pro. Alte două pagini de Facebook: Emojionează 
(din aprilie 2016) și România Nedescoperită (din octombrie 2016). Aplicații 
Facebook: Future Chatbot – un instrument online interactiv cu care utilizatorii 
de Facebook pot dialoga pe teme de tehnologie. Cont de Twitter (Vodafonebuzz), 
LinkedIn (Vodafone România și Vodafone Shared Services România), YouTube 
(Vodafonebuzz),  Instagram (Vodafone.România – lansat în aprilie 2017 – și 
Emojionează). În cadrul campaniei „Bye-bye depărtare la Cartelă” a fost lansată  
Romoji – prima aplicație de stickere emoji cu specific românesc. Este partener 
fondator al Webstock, cel mai mare eveniment de social media din România.

4
VODAFONE

POZIȚIE 2016: 2
www.vodafone.ro

Chestionar Top Social Brands 2017. A implicat în campanii atât bloggeri, cât și 
videobloggeri. Printre colaborările pe termen lung se numără cea cu Teo Rogobete. 
Pentru  promovarea Caravanei Cien: Împreună protejăm frumusețea româncelor au 
fost implicați 16 bloggeri si vloggeri din România. Pagina de Facebook Lidl România 
reprezintă o comunitate de peste 1,8 milioane de fani (locul 31 în topul paginilor din 
România, potrivit Face Brands, în aprilie 2017). Cont de Twitter (lidlromania). Odată cu 
lansarea campaniei de brand de angajator a crescut și pagina de LinkedIn. Strategia 
de comunicare pentru canalul de YouTube fost regândită în vara anului trecut. 
Conținutul a fost optimizat, organizat în playlisturi și diversificat. Astfel, canalul 
a crescut de la 13.000 de fani (aprilie 2016) la 24.000 (aprilie 2017). În martie 2016 a 
lansat contul de Instagram, ce adună o comunitate de aproape 30.000 de followeri. 

5
LIDL

POZIȚIE 2016: 10
www.lidl.ro
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TOP SOCIAL BRANDS     ÎN ROMÂNIA A IX-a ediție a clasamentului 
brandurilor cu cea mai mare 
implicare în social media

Campania Huawei P9 a implicat bloggeri din faza de teasing, iar după lansare au 
urmat testări de produs și invitația de a participa la un concurs foto. Bloggeri și 
jurnaliști de tehnologie activi în social media au fost invitați la lansarea Huawei 
P10 de la Barcelona, iar la press trip-uri în China au mers și bloggeri. Pagina de 
Facebook HuaweimobileRO a crescut cu 200.000 de fani și peste 250.000 persoane 
au interacționat în ultimul an. Are canal pe YouTube, Instagram. În noiembrie 2016  a 
organizat Instameet-ul #Vanatordeculori. Proiect special video: Makeitpossiblestories 
- o serie de personalități au răspuns întrebărilor despre ceea ce i-a motivat să ajungă 
unde au ajuns în cariera lor. A lansat Huawei Academy for Smartphone Photography 
(Fashion Photography, Portrait Photography, Performance Photography și Urban 
Photography, dedicate bloggerior, vloggerilor, instagrammerilor). 

6
HUAWEI

POZIȚIE 2016: –

consumer.huawei.com/ro

2016 a fost un an important pentru pagina de Facebook McDonald’s, de la activări în 
dark social până la depășirea primului milion de fani. Conținutul paginii de Facebook 
cuprinde toate formatele noi: video, conținut 360, GIF-uri, boomerang, transmisiuni 
live. 92,3% din conținutul video din categoria food este generat de McDonald’s, 
potrivit FaceBrands Pro. Canalul de YouTube al McDonald’s România este prioritar 
pentru comunicarea în social media și principalul agregator de conținut video (filme 
postcampanii, spoturi, conținut dedicat). Contul de Instagram are doar conținut 
creat local. Proiecte video speciale: Ziua Micului Dejun, Cursa Copiilor McDonald’s. 
A realizat o campanie de real time marketing  la numai câteva zile de la lansarea 
Pokemon Go!. O amplă campanie de recrutare a fost lansată în noiembrie 2016 prin 
video-uri dedicate mediului online cu angajați reali ai McDonald’s. 

7
MCDONALD’S

POZIȚIE 2016: 3
http://mcdonalds.ro

Pagina de Facebook a Orange reunește informații despre produsele și serviciile 
brandului, evenimentele pe care le organizează sau la care participă, campaniile 
aflate în derulare. Contul oficial de Twitter se numește  Orange România și a fost 
lansat în martie 2014, pentru întrebări legate de serviciile și produsele Orange 
clienții companiei pot apela la @Orange Help, iar pentru zona de cariere există  
@orangejobs_ro. Canalul de YouTube al Orange Romånia, lansat în 2007, în prezent, 
cu peste 37.000 de abonați, este locul unde se găsesc toate spoturile publicitare 
ale brandului, tutoriale, filmări de la evenimente sau making of-uri. Are cont de 
Instagram (orangeromania).  

8
ORANGE

POZIȚIE 2016: 6
www.orange.ro

Platforma bancatransilvania.ro/blog/ reunește articole despre evenimentele în 
care banca este implicată sau pe care le susține, dar și articole de tip ”how to”, 
analize, articole despre campanii și video-uri de educatie financiară. În cadrul 
proiectului Bucureştiul Întreprinzător, Ariel Constantinof realizează sesiuni de 
vlogging cu antreprenori. Pe pagina de Facebook au fost dezvoltate mai multe 
tab-uri: formular de feedback, FAQ Banca Transilvania, Regulile Casei, Pinterest 
și Instagram. Are cont de Twitter (B_Transilvania), LinkedIn, Google+, Instagram, 
canal peYouTube. A realizat campanii de advertising pe Instagram pentru mai multe 
produse şi servicii BT și  o campanie prin Waze. În cadrul campaniei IMM Putere, a 
creat platforma http://immputere.ro/ pentru a permite crearea de conţinut video 
personalizat. Este prima bancă din România cu profil pe Pinterest (btransilvania).

