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SEO: 

”Content is King”
(Conținutul este Suprem)



RELEVANTA SI POZITIONARE



In lume aproximativ 4 miliarde de oameni intra macar pe o retea sociala

1. Facebook 2,83 miliarde

2. YouTube 2,29 miliarde

3. WhatsApp 2 miliarde

4. Instagram 1,38 miliarde

5. Messenger 1,3 miliarde

6. WeChat 1,24 miliarde

7. TikTok 732 milioane

8. QQ 600 milioane

9. Douyin 600 milioane

10. Telegram 550 milioane

11. Sina Weibo 530 milioane

12. Snapchat 514 milioane

13. Kuaishou 481 milioane

14. Pinterest 478 milioane

15. Reddit 430 milioane

16. Twitter 397 milioane

17. Quora 300 milioane

NUMAR DE UTILIZATORI

Cele mai urmărite platforme

Sursa: Statista.com



Atributele celor mai 

urmărite platforme



Cele mai populare vs. Cele mai urmărite pentru brand

Sursa: Statista, Wordstream, Social insider



Cele mai utilizate pentru E-Commerce

Sursa: Statista, Wordstream, IgniteSocialMedia



IMAGINEA



Rezoluția imaginii și ce trebuie să știi despre acest factor

Rezoluția înseamnă, pur și simplu, cât de mult detaliu există într-o poză.

Rezoluția digitală și de pe Web este exprimată în Pixeli (din moment ce vorbim
despre imagini digitale) per Inch sau PPI. 

Acest indice îți spune câți pixeli se află în fiecare inch (2.54 centimetri).

Majoritatea utilizatorilor au un ecran Full HD, adică 1920×1080. 

SD (Standard Definition) = 720 x 480 pixeli sau 480p

HD Ready = 1280 x 720 pixeli sau 720p; nu au un tuner HD, ci imput digital

Full HD = 1920 x 1080 pixeli sau 1080p

UHD 4K (Ultra HD) = 3840 x 2160 pixeli sau 2160p 

Cu cat rezolutia este mai mare, cu atat si imaginea pe care o vei vedea va fi mai
clara si mai detaliata. 

Rezolutia Ultra HD sau rezolutia 4K este, de fapt, o multiplicare de 4 ori a 
rezolutiei pe care o poti gasi pe Full HD. 

Efectul va fi unul fara precedent. Poti vedea chiar si detalii microscopice, precum 
linii fine sau fire de par.



Exemplu de poză în 16:9, un aspect standard Exemplu de fotografie în raport de aspect 1.91:1 Exemplu de fotografie în raport de aspect 2.7:1

Raportul de aspect: Ce este și sub ce forme îl vei găsi

Sub această formă vei găsi orice imagine pe internet sau în

print, însă, pentru rețelele de socializare, forma sub care vei

regăsi o astfel de imagine diferă destul de mult.

Raportul de aspect reprezintă relația proporțională dintre lungimea și înălțimea unei imagini. Studiu: Facebook și Instagram.

O poză cu un astfel de aspect este foarte comună pentru

aproape toate platformele de social media.

Poți observa cum s-a renunțat puțin la laturile din lungimea

pozei.

Astfel, imaginea se afișează mai bine drept o poză din feed și

poate fi vizionată mai ușor în landscape atât pe mobil, cât și

pe desktop.

Așa arată orice fotografie de copertă de pe Facebook, cu 

laturi foarte înghesuite și generozitate în lățime. 

Din câte poți observa, o bună parte din imaginea inițială

lipsește acum, așa că este nevoie de o atenție sporită pentru

a alege ce parte din imagine vrei să păstrezi și la ce poți

renunța.

Sursa: Statista.com



Exemplu de fotografie în raport de aspect 4:5Exemplu de fotografie în raport de aspect 1.67:1Exemplu de fotografie în raport de aspect 3:1

Raportul de aspect: Ce este și sub ce forme îl vei găsi

O imagine care arată astfel este o alternativă la clasicul 16:9, 

cel puțin pentru Instagram.

A nu se confunda cu bătrânul 4:3.

Cam orice postare sau postare evidențiată de pe Facebook va

avea un astfel de aspect. 

Seamănă destul de mult cu 1:91.1 sau cu 16:9, dar este ușor

mai pătrățos, din moment ce este mai apropiată de 1:1 

(aspect pătrat).

