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Evoluția influencer
marketing în timp

avocatoo.ro

nu că te-ar interesa, dar e interesat de văzut și trebuia să mai umplu un slide



Care sunt canalele pentru a face
influencer marketing?
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Probleme campaniilor cu influenceri
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livrabilele

controlul asupra contentului

drepturile de proprietate intelectuală

divulgarea parteneriatului

răspunderea pentru conținut



Livrabilele
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= ceea ce dă influencerul mai departe către ... cineva.
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nu se specifică clar ce anume trebuie livrat
perioada de timp prea scurtă (24 ore?)
aprobare din partea agenției / brandului
back & forth
intervenție pe conținut

Livrabilele
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probleme care apar

Toate aspectele
legate de livrabile
trebuie trecute în
contract.



influencer trebuie să aibă libertate de creație
brandul nu poate interveni pe editare / content
se pot oferi direcții de implementare
brandbook pentru comunicare / campanii

Control
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când influencerul devine aproape angajat

Brandurile ar trebui să aibă un
brandbook / brief detaliat care să
includă: tone of voice, culori,
mesaje-cheie de transmis etc.



Drepturile de proprietate intelectuală
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Contractele trebuie să prevadă
clauze specifice de transfer de IP
de la Influencer la Agenție și apoi
la Brand. 

Influencer Agenție Brand

Influencerul nu ”vinde” drepturile de proprietate intelectuală. Doar le cesionează și le dă spre folosință.



Divulgarea parteneriatului
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Nu ai niciun fel de excepție pentru ”soft
mention”, ”o mai lăsăm de la noi”, ”vedem
ce și cum”, ”scade reachul”, ”brandul nu
vrea”, ”lasă că merge”.

OBLIGATORIE, NO MATTER WHAT.

barter story instrumentele platformei

marketing afiliat post #ad, #sponsored

coduri de discount blog divulgare orală (video)

pachete de PR video scris la începutul articolului

bani audio mare și clar

si o faci prin 



Răspunderea pentru conținut
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Contractele trebuie să prevadă în
mod clar mecanismul de
răspundere în această colaborare
și durata răspunderii. 

Influencer Agenție Brand

Cine răspunde pentru ceea ce zice influencerul în mediu online / offline?
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