9
BANCA  

TRANSILVANIA

POZIȚIE 2016: 27
www.bancatransilvania.ro

Blogul oficial Bitdefender, Hot for Security, a fost declarat Best European Corporate 
Security Blog 2015 la European Security Blogger Awards 2015, iar blogul oficial 
Bitdefender Business a fost declarat Best Corporate Security Blog și Best Overall 
Security Blog în 2016 la RSA Conference, San Francisco. Conținutul acestor bloguri 
românești în limba engleză este creat de specialiști români. În 2016 – 2017,  a 
derulat mai multe campanii cu bloggeri și videobloggeri. Principalul instrument de 
comunicare în social media este pagina de Facebook. De la începutul anului 2017 au 
fost unite paginile regionale Bitdefender într-o platformă generală, un hub în care 
utilizatorii găsesc informațiile oficiale legate de activitatea companiei.  Trei conturi 
de Twitter (BitdefenderRO, bitdefender și bitdefenderbox). Pagină de companie pe 
LinkedIn. Canal YouTube. Conturi de Google+, Instagram. 

10
BITDEFENDER

POZIȚIE 2016: 15
www.bitdefender.ro
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UNICREDIT

POZIȚIE 2016: 30
www.unicredit.ro

UEFA Champions League Trophy Tour l-a avut ca blogger oficial pe Cristian China-Birta. 
Campania „Cea mai sigură parolă pentru Mobile Banking de la UniCredit” a avut și 
componentă de vlogging, cu Mircea Bravo și LikeOne. Are o echipă de suport dedicată fanilor 
paginii de Facebook, E-Sucursala, care preia și rezolvă solicitările venite prin acest canal. 
A construit o platformă online de știri pentru antreprenori, AfaceriDePerformanta.ro, și 
RomanianStories, prin care promovează exemplele de antreprenoriat creativ din România.

11

FASHION DAYS

POZIȚIE 2016: –
www.fashiondays.ro

Lansarea colecției toamnă-iarnă 2016 a inclus bloggeri și vedete, fiecare portretizând 
unul dintre cele zece personaje ale campaniei. Lansarea colecției de primăvară-vară 
2017 derulată sub umbrela #WearCONFIDENCE / OrderCONFIDENCE a implicat din nou 
bloggeri și vedete. Campania de promovare Black Friday cu endorseri a inclus live-uri 
pe Facebook. Campanie pe vloguri pentru introducerea returului gratuit. A introdus în 
mixul media YouTube Shoppable videos și YouTube bumper ads.

12

RAIFFEISEN

POZIȚIE 2016: 57
www.raiffeisen.ro

Ca sponsor principal al TIFF, a derulat o campanie care a implicat șase bloggeri și live-uri 
pe Facebook ale acestora. Campania „Dai swipe. Smart Mobile. Atât de rapid.” a implicat 
12 bloggeri și s-a derulat în trei etape, între 19 octombrie și 15 decembrie 2016, incluzând 
o campanie pe Shazam de download al aplicației Smart Mobile. A lansat jocul Growing 
Points pe platforma StudentBank pentru tineri, care folosește Google Street View 
pentru pentru a descoperi povești inspiraționale.

13

IKEA

POZIȚIE 2016: 19
www.ikea.com/ro/ro

Proiectul „O viață mai sustenabilă acasă – Schimbări mici, economii mari!” a implicat 
cinci bloggeri și s-a derulat în șase etape în perioada 23 mai – 17 iulie 2016. „Angajat 
pentru o zi în magazinul IKEA” a fost prima campanie de employer branding realizată de 
IKEA România. Bloggerii au putut vedea direct cum se lucrează în magazinul IKEA. Din 
mai 2016, în site-ul companiei a fost integrată secțiunea „Idei IKEA”, unde oamenii pot 
găsi o mulțime de idei și inspirație pentru acasă.

14

TELEKOM

POZIȚIE 2016: 14
www.telekom.ro

Campanie pe Tinder derulată în martie 2017, „Pandalie Love me Tinder”, pentru 
promovarea ofertei #Gigalove de la Cartela Telekom. Campania „No1dad” despre noua 
ofertă Magenta ONE s-a desfășurat în perioada septembrie-noiembrie 2016 și a implicat 
11 bloggeri. În cadrul campaniei MyKi, șapte bloggeri au primit în teste ceasul MyKi și 
au fost invitați sa-și exprime opinia despre acesta printr-un articol pe blog. Pagini de 
Facebook: Telekom.Romania, TeImplici, FundatiaTelekomRomania și CariereTelekomRO.

15

KFC

POZIȚIE 2016: 7
www.kfc.ro

Comunicarea pe Facebook are ca scop aducerea comunității online în restaurante 
și la activări offline, cu focus pe oferirea de experiențe interactive în Facebook, care 
să atragă utilizatorii și în restaurante. În 2016 și 2017, obiectivul principal al paginii de 
Facebook este de a crea experiențe online care să genereze conversație și engagement 
pe postări. Campania „Vreau în clasa a noua” a implicat peste 80 de bloggeri și jurnaliști, 
invitați să redevină „elevi”. Folosește constant Instagram Stories.

16

LENOVO

POZIȚIE 2016: 44
www.lenovo.com/ro

Campania TabTop de lansare a noului Lenovo Yoga Book a provocat mai mulți bloggeri 
și influenceri din online să testeze produsul și să spună dacă îl consideră tabletă sau 
laptop în urma acestei experiențe directe. Părerile acestora au fost exprimate în mai 
multe clipuri postate pe o secțiune dedicată a site-ului lenovo.ro. Campania a fost 
amplificată prin clipuri video postate pe Facebook de mai multe vedete / influenceri 
online. Pagina de Facebook are peste 162.000 de fani.

