
Marketing Digital
pentru Organizații
Nonprofit: Social 
Media  



Instrumente online esențiale

• Email

• Social Media

• Publicitatea online



Sursa: Avectra



Percentul organizațiilor nonprofit din 
Rețelele Sociale (SUA)

Sursa: Avectra





Sursa: http://fedobe.com/raise-your-charitable-fund-
through-non-profit-organization-online-marketing-guide/



Facebook

Succesul unei campanii pe Facebook depinde de designul
acesteia. Toate celelalte lucruri fiind egale, influența sa va fi 
mai mare dacă:

• are un titlu „atrăgător” care atrage atenția.

• solicită acțiune imediată.

• Poartă un mesaj simplu, clar și succint.

• este susținut de conținut multimedia adică, de o fotografie
sau de un videoclip.

• aspiră să ajungă la un public tot mai mare.



Pentru fiecare 1.000 de abonați la e-
newsletter, organizațiile nonprofit 

au 149 de fani Facebook

Source: M+R and NTEN



Exemplul nr. 1: 
campaniei de sensibilizare pe FB



Exemplul # 2 al 
campaniei de 

sensibilizare pe FB

Și de raportare a 
rezultatelor….



Consultați tutorialul creat de Facebook 
pentru a ajuta organizațiile nonprofit:

https://nonprofits.fb.com

https://nonprofits.fb.com/


57% dintre fanii Facebook „Like” o organizație
caritabilă pe Facebook, deoarece vor să-și afișeze

public sprijinul pentru nonprofit prietenilor lor

Sursa: Waggener Edstrom



43% dintre fanii Facebook „Unlike” de o 
instituție de caritate pe Facebook, deoarece a 

fost postată prea des

Sursa: Waggener Edstrom



Atenție! “Like”-urile au limite



Twitter

Twitter poate fi folosit pentru a actualiza o campanie de 
advocacy sau strângere de fonduri și solicită participarea la 
un eveniment. Twitter are propria limbă și terminologie de 
învățat. Puteți începe urmărind câteva organizații nonprofit 
pe Twitter.



Exemplu de campanie pe Twitter



Twitter

Câteva sfaturi pentru o campanie eficientă pe Twitter:
• Tweet în propoziții clare și bine construite. Evitați prea

multe prescurtări și hashtag-uri. Totuși, aflați jargonul pe
twitter pentru a stăpâni limita de 280 de caractere.

• Partajați conținut provenit din surse fiabile pentru a vă
crește propria credibilitate.

• Adăugați link-uri, infografii și alt conținut multimedia (de 
exemplu, videoclipuri, fotografii) la tweet-urile dvs.

• Tweet frecvent, pentru a crește constant numărul de 
urmăritori.

• Tweet pe weekend-uri cu asistența programării aplicațiilor.



Exemplu de campanie pe Twitter



Exemplu de campanie
pe Twitter cu infografic



Exemplu de campanie
pe Twitter cu infografic



Numărul de urmăritori a organizațiilor nonprofit
pe Twitter a crescut cu 264% în 2012



Utilizarea Twitter în timpul evenimentelor
de strângere de fonduri poate duce la 10X 

mai mulți bani strânși online

Sursa: MDG Advertizing



YouTube

Videoclipurile au un impact semnificativ și memorabil.

Câteva sfaturi pentru o campanie de succes pe YouTube:

• Postați periodic materiale multimedia pe canal.

• Creați videoclipuri scurte și difuzați mesaje simple.

• Utilizați simultan diferite social media (de ex. Facebook, 
twitter etc) pentru a vă împărtăși videoclipurile.



• Profitați de diferite medii sociale, desfășurând în paralel
sarcini diferite, dar complementare, de exemplu, o 
campanie de strângere de fonduri pe Facebook împreună
cu o campanie de sensibilizare (în jurul videoclipurilor) pe
YouTube și Twitter.

• Tine minte: fiecare cont de social media are adepți diferiți și
influența sa este cumulativă.

YouTube



“Impact Lab” vă ajută să începeți cu YouTube și să vă
înscrieți organizația în YouTube Nonprofit Channel: 

https://www.youtube.com/yt/impactlab/

https://www.youtube.com/yt/impactlab/


LinkedIn

Organizațiile nonprofit pot utiliza LinkedIn pentru a găsi:

• Informații despre persoanele cu care urmează să lucreze
sau să se întâlnească.

• Expertiză de solicitat.

• Persoanele de contact din organizații.

• Datele de contact actualizate ale persoanelor.



Exemplu: Human Rights Watch 
utilizează LinkedIn



LinkedIn a creat o pagină care să ajute
organizațiile nonprofit să o folosească: 

https://nonprofit.linkedin.com/

https://nonprofit.linkedin.com/


Pinterest & Instagram

Vechiul mesaj, „o imagine valorează 1000 de cuvinte” 
este foarte oportun în epoca social media. O 
organizație nonprofit poate transmite greu un mesaj
persoanelor potrivite folosind Pinterest și Instagram. 
Urmăritorii vor să vadă imagini care atrag atenția și
care sunt împărtășite.



Instagram are în jur de 100 de milioane de utilizatori
activi lunar și este foarte populară în rândul tinerilor

(între 18 și 29 de ani). Pinterest nu este atât de popular, 
dar este folosit mai mult de persoanele cu venituri mari.



Poze și imagini cu mesaje scurte!

O organizație nonprofit poate utiliza cel mai bine Pinterest și
Instagram prin postarea de imagini și imagini care 
evidențiază misiunea și activitățile sale. Folosind grafică și
paragrafe scurte vă poate completa mesajul foto. Cu
Instagram Direct și Pinteresting puteți alege o anumită
persoană pentru a primi un mesaj special împreună cu 
fotografia. Acest lucru poate ajuta la strângerea de fonduri
vizate.



Instagram - exemplu 1



Instagram - exemplu 2





Surse suplimentare
•http://www.seerc.org/atsiv/vle/

•https://www.facebook.com/trainingNGOs/

•www.ngotraining.eu

http://www.seerc.org/atsiv/vle/
https://www.facebook.com/trainingNGOs/
http://www.ngotraining.eu/


Această lucrare face parte din resursele de dezvoltare profesională a ONG-
urilor dezvoltate în cadrul proiectului Avansarea sectorului al treilea prin 
inovare și variație (ATSIV).

ATSIV este un proiect finanțat de ERASMUS + KA2, implementat în perioada 
2016-2019 de un consorțiu de organizații grecești, bulgare, poloneze și române. 
Acesta urmărește creșterea competențelor profesionale ale lucrătorilor ONG-
urilor prin dezvoltarea și punerea la dispoziție a unei platforme online de 
instruire cu acces deschis prin intermediul jocurilor.

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.



Organizații partenere