Față de fotografia de copertă de pe Facebook, cea de Header 

pentru Twitter este chiar mai turtită. 

Aspectul 3:1 înlătură considerabil de mult din imaginea inițială, 

astfel, mai rămâne doar detaliul principal (cabana) și puțin

context..

Exemplu de poză cu 

aspect ratio de 1:1

Sursa: Statista.com



Formatul imaginilor: Ce trebuie să cunoști despre acest detaliu foarte important

În ceea ce privește formatul, tot ce trebuie să știi este că mereu vei avea de ales între PNG și JPEG

Păstrează calitatea imaginilor

Cel mai bun format pentru poze simple

Foarte eficient la mărime/file size

(poți obține poze care să se vadă bine chiar și la

100kb)

Foarte bun pentru grafică sau imagini cu mult text

sau desene

Are dimensiuni mult mai mari față de JPEG

Păstrează cele mai multe detalii care nu se pierd în

ulterioare modificări ale pozei (lossless).

PNG JPEG

GIF

Nu te aștepta la imagini de calitate foarte bună sau peste medie

dacă vrei să încarci un gif făcut de tine.

O animație GIF are doar 256 de culori și o rezoluție destul de

limitată, iar adesea arată mult sub așteptări



INSTAGRAM

Sursa: Limitless



Dimensiune recomandată: 110x110px

Raport de aspect: 1:1

Nu există prea multe informații despre specificațiile pozelor de profil de pe Instagram, dincolo de dimensiune și

raportul de aspect.

Ceea ce înseamnă că vei putea încărca o imagine cu o rezoluție destul de mare, dar care va primi un crop pătrat

pentru a se putea potrivi la fix cu aspectul impus de către platformă.

Un lucru notabil aici este faptul că atât încadrarea subiectului în fotografie, cât și ușurința de a recunoaște ceea ce

este în acea poză sunt factori foarte importanți pentru alegerea unei poze de profil pe Instagram.P
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Dimensiuni poze Profile si Thumbnail

Dimensiune recomandată: 161x161px

Raport de aspect: 1:1

Imaginează-ți aceste fotografii ca un șir de poze de profil, în sensul că toate sunt afișate la o dimensiune destul

de mică, sunt foarte utile pentru a crea o primă impresie, dar nu expun detalii, cel puțin până nu dai click pe

ele.

Toate aceste poze vor fi expuse sub un aspect pătrat, adică 1:1, ceea ce înseamnă că mereu va trebui să fii

atent unde îți poziționezi subiectul în fotografii, altfel, fie vei vedea porțiuni lipsă sau figuri și fețe alungite.



Dimensiune recomandată: Full HD 1080x1920px

Raport de aspect: 9:16

Story-ul de pe Instagram este popular, adică peste 300 de

milioane de oameni folosesc acest tip de conținut, ceea ce îl face

o oportunitate pentru advertiseri.

Chiar dacă durata de viață și expunere a pozei dintr-un story este

foarte scurtă, impactul trebuie să fie mare.

Din acest motiv, Instagram și Facebook nu-și mai fac griji de

optimizarea bazei lor de date și a serverelor dacă poza va fi

ștearsă.

Așadar, ești liber să mergi cât de mult vrei în specificații tehnice de

fotograf și calitate cât mai mare.

Desigur, în limitele algoritmului de compresie al acestor platforme

sau până în limita a 4 Gb, ceea ce este mult oricum.
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Dimensiuni poze Photo si Story

Dimensiune standard recomandată:

1080x1080px

Raport de aspect standard:

1:1 sau 1.91:1 dar și 4:5 dacă imaginea

este tip profil (afișată vertical)

Aceasta este fotografia standard de pe Instagram,

pe care o poți accesa fie prin feed, fie prin

deschiderea fotografiilor de thumbnail de pe un

profil.

Calitatea full HD a imaginii este obligatorie, tocmai

din acest motiv sunt recomandate dimensiuni de

cel puțin 1080×1080.

Totuși, imaginea nu va fi afișată așa (vezi explicatii

mai jos)

Aspectul de 1:1 și dimensiunea de 1080×1080 nu sunt singurele specificații după care sunt afișate

pozele de pe Instagram. Chiar cei de la Instagram recomandă ca în cazul în care folosești fotografii

în aspect profil, adică verticale, optează pentru un raport de 1.91:1 sau 4:5 precum și o dimensiune

de 1080×1350 pixeli.