17

EMAG

POZIȚIE 2016: 17
www.emag.ro

Liderul retailului online generează permanent conținut nu doar pe site-ul de 
e-commerce, ci și pe blogul de companie (blog.emag.ro), unde publică articole despre 
tehnologie, stil de viață, hobby sau fashion. Campaniile de Black Friday și cele de 
reduceri sunt puternic promovate pe canalele social media, inclusiv pe bloguri și mai 
ales prin linkuri afiliate. Pagina de Facebook se apropie de 1,1 milioane de fani.

18

DANONE

POZIȚIE 2016: 46
www.danone.ro

Campanii cu bloggeri: Spune DA, Activia Summer Drinks, Activia Wellbeing Camp, 
Actimel - Stay Strong, O șansă pentru familia ta, #CreativitateInPractica, Danone Open 
Doors. Pagini de Facebook: DanoneRomania, DanoninoRomania, ActimelRomania. 
A lansat în 2016 contul de Instagram al Actimel. Campanie în parteneriat cu aplicația 
Taxify și Virgin Radio România. Primul canal branded pe Nicecream.fm - #StayStrong.

19

BMW

POZIȚIE 2016: 9
www.bmw.ro

Are colaborări editoriale cu bloggeri și influenceri online, în special pe partea de auto 
și tehnologie. Se bazează mult pe conținut video (George Buhnici & Cavaleria.ro, Doza 
de Haș, Turații scrise). Un proiect video local (scurtmetraj cu BMW X6 în Carpați) s-a 
viralizat pe Facebook și a generat primul comunicat de presă internațional al BMW 
Group despre România. Cont de Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+, Instagram.

20
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BCR

POZIȚIE 2016: 39
www.bcr.ro

Pagina oficială de Facebook a BCR România are aproape 323.000 de fani. Aplicații 
de Facebook: Vieți bogate și Tu scrii viitorul. Prezență și pe Twitter (@infoBCR) cu 
conținut și campanii; cont de companie pe LinkedIn, cont YouTube (VideoBCR). În ceea 
ce privește customer în social media, se preiau și soluționează cazuri relatate sau 
reclamate pe pagina de Facebook. Activități de recrutare prin social media: Summer 
Job 2017, aplicație de Facebook.

21

HEINEKEN

POZIȚIE 2016: 62
www.heineken.com

Asocierea cu Liga Campionilor a fost promovată activ pe rețelele sociale sub hashtagul 
#ChampionTheMatch, folosind bloggeri, influenceri și celebrity endorsement. Pagina 
de Facebook este dedicată aproape exclusiv acestei campanii, la fel și contul de 
Twitter. Campania globală „Moderate Drinkers Wanted” a fost declinată local cu 
bloggeri și influenceri din România.

22

FLANCO

POZIȚIE 2016: 35
www.flanco.ro

Campanii pe bloguri: #ȘcoalaFlanco ediția a treia, #TurneulȘcoalaFlanco, 
#TucefacideBF, Flanco Discount Days. Pagina de Facebook are aproape 150.000 de 
fani, fiind principalul canal de legătură directă cu clienții și având un rol esențial în 
procesul de customer service. Aplicații Facebook: Flanco te provoacă la Electro-Love, 
Back to School cu Flanco. Cont pe Instagram deschis la sfârșitul lui 2016.

23

PEPSI

POZIȚIE 2016: 11
www.pepsi.com/ro-ro

Campanii pe bloguri: „Drumul tău e un moment. Găsește-l.” (care a folosit în premieră 
și micro-influenceri), #spiritliber. Campanii pe vloguri: The Pepsi UberJet. Pagina de 
Facebook a Pepsi România a adunat peste 790.000 de fani, oferă conținut puternic 
adaptat local și bazat tot mai mult pe video. Aplicații mobile: PepsiEmoji Blippar. Pepsi 
a realizat primul Instagram Live Story de brand din România și o activare pe WhatsApp 
de Crăciun, alături de Sector 7.

24

ING

POZIȚIE 2016: 28
www.ing.ro

Pagina oficială a ING România, ING Web Café, are peste 222.000 de fani. Compania 
folosește și contul de Twitter (@ing_ro) pentru a promova campaniile și proiectele 
proprii, dar și pentru customer care în cazuri punctuale. Are conturi de companie pe 
LinkedIn, YouTube (ingbankromania), Instagram și Google+ (ingromania).

25

URSUS

POZIȚIE 2016: 41
www.ursus-breweries.ro

Campanii pe bloguri: Wild West, Comic Book Bloggers Gathering. Campanii pe vloguri: 
Saloon 360 (primul serial 360 din România, alături de Sector 7), Bromania Untold, 
Bromania Gașca e în cărți, Sector 7 Comic Book. Pagina de Facebook are peste 
702.000 fani și se ocupă și de zona de customer care. Canalul de YouTube a adunat 
peste 12,4 milioane de vizualizări. Cont de companie pe Twitter, LinkedIn și Instagram.

26

FORD

POZIȚIE 2016: 38
www.ford.ro

Pentru lansarea noului Ford Edge a realizat un proiect special cu Republica.ro și 
endorseri (Andi Vasluianu, Anca Bucur, Ada Solomon, Tiberiu Ușeriu, TNT Brothers). 
Pagina de Facebook oferă detalii despre modele nou lansate, drive teste și campaniile 
derulate, punând accentul pe partea video. Canalul oficial de YouTube (FordRomania) 
prezintă cele mai noi modele și tehnologii ale mărcii.

27

CANON

POZIȚIE 2016: –
www.canon.ro

Campanii pe bloguri: Black to School (cu componentă de vlogging), Lansarea EOS M, 
Imprimiada (cu componentă de vlogging și aplicație Facebook), #selfieless (campanie 
CSR). Pagina de Facebook a adunat peste 202.000 de fani. Brandul are și cont pe 
Twitter, LinkedIn și YouTube.

