GHID DE IGIENA IN COMUNICARE
PENTRU AFACERILE MICI
IN VREME DE CORONAVIRUS

STAY SAFE
BE PATIENT
Din cauza Coronavirus, multe
din afacerile mici din Romania
se afla intr-un mare risc.
Antreprenor sau nu, mic sau
mare, in primul rand:
- daca familia si cei dragi sunt
in siguranta - bucurati-va
- inarmati-va cu rabdare
- respectati masurile impuse
de autoritati
- stati mereu conectati
informati-va doar din surse
oficiale
- reactionati rapid in functie

STAY SAFE

de anunturile / legile care iti
pot afecta afacerea.

TRANSPARENT
SI PROACTIV

In astfel de vremuri incerte, comunicarea
transparenta si clara catre clienti poate fi vitala.
Raspundeti rapid (daca pana acum asteptarea
clientilor era sa le raspundeti in 5 min, imaginati-va
acum), dar si mai important, actionati proactiv si
preintampinati nevoi.

AI UN ANUNT IMPORTANT DE
FACUT? AI INCHIS? AI INTARZIERI
MAJORE? ANUNTA!

E important ca orice modificare sa ajunga la clientii
tai cat mai repede. Nu vrei sa vina un client fidel
pana la tine sa ia repede o cafea, si tu sa fi inchis.
Pentru ca normalitatea zilele astea este sa se
inchida/ anuleze/ amane tot felul de lucruri, nu
omite cat de important ar fi sa anunti si daca
un eveniment se desfasoara in continuare, sau
daca esti business as usual, sau care sunt
conditiile de desfasurare.
Foloseste toate instrumentele de comunicare pe
care le ai la dispozitie.

AFACEREA TA E IMPACTATA? AI
INCHIS? AI INTARZIERI MAJORE?
ANUNTA!
1. Pune pin post pe Facebook cu anuntul
2. Posteaza pe Instagram- in feed
3. Fa o serie de stories prin care sa
informezi clientii de orice modificare, si
pune-o intr-un highlight series
4. Afiseaza anuntul intr-un pop-up pe
website, sau in top / notification bar
(bara de sus, sau de jos care e tot
timpul vizibila)

5. Foloseste pop-up notifications daca le ai instalate pe site,
push notifications in aplicatie
6. Trimite newsletter catre baza ta de date (pentru care ai
acord GDPR 😊 ) cu orice modificare/ anunt inchidere,
continuare, etc.
7. Trimite mesaj pe Whatsapp / SMS persoanelor de la care
ai acord pentru astfel comunicari, sau care au nevoie sa
afle urgent de modificari

FII CREATIV. INOVEAZA.
In loc sa ANULEZI un eveninment, sa INCHIZI complet,
intreaba-te daca nu cumva ai alternativa?
– Poti sa muti evenimentul online? Sa faci live-streaming?
– Poti sa il intregistrezi si sa il publici apoi pe canalele
tale?
– Poti face “cursul acela” in online?
– Poti face livrari la domiciliu pentru o anumita zona/
pentru cei mai fideli clienti, atat timp cat ai grija sa te
protejezi pe tine, si pe ei?

Cum poti folosi aceasta perioada ca sa gasesti noi
revenue streams pentru afacerea ta?
Ai un coffee shop? Ce-ar fi sa faci un curs online despre
latte art? Tine cursuri despre cafea, despre cele multe
recipiente si moduri in care poti sa prepari cafeaua,
despre tipuri de cafea. Clientii tai se vor bucura sa invete
de la barista-ul lor preferat si sa il sustina intr-o perioada
dificila.
Replica modul de gandire pentru orice afacere ai avea.
Nu ai idee de ce poti sa faci? Intreaba in grupuri de
Facebook, prieteni, etc. Doar nu te bloca. 😊

FII OPTIMIST

PREGATESTE FAQ
Raspunde rapid tuturor intrebarilor si grijilor
clientilor tai
Primesti multe intrebari despre sursa produselor, cat de
sigure sunt, cine le impacheteaza, cine le trimite, etc?
Pune-le pe toate intr-un document, pregateste
raspunsuri pe intelesul tuturor si publica-l pe toate
canalele pe care le ai la dispozitie.
Foloseste-te de el sa ai raspunsuri rapide pentru orice
intrebare vine de la clienti, indiferent de canal, si ca
resursa de comunicare de criza.
Gandeste-te proactiv la ce intrebari ar putea pune
clientii tai si pregateste-le raspunsuri care sa le arate ca
esti alaturi de ei.
De exemplu, ai un studio de yoga, sala de fitness sau orice
alta afacere pe baza de abonament? Ai putea fi intrebat
“Ce se intampla cu abonamentul meu in perioada aceasta?
Am platit degeaba?