Mai mult decât atât, Instagram nu va afișa pozele la aceeași dimensiune pe care o are poza înainte

de a o încărca.

Astfel, este bine să știi faptul că, în mod normal, imaginile îi vor fi afișate unui utilizator ca 612×612

px, în feed drept 510×512 px, iar pentru mobil și alte variații de afișare se poate ajunge chiar și la

409×409 sau 204×204 de pixeli.

Imaginează-ți că acest tip de fotografie a apărut înainte pe Snapchat, dar a prins cu adevărat

popularitate pe Instagram, iar ulterior a apărut și pe Facebook.

Oricum, acestea funcționează la fel pentru toate platformele, adică o poză care este afișată

pentru o anumită perioadă de timp și care va fi ștearsă după 24 de ore.

În principiu, nu ar trebui să-ți faci griji despre conținutul efemer, cu toate acestea…



Dimensiuni pentru reclamele de pe Instagram cu aspect pătrat

Dimensiuni recomandate: 1080x1080px

Dimensiuni minime: 600×600px

Raport de aspect: 1:1

Dimensiuni pentru pozele folosite în reclamele afișate în plan orizontal (Landscape)

Dimensiuni recomandate: 1200×628px

Dimensiuni minime: 600×315px

Raport de aspect: 1.9:1

Mărimea maximă acceptată a fișierului: 30MB

Dimensiuni pentru reclamele de pe Instagram afișate vertical (Portrait)

Dimensiuni recomandate: 1080×1350px

Dimensiuni minime: 600×750px

Raport de aspect: 4:5

Vei observa că toate, într-un fel, împărtășesc aceleași specificații, doar că sunt adaptate pentru raportul de aspect

la care sunt afișate.

Ceea ce trebuie să reții, însă, este faptul că vei avea nevoie de fotografii de cel puțin 1080 de pixeli pentru a putea

încărca reclame viabile pentru standardele de azi.

De asemenea, un sfat general ar mai fi să ai grijă la cantitatea de text și la raportul de aspect, deoarece Instagram

va face crop automat imaginilor, ceea ce nu este de dorit întotdeauna.
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Dimensiuni poze Advertisement



FACEBOOK

Sursa: Limitless



Facebook, dintre toate rețelele de socializare, are cea mai diversă categorisire a pozelor care se regăsesc pe această platformă. 

Evident, există specificații pentru oricare dintre acestea, specificații pe care va trebui să le respecți dacă îți dorești să ți se afișeze imaginea cât mai optim pentru ceilalți utilizatori.

Dimensiune Recomandată: 180x180px

Dimensiune minimă posibilă: 160x160px

Raportul de aspect necesar: 1:1

Dimensiune maximă a unei fotografii: nespecificat, dar te poți aștepta ca poza să fie

comprimată până când ajunge la 100 kb

Format: JPEG, PNG, GIF

Atât pe mobil, cât și pe desktop afișarea propriu-zisă a imaginii va fi cu mult mai mică, de exemplu, pe desktop va fi

afișată 170×170, iar pe mobil chiar și numai 36×36, în funcție de performanțele ecranului dispozitivului.

De asemenea, toate fotografiile de profil vor fi convertite într-o ramă rotundă, astfel colțurile nu vor mai fi vizibile din

prima (ai grijă, așadar, unde îți poziționezi subiectul).

Notă: Da, poți să-ți setezi un GIF micuț pentru profil!
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Dimensiune Recomandată: 820×312px

Dimensiune minimă posibilă: 400x150px

Raportul de aspect necesar: 2.7:1

Dimensiune maximă a unei fotografii: 100 kb

Format: RGB, JPG, PNG

Probabil te întrebi ce e cu RGB la format, ei bine, un alt detaliu în ceea e privește imaginea este profilul de culoare, dar,

din moment ce toate editoarele foto au această opțiune de a exporta în sRGB, nu prea mai ai alte opțiuni de a alege, mai

ales că acest profil este cel mai cunoscut.

De asemenea, dacă poza de copertă este o fotografie artistică sau o poză normală, folosește mai bine JPEG.