28

KLM

POZIȚIE 2016: 48
www.klm.com

Pagina locală de Facebook se apropie de 100.000 de fani și comunică în ritm constant 
promoțiile și serviciile companiei aeriene, oferind și informații utile din zona de turism 
și călătorii. Promovează conturile globale ale KLM de pe Twitter (twitter.com/KLM), 
Google+ (KLM/posts) și YouTube (KLMRoyalDutchAirline).

29

MEGA IMAGE

POZIȚIE 2016: 53
www.mega-image.ro

A derulat două campanii importante pe bloguri în perioada monitorizată: Foodsie (care 
a implicat trei chefi) și Gusturi Românești. Pagina de Facebook are peste 508.000 de 
fani și a găzduit mai multe aplicații: After Eight, Pizza Master, Mega Tiramisu, Momente 
inspirate, Mega Pofte. A derulat proiecte video, inclusiv unul de live video voting 
(mucenicii muntenești contra celor moldovenești) și trei proiecte de conectare offline-
online cu Cornel Ilie, Connect-R și grupul Song.

30
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MERCEDES 
BENZ 

POZIȚIE 2016: –
www.mercedes-benz.ro

Pagina de Facebook a brandului se apropie de 500.000 de fani și promovează 
campaniile și lansările mărcii. Mercedes comunică permanent cu cei interesați de 
motorsport și de domeniul auto prin intermediul blogului de brand mercedesblog.ro. 
Campania de brand „Pe urmele celor mai buni” a implicat o componentă online, prin 
care a încurajat românii să-și spună povestea printr-un clip video.

31

F64

POZIȚIE 2016: –
www.f64.ro

Derulează permanent campanii pe bloguri, organizând inclusiv cursuri foto la care 
invită bloggeri. Are colaborări cu vloggerii, în special pe partea de teste și review-uri. 
Pagina de Facebook, cu peste 146.000 de fani, are un reach lunar de un milion de 
persoane. A creat în august 2016 pe Facebook grupul F64 al pasionaților de fotografie, 
care are aproape 30.000 de membri. Foarte activ pe YouTube (review-uri, tutoriale, 
making-of, interviuri) și pe Instagram.

32

FANTA

POZIȚIE 2016: 22
www.fanta.ro

A pus accent în perioada monitorizată pe conținutul video. Campania Fanta Instamix 
Boardgame a fost o activare cross-channels pentru a crea primul crowdsourced 
boardgame Fanta cu ajutorul fanilor brandului, folosind vloggeri. Campania Fantastic 
Marketing Team & Fantastic Office s-a bazat pe conținut generat de utilizatori, 
fiind declinată pe YouTube, Facebook, Instagram și Snapchat. Contul de Snapchat e 
promovat pe dozele de Fanta.

33

PROFI

POZIȚIE 2016: –
www.profi.ro

A derulat numeroase campanii pe bloguri (“Fii #ProfiYoungster”, „Profi susține 
sănătatea”, #OrasulProfi, #TaraProfi, #AcvaticiiPlusati), o parte declinate și în zona de 
vlogging. Pagina de Facebook are peste 183.000 de fani și a găzduit aplicații precum 
„Primăvara începe cu zâmbetul tău” și „Acvaticii plușați”, dar și live-uri de la meciurile 
naționalei de handbal feminin. Compania are și cont de Twitter, LinkedIn, și Google+.

34

L’OREAL

POZIȚIE 2016: 43
www.loreal.ro

Din 2017, pagina de Facebook propune lunar un look cu makeup artistul Andra Manea, 
printr-un tutorial video alături de bloggeri, vedete sau influenceri. Campania „Cartea 
săruturilor”, realizată cu Iv Cel Naiv, a invitat utilizatorii să înscrie online tipuri de 
săruturi. Platforma de îngrijire expertă Elseve cu soluții personalizate pentru fiecare tip 
de păr a folosit șase bloggerițe de beauty, fiecare reprezentând un tip de păr. Brandul 
colaborează în zona de vlogging cu Alina Ceușan.

35

FARMEC

POZIȚIE 2016: 67
www.farmec.ro

Campanii pe bloguri: Blogul secret (Gerovital Plant), Efect wow în doar trei minute 
(Farmec Depilatoare) – cu componentă de vlogging, Vara are Farmec (Gerovital 
Sun) – cu componentă de vlogging. Campania de brand „Vara, orașul are Farmec” a 
implicat 8 endorseri care, timp de o lună, au creat conținut vizual și video pe bloguri, 
YouTube, Facebook și Instagram. Pagina de Facebook are peste 280.000 de fani și este 
principalul canal de interacțiune cu consumatorii produselor.

36

TEFAL

POZIȚIE 2016: –
www.tefal.ro

Campania „Fabrica de Clătite” 2016, derulată în magazine, dar declinată și pe 
Facebook, a inclus și o componentă social media ce a implicat două bloggerițe - 
Jamila și Andreea Ibacka. Pagina de Facebook Tefal România are peste 60.000 de fani, 
iar în perioada aprilie 2016 – aprilie 2017 a înregistrat o creștere de peste 24%. Canalele 
de comunicare folosite preponderent de brand sunt Facebook și YouTube.

37

GARANTI

POZIȚIE 2016: 51
www.garantibank.ro

Lansat în 2012, blogul Garanti4All asigură comunicarea la nivel intern în companie. 
Pe Facebook, Garanti este pe locul 2 ca număr de fani (345.000) în domeniul bancar, 
iar în ultimul an și-a menținut poziția a doua ca engagement (135.000 engaged fans). 
Aplicații Facebook: Harta sucursale și ATM-uri (folosește locația utilizatorilor), 
Garanti E-Support (oferă clienților posibilitatea de a intra în legătură directă cu 
banca).

