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60 de secunde pe Internet



Definirea rețelelor de 
socializare

•  Un serviciu web destinat creării de legături 
virtuale între utilizatori, cu aplicații sociale, 
comerciale, politice și educaționale.

•  Congruența dintre Internet, platforma rețelei 
și utilizatorii ei.

•  Structură socială care constă din noduri, care 
reprezintă obiecte sociale (oameni sau 
organizații) și legăturile dintre acestea.



Istoric



Avantaje

• Sociale
• Comerciale
• Politice
• Educaționale



• Avantaje sociale
− Extinderea legăturilor online
− Dating, socializare, suport, ajutor
− Închegarea unei comunități
− Dezvoltarea de programe în comunitate
− Protecția și optimizarea comunităților
− Dezbaterea unor probleme

• Avantaje economice
− Interacțiune brandurilor cu consumatorii
− Mediu de transmitere ieftin, ușor accesibil
− Ascultarea în permanență a consumatorilor
− Atragerea fanilor
− Studii de piață
− Rețelele sociale pot aduce beneficii financiare



Marketing tradițional

Marketingul sub rețele sociale



• Avantaje politice
− Interacțiunea directă între candidat și alegători
− Motivarea electoratului
− Un mediu de propagare ieftin
− Militarea pentru o cauză
− Cîinele de pază al democrației

• Avantaje educaționale
− Dubla semnificație a unui utilizator: cea de elev și cea de 

profesor
− Interacțiunea directă dintre profesori și elevi
− Colaborarea online – ieftină, eficientă, în timp real
− Mediu de propagare ieftin



Dezavantaje

• Protejarea datelor personale
• Furtul de identitate
• Spam
• Malware
• Limitările platformei
• Dependență
• Probleme de adaptare la mediul 

exterior



Exemple
• Cele mai cunoscute:

- Facebook

- QQ, lider în China, peste 300 de milioane utilizatori activi

- MySpace a cedat esențial din pozițiile sale

- V Kontakte cel mai populară reţea de socializare din Rusia

- Orkut foarte popular în Brazilia și India

- Hi5 prezentă Peru, Columbia, Ecuador, Portugalia, Mongolia

- Odnoklassniki  foarte răspândita în țările post sovietice

 

- Maktoob - rețea pentru comunitatea arabă





Cei mai importanți membri 
într-o rețea socială

1. Moderatorul: Poate fi o persoană sau un grup 
de persoane care au grijă ca activitatea 
comunității să se desfășoare în condiții optime. 
Moderatorul este responsabil de conținutul postat, 
el fiind cel care aprobă orice comentariu. Are un 
rol deosebit de important în cadrul comunității.

2. Tăcutul: E cel care vizitează site-ul pentru a 
observa, a citi comentariile, și foarte rar pentru a-
și exprima părerea despre un anumit subiect. Deși 
poate nu le simți prezența, tăcuții pot fi unii dintre 
cei mai înfocați fani ai comunității, aducînd 
numeroși membri noi.



3. Entuziastul: Acest utilizator e cel ce postează cel 
mai des conținut, își exprimă frecvent opinia, fiind cel 
mai activ dintre membri. Deși la un moment te poți 
întreba cum găsește timp pentru a participa la aproape 
toate discuțiile, trebuie să realizezi ca el este motorul 
comunității – cel care pastrează comunitatea activă. 
Entuziaștii trebuie prețuiți si răsplătiți pentru că sunt 
indispensabili pentru orice comunitate online.

4. Agitatorul: El este cel care îi contrazice pe toți, îi 
provoacă și stîrnește numeroase discuții în 
contradictoriu. Deși creează agitatie, el ii determină pe 
clienții fideli sa ia cuvantul in apararea altor utilizatori. 
Acesta oferă posibilitatea de a face o statistică asupra 
numarul oamenilor care apreciază anumite produse, 
servicii. La fel ca și entuziastul, agitatorul este 
indispensabil pentru o comunitate online.



5. Curiosul:  Persoana care generează conținut 
prin intrebările pe care le pune în mod frecvent. 
La fel, e extrem de prețios pentru dinamica 
grupului de discuții și nicioadată nu trebuie să ne 
plîngem că sunt prea mulți curioși în 
comunitatea.

6. Influențatorul: E utilizatorul cel mai conectat 
la retele sociale, avînd un număr impresionant de 
contacte online. El va răspîndi cel mai repede 
orice informație către un număr foarte mare de 
oameni conectați la internet. 



Harta rețelelor sociale iunie 
2009



Harta rețelelor sociale iunie 
2011



Top 3 în diferite țări



Statistici pentru Moldova



Portretul robot al utilizatorului de 
site-uri de socializare

Persoană tinără - 54% din utilizatorii site-urilor de socializare sunt tineri 
(15-29 ani), alţi 24% utilizatori au între 30 şi 44 ani; Educată - studii medii 
(24%) sau superioare (32%); Fără loc de muncă – 48%; Venituri medii 
(41%) şi peste medie (34%); cu precădere din Mediul urban (52%).