Dacă ai o grafică, mult text sau un desen grafic, folosește PNG.
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Dimensiuni poze Profile si Cover



Dimensiune Recomandată: 1200x630px

Dimensiune minimă posibilă: –

Raportul de aspect necesar: 1.91:1

Dimensiune maximă a unei fotografii: –

Format recomandat: RGB, JPG, PNG

Acesta este cel mai comun format de fotografie pe care îl vei putea vedea pe Facebook.

Pozele din Timeline sau Cronologie apar atât pe pagina ta de profil în cronologia de activitate, cât și în Newsfeed sau

postările pe care le faci.

Astfel, orice postare ai face pe Facebook, în care vei include și o imagine, poți fi sigur că aspectul acesteia va urma

specificațiile de mai sus.

Cât despre comprimarea pe care o face Facebook pentru pozele postate, încearcă să te încadrezi în 100 de kb.

(Dacă încarci poze profesionale de 5+ MB, te poți alege cu surprize, unde calitatea inițială a imaginii să fie distrusă).
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Dimensiuni poze Timeline



Dimensiune Recomandată: 1200x717px

Dimensiune minimă posibilă: 843×504px

Raportul de aspect necesar: 1:1.67

Dimensiune maximă a unei fotografii: –

Format recomandat: JPG, PNG

O imagine evidențiată este cea care apare pe cronologia ta sau în feed-ul prietenilor atunci când are loc un eveniment

memorabil în viața ta sau a paginii pe care o administrezi.

De exemplu, pe Facebook toată lumea știe cum arată o poză evidențiată atunci când cineva declară că este într-o

relație cu un/o prieten/ă. Acea poză va rămâne în cronologia ta sau a prietenului sub forma unei poze evidențiate.

Aceasta, împreună cu fotografia de cronologie sunt cele mai mari categorii de poze personale pe care le poți găsi pe

Facebook.
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Dimensiune Recomandată: 1920x1080px

Dimensiune minimă posibilă: 470×174px

Raportul de aspect necesar: 16:9

Dimensiune maximă a unei fotografii: –

Format recomandat: JPG, PNG

Acesta este singurul tip de poză de pe Facebook care îți permite să lași o poză aproape exact cum ai încărcat-o.

Posibilitatea de a avea o imagine full HD într-o postare pe Facebook este o oportunitate pentru mulți cei care vor să

afișeze public detalii vizuale mai complexe decât o simplă poză personală.

Poza pentru un Eveniment pe Facebook oferă, de asemenea, și cea mai largă paletă de posibilități de dimensiuni,

tocmai pentru a încuraja varietatea și pentru a fi mai permisiv cu cei care nu pot dispune de poze full HD.

E
V

E
N

T
Dimensiuni poze Highlighted si Event



3 miliarde de oameni reprezintă și un interes mai mult decât simpla socializare.

Posibilitatea de a putea fi vizibil pentru un număr atât de mare de persoane, în mod instant, personalizat și, mai ales, cu

acuratețea pe care înainte o știai doar de la Google, a însemnat

o oportunitate perfectă pentru publicitate.

Tocmai de aceea, reclamele și secțiunea de Marketplace au permis acestei platforme să devină o piață de desfacere

pentru advertiseri și firme deopotrivă.

Important! Facebook recomandă ca toate imaginile folosite în reclame să nu conțină

text într-o proporție mai mare de 20% din spațiul din imagine.

Dimensiuni poze Advertisement
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Dimensiune Recomandată: 1200x628px

Dimensiune minimă posibilă: 600×600px

Raportul de aspect necesar: 16:9 sau 1.91:1 în cazul în care incluzi și un URL/Link în cadrul

textului din căsuța alocată reclamei

Dimensiune maximă a unei fotografii: –

Format recomandat: JPG, PNG

Aceasta este reclama standard pe care o poți vedea oricând pe Facebook.

Oricine pornește să își promoveze produsele sau afacerea prin Facebook, cel mai probabil va fi văzut prin intermediul

acestui tip de imagini, care se integrează cât se poate de nativ în feed-ul tău de știri și noutăți.

Vei observa faptul că în aproape toate imaginile din reclamele de pe Facebook există același raport de aspect 16:9, dar

care se modifică în 1.91:1 dacă mai inserezi și un link către site în descrierea imaginii.