38

WORLD CLASS

POZIȚIE 2016: 69
www.worldclass.ro

Blogul brandului, folosit ca instrument de promovare a unui stil de viață sănătos, 
a avut anul trecut peste 117.000 de cititori. A derulat campania integrată „Easy8 – 
primul pas pentru o viață activă” online, în social media, pe bloguri, în print și outdoor. 
Pe zona video, colaborează cu Laura Giurcanu pentru promovarea serviciilor și 
facilităților companiei. Pagina de Facebook are 147.000 de fani. Cont de Instagram cu 
peste 8.000 de followeri.

39

H&M

POZIȚIE 2016: 24
www2.hm.com/ro_ro

Versiunea în limba română a paginii de Facebook e folosită în principal pentru 
promovarea promoțiilor și lansărilor de produse din magazine. Derulează campanii 
pe bloguri din zona de fashion și are prezență pe Twitter printr-un cont dedicat 
în limba română (@hmromania). În aprilie 2017 a promovat și local campania 
#WorldRecycleWeek.

40
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OLYMPUS 
ROMÂNIA 

POZIȚIE 2016: 50
www.olympusdairy.ro

Campanii pe bloguri: Iaurt Grecesc, Susținem Adevărații Învingători – ambele cu 
componentă de vlogging. Pagina de Facebook Olympus România promovează toate 
produsele Olympus, mai puțin iaurtul grecesc, care beneficiază de o pagină dedicată 
ce a ajuns deja la peste 54.000 de fani. A derulat pe Instagram o campanie pentru 
iaurtul grecesc, cu hashtag-urile #mixulmeucugrecesc, #gustpentrucombinatii, 
#instamixOlympus.

41

ELEFANT

POZIȚIE 2016: –
www.elefant.ro

Derulează în fiecare an campanii extinse de afiliere cu peste 200 de blogeri și 
influenceri online. Compania a derulat campanii mixte pe bloguri (zoso.ro, buhnici.ro, 
mindruta.com, simonatache.ro etc.) și Facebook. În zona de vlogging a colaborat cu 
Bromania, Zmenta și Mircea Bravo. Pagina de Facebook are aproape 500.000 de fani, 
iar în 2016 aproximativ 40 de vedete au fost implicate in campanii de endorsement pe 
Facebook. Conturi de companie pe LinkedIn, YouTube și Instagram.

42

FAN COURIER

POZIȚIE 2016: 71
www.fancourier.ro

A realizat campania „Livrăm emoții”, concepută și gândită alături de „Decât o 
Revistă” și creatorul de clipuri inspiraționale Tedy Necula, care se extinde în offline și 
documentează pe YouTube trei povești inspiraționale. Pagina de Facebook are peste 
55.000 de fani. Conturi de Twitter, YouTube și Instagram. Realizează customer care / 
customer relationship în social media, dar și recrutare.

43

PHILIPS

POZIȚIE 2016: –
www.philips.ro

Campania pentru Philips Lumea cu tehnologia IPL, grupată sub conceptul „Picioare 
de podium”, a beneficiat de endorsarea Laurei Cosoi, fiind declinată și în zona 
blogurilor de beauty. Pagina de Facebook a Philips are 177.169 de fani români și o rată 
de engagement de 8,11%. De Valentine’s Day, brandul a lansat Philips Love Mix pe 
SoundCloud, care oferea în comentarii sfaturi legate de sănătatea inimii.

44

PENNY

POZIȚIE 2016: –
www.penny.ro

Campanii pe bloguri: Noua poziționare Penny De România / Rezoluții de România (a 
reunit sub influenceri din diferite domenii de activitate și a avut și o componentă de 
video online), Vita Force 2016, Campionatul European de Fotbal, Grătarele Fierbinți. 
Pagina de Facebook are peste 258.000 de fani. Cont de LinkedIn, YouTube și Instagram. 
18. Activități de recrutare pe LinkedIn, pe pagina REWE Romania.

45

VICHY

POZIȚIE 2016: –
www. vichy.ro

În februarie 2017, Vichy a lansat un blog dedicat persoanelor care își doresc un stil 
de viață sănătos. Lansarea fondului de ten Dermablend a fost comunicată printr-o 
campanie pe bloguri și videobloguri, fiind susținută online și de Sore. Campania „Who 
Makes You Stronger” a apelat la trei persoane publice (Anca Bucur, Anca Serea și Crina 
Semciuc). Pagina de Facebook are aproape 137.000 de fani. Brandul are și cont de 
YouTube.

46

STAROPRAMEN

POZIȚIE 2016: 12
www.staropramen.com/ro

Brandul pune accentul în ultima perioadă pe susținerea evenimentelor și inițiativelor 
culturale, numărându-se printre sponsorii principali ai TIFF. Centrul online al acestei 
poziționări este platforma oamenisigusturi.ro, cu propuneri de filme, piese de teatru, 
concerte, cărți și nu numai. Pagina de Facebook promovează nu doar produsele și 
campaniile brandului, ci și evenimentele la care acesta este partener.

47

AUCHAN

POZIȚIE 2016: –
www.auchan.ro

Campania de CSR Mobilizatron, implicarea oamenilor în acțiuni caritabile, a fost 
susținută de trei bloggeri din nișe diferite (Adela Pârvu, Cristian China-Birta și 
Bucătăresele Vesele). Pagina de Facebook are aproape 71.500 de fani și, în perioada 
monitorizată, a găzduit două aplicații (Beer Pong, Get the Wine & Win), transmisiuni 
live de la evenimente in-store și concursuri. Cont de Twitter, LinkedIn și YouTube.