Pentru ce?



• Google Plus Circles  – este modulul prin care îți adaugi în lista de 
socializare toți prietenii din rețea, astfel îți creezi grupurile tale de 
prieteni.

• Google Plus Sparks – poate fi folosit de către utilizatori pentru a-și 
creea diferite alerte, notificări în momentul în care vrei sa urmăresti 
un subiect anume (alternativa Google Alert sau Google Reader).

• Google Plus Hangouts  –Hangouts conectează pînă la 10 prieteni 
intr-o video conferință (prieteni, colegi sau chiar oameni de afaceri).

• Google Plus Instant Upload – este serviciul Google Plus prin care 
poți incărca pozele si clipurile direct catre rețeaua socială Google 
Plus.



• Linkedin API – nu e la fel de cunoscut ca si API-ul de Twitter sau 
Facebook, dar poate fi folosit cel puțin la fel de ușor de către dezvoltatori 
pricepuți.

• Linkedin Widgets – coduri HTML specifice,  ai nevoie doar de un copy-
paste pentru a le folosi.

• Linkedin for Business – există si versiunea mai avansată de Linkedin (3 
niveluri de cost).

• Aplicații  – pe langă feed-urile rss sau twitter, poti adaugă în profil 
diverse căsuțe cu informații de pe cele mai populare site-uri.

• 50 de grupuri – este numărul maxim de grupuri în care poți fi membru.
• Subgrupuri  – maxim 20 pe fiecare grup, cu setări similare cu ale 

grupurilor “mari”.
• Vanity-URL – oricine poate avea link personalizat pe linkedin.
• Ca orice site mare care se respectă, Linkedin are si propriul magazin cu 

produse proprii promoționale.



Bloguri și microbloguri

• Motivațiile pentru care unii și alții își construiesc un blog 
variază  de la simpla curiozitate pînă  la necesitate. De la 
copii de clasa a 5-a pînă  la jurnaliști celebri, toată  lumea 
are șansa de a fi citit. 

• Scopul blogurilor, in final, este de a comunica, de a-ți pune 
la dispoziție ideile, observațiile, intregii comunitati. începînd 
de la o simpla joaca poți ajunge să  ai o colecție 
impresionantă de însemnări, iar în măsura în care ele sunt 
frumos înghegate și argumentate să  primesti feedback pe 
masură.



Avantaje
•conectivitate si socializare web
•libera exprimare
•Interacțiunea cu ceilalti prin prisma părerilor proprii
•șansa de a căpăta notorietate
•formarea unui viitor comunicator profesionist

Dezavantaje
•continut, care nu este intotdeauna remarcabil, ci, 
dimpotriva, este mediocru 
•o lectură superficială, care nu iți aduce multă informație 
utilă, în plus, nu are nici valoare artistică, literară sau de 
altă natură



Tipuri de bloguri

• După autor:
− Blog personal - întreţinut de o persoană de regulă, autorul 

blogului;
− Blog invizibil - întreţinut din numele unei persoane străine;
− Blog colectiv - întreţinut de un grup de persoane;
− Blog corporativ - întreţinut de personalul unei asociaţii, 

organizaţii, întreprindere (ONG, S.A., S.R.L.).

• După tipul informaţiei:
− Blog textual - conţinutul principal fiind textul;
− Foto Blog contentul principal fiind imaginile, fotografiile;
− Blog Muzical - contentul principal fiind fişierele muzicale; 
− Podcast - contentul principal fiind fişierele în format MP3;
− Video Blog - contentul principal fiind fişierele în format video.



Bloguri statistica
Distribuția după vîrstă



Distribuția pe sexe



Microbloggingul

Este o combinatie intre un blog si o retea sociala. Spre 
deosebire de bloguri, unde se pot scrie texte de 
diferite marimi, pe retelele de microblogging se pot 
posta numai texte scurte, de pana la 200 de caractere.

Twitter.com este cel mai popular site de microblogging 
din lume. A fost creat in 2006, de Jack Dorsey, Biz 
Stone si Evan Williams, iar in luna septembrie a anului 
trecut avea nu mai putin de 5 milioane de utilizatori.



Ce va fi mai departe?



Concluzii

• Rețelele sociale online vor schimba 
modul de abordare a vieții sociale, 
economice, politice, educaționale

• Vor reduce costurile de comunicare și 
vor întări comunitățile

• Advertiserii trebuie să lupte împreună 
cu ele nu împotrivă

• Trebuie create noi moduri de evaluare
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Mulțumesc pentru 
atenție!
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