De asemenea, pe lângă aceeași dimensiune, există și recomandarea de a păstra textul la cel mult 20% din imaginea

propriu-zisă.

Dimensiune Recomandată: 1080x1080px

Dimensiune minimă posibilă: 254x133px (cât se afișează pe mobil)

Raportul de aspect necesar: 1:1

Dimensiune maximă a unei fotografii: –

Format recomandat: JPG, PNG

Pozele pătrate devin tot mai populare pe rețelele de socializare, astfel, chiar și una dintre cele mai performante tipuri de

reclame folosesc un raport de aspect 1:1 pentru a expune un șir de imagini.

O dimensiune recomandată de 1080 pe 1080 de pixeli ar trebui să-ți indice clar că orice poză de produs pe care o vei

încărca în caruselul de poze trebuie să fie cel puțin full HD.

O altă mențiune importantă este faptul că ai dreptul să expui de la 2 imagini până la 10. Astfel, vei putea să-ți afișezi o

întreagă colecție sau o întreagă gamă de produse într-o singură reclamă!
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Dimensiuni poze Advertisement



Dimensiuni poze Advertisement

Dimensiune Recomandată: 1200x628px

Dimensiune minimă posibilă: 600x600px

Raportul de aspect necesar: 16:9 sau 1.91:1 în cazul în care incluzi și un URL/Link în

cadrul textului din căsuța alocată reclamei

Dimensiune maximă a unei fotografii: –

Format recomandat: JPG, PNG

Această categorie de reclame de pe Facebook se deosebește destul de mult față de restul, prin faptul că este

sticky (adică rămâne afișată în partea dreaptă a ecranului în timp ce tu dai scroll).

De asemenea, cu toate că pare afișată la dimensiuni mai mici decât o poză dintr-o reclamă din feed, specificațiile

tehnice rămân aceleași.

Din nou, ai mare grijă la cantitatea de text din imagine.

Pozele de produse și Reclamele au specificații diferite.

În cazul unei reclame de pe Marketplace specificațiile sunt identice cu cele ale uneia de pe Feed:

Dimensiune Recomandată: 1200×628px

Dimensiune minimă posibilă: 600×600px

Raportul de aspect necesar: 16:9 sau 1.91:1 în cazul în care incluzi și un URL/Link

în cadrul textului din căsuța alocată reclamei

Dimensiune maximă a unei fotografii: –

Format recomandat: JPG, PNG

Lucrurile se schimbă mai mult în cazul pozelor de produse, unde acestea trebuie să fie 1:1 (pătrate) și să

aibă o rezoluție recomandată full HD:

Dimensiune Recomandată: 1200x1200px

Raportul de aspect necesar: 1:1

Format recomandat: JPG, PNG
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Concluzii

➢ Dimensiunea unei poze influențează și mărimea fișierului acesteia, adică o poză full HD va avea mai mulți Mb
decât una de o rezoluție mai mică.

➢ Pentru poze artistice, complexe, cu multe culori și detalii, folosește JPEG.

Pentru text, grafică, logo-uri sau lettering, folosește PNG.

➢ Raportul de aspect nu doar că determină felul în care este afișată o imagine, dar te poate ajuta să evidențiezi mai bine

subiectul imaginii. De exemplu, aspectul tip portret este foarte bun pentru a ilustra persoane, iar cel Landscape este foarte util

pentru peisaje sau planuri de ansamblu și planuri generale.

➢ Rezoluția (cea cu ppi) nu merită luată în considerare foarte mult, din moment ce pe web nu putem vorbi de raștri. Cu toate

acestea, un standard bun pentru a-ți putea face conținutul ușor de vizualizat pe orice tip de ecran ar fi cel de 72 de ppi.

➢ În afară de poza de profil de pe Facebook și alte câteva întrebuințări foarte nișate, formatul GIF încă nu te va ajuta prea mult pe

social media, din moment ce videoclipurile sunt o alternativă mult mai bună. În schimb, JPEG și PNG

vor fi singurele formaturi de care trebuie să știi.

➢ Încearcă să nu incluzi scris pe imaginile pe care le postezi pe social media, deoarece există posibilitatea ca

acestea să nu fie afișate cu succes, cel puțin în cazul reclamelor de pe Facebook.



”Conținutul este Suprem”!