INVESTITII IN PUBLICITATE
In publicitate investesti acolo unde sunt consumatorii tai, si unde
ai afinitatea cea mai buna.
Acum toata lumea e, sau va fi curand acasa: se uita la TV
(consum de stiri) si sta pe internet (Facebook, live streams, video
on demand - Netflix, gaming.
- Daca esti o afacere mica, pentru TV probabil nu ai buget - deci
ramane mediul online pentru promovare.
- Nu risipi bani acum pe OOH (outdoor, publicitate stradala) sau
indoor (in spatiile de birouri)
Tine insa cont ca un consum mare de online si TV din perioada asta
nu inseamna neaparat ca oamenii sunt si dispusi sa cheltuie pe
altceva in afara de resurse de baza: mancare, dezinfenctanti, masti, si
poate echipament de gimnastica acasa sau carti - you get the idea.

E TIMPUL POTRIVIT?

Advertisingul bun e recunoscut pentru formula mesajul potrivit, la
timpul potrivit, catre omul potrivit.
Inainte de investi sume de bani in publicitate in perioada asta,
intrebati-va daca este oportun.
De ex. daca esti un studio mic/ restaurant/ cafenea /spatiu inchis in
perioada asta, si fara servicii online, poate e mai bine sa pastrezi
bugetele pentru cand vei fi din nou open for business.

ATENTIE
Promovarea intrerupta nu
inseamna si comunicare
intrerupta.
Găsiți variante prin care să fiți
utili, sau să amuzați, să
încurajați - orice e în sistemul
de valori al brand-ului vostru.

6 IDEI PENTRU E-COMMERCE
1. Anunta din timp clientul daca sunt modificari de costuri sau de timpi de
livrare fata de modul de lucru normal, astfel incat sa eviti sa frustrezi un
potential client:
- Pune informarea in cele mai vizibile locuri de pe site: top bar/
notification bar/ pop-ups
- Actualizeaza in pagina de produs timpul de livrare.
- Informeaza clientii unde pot verifica statusul comenzii
- Informeaza clientii prin email si/sau SMS, Whatsapp de statusul comenzii.
Tine-I aproape si asigura-I ca nu ai uitat de coletul lor.
2. Fa referinta tot timpul la documentul de FAQs actualizat si asigura-te ca
raspunzi la top ingrijorari, dar si ca pastrezi liniile de comunicare deschise.
3. Daca ai preluat o comanda si ai aflat apoi ca nu poti sa o onorezi in timp util,
ofera clientului optiunea de anula comanda. Poate pierzi o vanzare in vremuri
dificile, dar poate e un client care apreciaza bunele intentii si ramane fidel, sau
te recomanda.
4. Gaseste un sistem de recompensa pentru comenzile cu probleme/ intarzieri
- de exemplu poti sa oferi un discount la comenzile viitoare.
5. Daca vezi ca nu faci fata deja la comenzi/ cereri opreste temporar orice
campanie publicitara. Pastreaza bugetele pentru cand situatia se va mai linisti
si vei putea sa actionezi in termenii pe care i-ai promis clientilor.
6.Limiteaza pe cat posibil lucrul cu bani cash – adauga posibilitatea de plata
online – fie cu cardul prin serviciile de online payments, fie prin transfer
bancar.

NOTE DE FINAL
Acest ghid este realizat prin acumularea si sumarizarea unor informatii
din diverse surse, combinate cu ceva ani de experienta in domeniul
marketingului si comunicarii online.
1. Surse folosite:
a. Facebook For Business
b. ThinkWithGoogle
c. EMarketer
d. HBR
e. TNW
f. Hubspot
g. imaginile din document sunt de pe Unsplash
2. Documentul este un ghid general; de cele mai bune solutii si decizii
pentru afacerea esti responsabil doar tu.
3. Daca gasesti ceva interesant si util in acest ghid, da-l mai departe, si te
rog pastreaza sursa. Daca nu, treci mai departe.

4. Cere ajutor, ai rabdare, comunica si ramai optimist. Trecem si peste
asta.
5. Daca ai sugestii de completare, idei sau vrei sa imi lasi un mesaj, fa-o
pe retelele de socializare, sau la irina.pocovnicu@digitalize.ro
From a small business to another.