48

LAY’S

POZIȚIE 2016: 56
www.pepsico.ro 

Campania „Gustul Lay’s te MEGA Cucerește”, în parteneriat cu Vodafone România, a 
implicat 26 de bloggeri și a avut și o componentă de video blogging, cu 5 influenceri. 
Pagina de Facebook a brandului are aproape 635.000 de fani. Pentru promovarea 
parteneriatului cu UEFA Champions League, Lay’s România a dezvoltat în primăvara 
anului trecut 2016 aplicația de Facebook „Fii #GameReady cu Lay’s”. Cont de YouTube și 
Instagram (unde a derulat campania #trenulLays).

49

GRAND CINEMA

POZIȚIE 2016: –

grandentertainment.ro/ 
grand-cinema-more

Are vlog de brand (Grand Vlog), ale cărui 10 episoade au strâns aproape un milion de 
vizualizări. Campanii pe bloguri: My Fair Lady, Filmul pentru cei dragi, Adoptă un câine. 
Brandul se promovează pe trei pagini de Facebook, fiecare dintre ele dedicată unui 
segment anume: Grand Entertainment (filme), Grand Cultura (evenimente alternative) 
și My Fair Lady. Cont de Twitter, YouTube, Google+, Instagram și Snapchat.

50
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TEZYO

POZIȚIE 2016: –
www.tezyo.ro

Campanii pe bloguri: Pantofi cu Atitudine, Maratonul Black Friday, #WeloveTezyo. 
A derulat și campanii folosind video bloggeri (Tequila și Sweet Paprika) și a lansat 
în septembrie 2016 un blog de brand. Pagina de Facebook are peste 50.000 de 
fani. Cont pe Instagram, unde a derulat și o campanie de user generated content 
(#ShoesByTezyo).

51

GARNIER

POZIȚIE 2016: –
www.garnier.ro

Pune accentul pe video în comunicarea în social media. Chiar și campaniile pe 
bloguri (Ultra Doux Mythic Olive, Color Naturals Tentații Naturale) au o importantă 
componentă video, iar brandul a realizat și un vlog, alături de Adelina Pestrițu, pentru 
lansarea apei micelare bifazice. Folosește și în social media parteneriatul cu Andra, 
ambasador oficial Garnier Color Naturals.

52

OMV PETROM

POZIȚIE 2016: 61
www.petrom.ro

A creat o pagină de Facebook separată pentru brandul de retail Petrom, pentru a-l 
diferenția de pagina corporate OMV Petrom. Pagina a fost platforma principală a 
campaniei „Pupă-te de Dragobete” (20-26 februarie 2016), endorsată și de bloggeri, 
cu componentă de user generated content. Campanie pe Facebook și Facebook 
Messenger pentru a ajuta bărbații să aleagă cadouri de 1 și 8 martie din benzinăriile 
Petrom.

53

DOVE

POZIȚIE 2016: 72
www.dove.ro

A folosit un mix de campanii cu vedete și influenceri în online. Pagina de Facebook 
are aproape 465.000 de fani. În susținerea campaniei globale „My beauty, my say”, a 
dezvoltat o serie de clipuri exclusiv pentru online, „Frumuseţea mea, alegerea mea”, 
cu Cristiana Oprea (pilot debutant de raliu), Adina Aniculăesei (pilot comandant de 
aeronavă) şi Cristina Dorcioman (arbitru profesionist de fotbal).

54

ENEL

POZIȚIE 2016: 23
www.enel.ro

Lansarea noului site al companiei a fost promovată și printr-o campanie cu bloggeri 
care au testat noile funcționalități ale platformei. Pagina de Facebook are aproape 
39.000 de fani. A susținut evenimente din zona de social media (Social Media Summer 
Camp, Social Media Summit București). O echipă de 5 oameni din departamentul de 
Customer Care este dedicată pentru a răspunde mesajelor de pe Facebook.

55

VELUX

POZIȚIE 2016: –
www.velux.ro

A derulat o campanie de awareness și reputație cu ocazia aniversării a 20 de ani pe 
piața locală, care include și o componentă în zona de blogging. A lansat blog de brand 
povestidinmansarde.ro, unde a organizat și un concurs prin care participanții au fost 
invitați să încarce imagini cu podurile neamenajate sau în curs de amenajare.

56

HP

POZIȚIE 2016: 16
www8.hp.com/ro/ro

Promovează constant lansările de noi produse cu ajutorul blogurilor, dar și folosind 
pagina de Facebook. Derulează campanii de recrutare prin rețele sociale precum 
Facebook, Twitter sau LinkedIn.

57

BRD

POZIȚIE 2016: 37
www.brd.ro

A realizat conținut dedicat pentru social media în cadrul campaniei de brand „New 
Year’s Special 2017”, folosind hashtagul #UnPicDeAjutor. Pagina de Facebook se 
apropie de 88.000 de fani. Aplicații Facebook: Cititorul de dorințe, Alege-ți cardul. Cont 
de Twitter și YouTube. BRD are o echipă dedicată activității de customer care pentru 
Facebook.

58

BANCPOST

POZIȚIE 2016: –
www.bancpost.ro

Folosind platforma #bancpostpentrucultura, prin care susține tinerii artiști ai 
orchestrei Camerata Regală, a realizat transmisii live ale concertelor acesteia pe 
Facebook. A dezvoltat aplicația de Facebook „Cariere Bancpost”, pentru tinerii care 
caută primul job sau studenții de facultate care doresc să-și completeze veniturile. 
Campanie pe bloguri: WIZZ Bancpost (pe Imperatortravel.ro).

59

OMV ROMÂNIA

POZIȚIE 2016: 61
www.omv.ro

Pagina de Facebook are aproape 114.000 fani, ocupând locul 10 la categoria „Companii 
și firme”. A avut o aplicație Facebook în perioada monitorizată (Viva Cafe Art), dar a 
renunțat la aplicațiile Facebook, fiindcă strategia de digital a companiei a devenit 
mobile centric, având în vedere că 85% din accesări sunt de pe smartphone/tabletă. 
Cont de LinkedIn și YouTube.
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APTAMIL

POZIȚIE 2016: –
www.nutricia.ro

Derulează numeroase campanii (NutriMama, Cerealele Aptamil, Atelierele Nutricia) 
cu bloggerițele-mame, vizând și comunitatea de mame pe care brandul a creat-o. 
Campanii video (Facebook) cu Anca Serea. Pagina de Facebook are peste 144.000 de 
fani. A derulat campanii paid pe Instagram, deși nu are cont. Webinarii și workshopuri 
live pe Facebook pentru mame. Conținut dedicat pe YouTube.

