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Date Statistice
• In Romania: 6.3 milioane users• Tiktok a depasit 1 miliard deutilizatori activi pe luna. Facebookare 2.9 miliarde de utilizatori.• Peste 138 de milioane de utilizatoriactivi lunar se află numai în SUA.• În medie, pe platformă se petreczilnic aproximativ 52 de minute• În medie, pe platformă se petreczilnic aproximativ 52 de minute.



Nise pe Tiktok
DIVERTISMENT
DANSURI

COOKING
LIKE HACKS/DIY

FASHION ANDBEAUTYFITNESS/SPORTS
INFLUENCERS
PRANKS



TIPURI DE CONTENT
BRAND challenges
Behind the scenescontent

Content generatde utilizatorTestare de produse

Educational
Testimoniale

Highlights of pasteventsTendinte.



Șase creatori care au cel puțincincizeci de milioane de urmăritoripe această platformă sunt: BellaPoarch, Addison Rae, Loren Gray,Spencer X, Zach King și CharlieD'Amelio

INFLUENCERS



TikTok & brands
• Reclamele TikTok au ajuns la 41%din toți adulții cu vârsta de 18 ani șipeste în România la începutulanului 2022.
• La începutul anului 2022, 50,8% dinaudiența publicitară a TikTok înRomânia era de sex feminin, în timpce 49,2% era de sex masculin.



O multime de oportunitati de marketing

Foarte engaging, energic, caresocheaza. Un video de pana in15 secunde
Un video de pana in 10 minutece poate avea scop educational.Tiktok si-a prelungit timpul de lamaxim 1 minut, la 10 minute,

Very short form video Short form video
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Specialiştii în marketing pot folosi TikTok întrei domenii principale:

Influencer Marketing Content Original
Influencerii au o înțelegere solidă aplatformei, ei pot transforma mesajelemărcii în videoclipuri distractive și creative.

Eficient pentru a deschide conținutul cătreun nou public și pentru a crește gradul deconștientizare a mărcii.

Continutul publicat pe uncanal de Tiktok dedicatbrandului care sa umrezetendintele si trendurileactuale.

ADsReclamele TikTok sunt ocompletare relativ nouă aplatformei. Cu ajutorul proprieiplatforme de publicitate, TikTok ForBusiness, mărcile pot difuzareclame în flux sau pot creahashtag-uri de marcă și efectevideo.
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Spre deosebire de alteplatforme sociale, chiar șiconturile cu o putini urmăritoripot genera milioane devizualizări pentru un videoclip.



Un brand poate sa:

Foloseasca toatetool-urileaplicatiei.
Sa nu piardatimpul. Sa aiba increderesi sa fie constant.

Aiba incredere ininfluencerul pe carel-a ales
Vina cu propriaidee, initiative. Brainstorming petrendurile actuale



Nu toate trendurile sepotrivesc. Le alegempe cele relevantemesajului unui brand.

RELEVANTAFie ca vorbim de oanumita actiune,muzica sauinformatie.

TRENDS
Urmezi trendul daradaugi o notapersonala

TOUCHPERSONAL



Brief

Detalii desprecontent, cum artrebui sa fie si ce nuar trebui sa seregaseasca. Ex oanumite culoare

Prezentareaprodusului sauserviciului caretrebuie promovat.

Timing & Buget Cerinta unui scriptpentru a eliminafilmarea materialelorde doua sau maimulte ori.

Ce contine



How to Tiktok

1
Telefon LuminaBuna

Alegereamelodieipotrivite/Informatieirelevante
-duet-stich-voice over-intrebari siraspunsuri

Featureson Tiktok Raspunsul lacomentarii

Engagewithpeople
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This presentation template was created bySlidesgo, including icons by Flaticon, andinfographics & images by Freepik andillustrations by Stories

Multumesc pentru atentie!

https://www.flaticon.com/
https://slidesgo.com/
http://www.freepik.com/
https://stories.freepik.com/