61

ABSOLUT

POZIȚIE 2016: –
www.absolut.com

Pagina de Facebook are peste 71.500 de fani. Parteneriatul cu festivalul Untold a fost 
prilejul lansării AbsolutCreator.ro, joc online cu trei niveluri (Absolut Dreamer, Absolut 
Magician, Absolut Lord), pentru a oferi 360 locuri de cazare pe toata durata festivalului 
și abonamente de 4 zile. În social media, au fost activați 30 de influenceri, împărțiți în 
trei categorii, după tematica blogului / canalelelor de comunicare, corespunzătoare 
celor trei niveluri din joc.

62

AFI COTROCENI

POZIȚIE 2016: –
www.aficotroceni.ro

Campania de Paște „Câștigă o experiență de lux cu AFI Cotroceni” (aprilie 2017) a 
cuprins un proiect video cu Giulia Anghelescu și Andrei Leonte, un proiect special cu 
bloggeri de fashion „Sărbătorește Paștele într-un outfit cool!” și un proiect special cu 
presă și bloggeri „Simte-te ca un star!”. Pagina de Facebook are peste 103.000 fani.

63

LAROCHE  
POSAY

POZIȚIE 2016: –
www.laroche-posay.ro

Lansarea apei micelare Ultra a fost comunicată în social media cu bloggerițe din zona 
de beauty, folosind hashtag-urile #onecottonpadaway și #larocheposaychallenge. 
Beauty vloggerul Laura Mușuroaea a devenit ambasadoarea La Roche Posay în cadrul 
campaniei #FreeFromSpots, promovată și pe Facebook. Pagina de Facebook, care are 
componentă de customer care integrată, a crescut la peste 60.000 de fani.

64

ROWENTA

POZIȚIE 2016: –
www.rowenta.ro

Are o strategie de comunicare ce îmbină mesaje și inițiative ale companiei cu scopul 
obținerii de vizibilitate în special prin intermediul Facebook și YouTube. În zona 
de blogging și videoblogging, colaborează pe termen lung cu Andreea Pătrașcu-
Ibacka. Pagina de Facebook are peste 38.500 fani. Aplicații: Aspirajutorul Rowenta - 
Messenger Chat Bot, care oferă asistență în alegerea unui aspirator Rowenta.

65

CHIVAS

POZIȚIE 2016: –
www.chivas.com/ro-ro

Cea de-a doua competiție pentru antreprenoriat Chivas The Venture a beneficiat de 
o companie în care au fost implicați cinci bloggeri, fiecare dintre aceștia susținând 
câte un finalist. A fost dezvoltat și microsite-ul www.theventurevote.ro. Pagina 
de Facebook se apropie de 30.000 de fani. În primăvara lui 2017, a lansat Sounds of 
Success, serie de concerte de muzică live, primul artist implicat fiind Loredana Groza, 
care a promovat evenimentul pe Facebook și Instagram.

66

SKODA

POZIȚIE 2016: –
www.skoda.ro

Proiectul special video „Interviurile Simply Clever”, realizat în colaborare cu Bogdan 
Ciuclaru, a implicat 14 episoade cu invitați din mai multe domenii (Moise Guran, 
Cornel Ilie, Irina Margareta Nistor, Dragos Așaftei, Adelin Petrișor și alții). Interviurile, 
promovate pe Facebook, au fost realizate în mai multe modele de Škoda, folosite 
pentru plimbări prin București.

67

STARBUCKS

POZIȚIE 2016: –
www.starbucksromania.ro

Peste 50 de bloggeri și celebrități au sărbătorit, pe 4 octombrie 2016, Ziua 
Internațională a Cafelei la Starbucks Calea Victoriei. În decembrie, licitația caritabilă 
de Moș Nicolae și lansarea Red Cups a implicat și bloggeri care au promovat 
evenimentul, o campanie similară având loc și în aprilie 2017, când Starbucks a 
sărbători 10 ani în România. Pagina de Facebook are aproape 33.000 de fani.

68

MAYBELLINE

POZIȚIE 2016: –
www.maybelline.ro

Campania „Highlight Your Fall by Maybelline New York Blogger Squad” derulată pe 
Instagram a implicat trei influenceri din zona de beauty (Ioana Grama, Sânziana 
Sooper, Sandra Brendre), incluzând și o componentă video (YouTube și Facebook). 
Tot în zona video, brandul are Insta Tutorials de tipul how-to sau de prezentare a 
produselor realizate în colaborare cu videobloggeri de beauty, dar și Monthly Makeup 
Live Sessions pe Facebook.

69

SUN PLAZA

POZIȚIE 2016: –
www.sun-plaza.ro

Campanii pe bloguri: Summer Sales & Winter Sales (colaborare cu Liana Popa – 
avetisiperoz.ro), Laura Mușuroaea X Sephora (plus Facebook și takeover pe contul de 
Instagram), Și tu iubești să citești. Proiecte speciale video: Iubire în Vremea Reducerilor 
(trei episoade video), Ce îți dorești de 8 Martie?, Sun Talks (seminarii transmise live pe 
canalul de YouTube).
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SPRITE

POZIȚIE 2016: 29
www.sprite.ro

Campania de brand „Adevărul răcoritor” a fost realizată sub forma unei web-series 
despre trăirile adolescenților de azi, folosind ca platforme Facebook, Instagram și 
YouTube. Episoadele au fost create special pentru formate web și mobile. Campania 
„Doza de Adevăr” a inclus, pe lângă componenta UGC de pe Facebook, și un video 
integrat în Doza de Haș. Partener la Bloggers Lan Party 2017.
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J&B

POZIȚIE 2016: 34
www.jbscotch.com

Campania Blending Spirits a continuat cu ediția a doua, cele patru noi rețete de 
cocktailuri neconvenționale fiind ilustrate prin experimente muzicale, în care câte doi 
artiști din industria muzicala autohtonă, cu genuri muzicale și imagine total diferite, 
sunt provocați să facă schimb de melodii și să le interpreteze în propriul stil (inclusiv 
printr-un videoclip). Pagina de Facebook are peste 95.000 de fani.
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SMART 

POZIȚIE 2016: –
www.smart.ro

A lansat contul de Snapchat cu ocazia festivalului Electric Castle, derulând deja 
campanii pe această rețea socială. Campanii pe bloguri: „smart – mașina oficială la 
Festivalul Electric Castle” (conținut foto și video generat de influenceri), „#smart 
18 ani” (componentă Facebook, Snapchat, Instagram). Cont de Instagram lansat în 
iulie 2016.
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JACOBS

POZIȚIE 2016: 21

www.facebook.com/ 
jacobskronungromania

Pagina de Facebook are peste 954.000 de fani. A derulat pe Facebook campania „Timp 
împreună”, cu endorseri (Cabral Ibacka, Andreea Ibacka, George Buhnici, Laura Cosoi, 
Dana Rogoz). Site de user generated content - visuricujacobs.ro. Conținut video dedicat 
pe Facebook pentru Ziua Internațională a Cafelei.
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VEKA

POZIȚIE 2016: 55
www.veka.ro

Campania #vacanta #lafereastramea, declanșată în august 2016, a implicat 10 endorseri 
online și instagrammeri, care au postat fotografii și și-au îndemnat comunitățile online 
să participe la concursul desfășurat pe paginile de Facebook și Instagram de VEKA 
România. Proiect video cu vloggerul Mariciu (Marian Ionescu). Pe pagina de Facebook, 
numărul de fani care au interacționat cu conținutul postat s-a dublat. Cont de YouTube 
și Instagram.
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Top Social Brands 2017 este rezultatul unei analize complexe 
a activităților desfășurate de brandurile active în social media, 
în intervalul 30 aprilie 2016 – 30 aprilie 2017. În analizarea bran-
durilor au fost luate în calcul toate tipurile de activități care pot 
fi desfășurate pentru promovarea în social media: blog de com-
panie / blog de brand; campanii pe bloguri (bannere, postări, 
teste, blogger ambasadors, endorsare pe bloguri, proiecte spe-
ciale cu bloggeri); campanii cu videobloggeri; pagină de Face-
book; aplicații Facebook; cont de Twitter; cont de companie pe 
LinkedIn; cont YouTube; cont Google+; cont Instagram; activități 
de brand (promovare, interacțiune, customer care) în noi rețele 
sociale (Snapchat, Periscope, WhatsApp); campanii de pro-
movare sau endorsement pe paginile de Facebook ale unor 
celebrități; campanii de advertising (paid media) în rețele de so-
cializare de nișă și aplicații mobile (Shazam, Instagram, Twitter, 
Foursquare, Flipboard); proiecte speciale video (conținut dedicat 
pentru YouTube sau Facebook sau transmisiuni Live pe website-
uri, parte din campanii de promovare); site cu user generated con-
tent; inițiator / sponsor la evenimente dedicate blogosferei sau 
promovării prin social media; customer care / customer relation-
ship în social media (pe Facebook, forumuri, căutări proactive pe 
forumuri); activități de recrutare prin social media; monitorizare 
activă a social media (menționarea instrumentelor folosite); alte 
conturi de social media (Pinterest, Flickr, Wikipedia, Snapchat, 
Tumblr etc.) sau alte activități în afara celor menționate mai sus.

Înscrierile pentru includerea în Top Social Brands au fost de-
schise timp de două luni pentru companiile și agențiile care au 
dorit să participe la acest studiu. Brandurile din clasamentul de 
anul trecut au fost incluse în mod automat în analiza din 2017. Nu 
au fost incluse în analiză branduri de media sau activități de auto-
promovare desfășurate de agențiile de comunicare. 
Top Social Brands 2017 a rezultat în urma ponderării rezultatelor 
înregistrate de branduri în două clasamente preliminare: topul 
ZeList (apariții și viewership*) – (35%) și topul realizat de revista 
Biz pe baza chestionarelor completate de companii și a cercetării 
proprii asupra peisajului social media din România (65%).

* Viewership-ul măsoară numărul de vizitatori potențiali care parcurg un 
anumit mesaj și se estimează pe baza unui algoritm de calcul ce combină 
un set de variabile caracteristice sursei primare cu un set de variabile 
specifice surselor secundare. Variabilele specifice sursei primare sunt: 
numărul mediu de vizitatori ai unui blog, tipologia blogului, poziția sa în 
topul ZeList, traficul mediu estimat pe respectivul palier ZeList, corobo-
rat cu traficul mediu raportat de Trafic.ro. Termenul de surse secundare se 
referă la preluarea și propagarea mesajelor publicate de sursele primare 
pe bloguri, pe Twitter și pe Facebook. Variabilele surselor secundare care 
fac parte din algoritmul de calcul sunt: numărul de vizitatori potențiali 
generat de fiecare preluare și importanța sursei secundare (indiferent 
că este vorba despre poziția din ZeList, numărul de followeri de pe Twit-
ter, numărul de fani/membri de pe Facebook). În privința preluărilor și 
propagării mesajelor pe Facebook, se ține cont de gradul de interacțiune 
al mesajului pe pagina pe care a fost postat, calculându-se relaționat la 
numărul total de fani/membri.
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