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Generăm
soluții personalizate 

pentru 

comunicare digitală

www.oblyo.ro

office@oblyo.ro

021 555 17 60 

Suntem

VOCEA
clienților noștri

Construim experiențe digitale de brand pentru

consumatorii clienților noștri și identificăm cele

mai eficiente canale de comunicare cu aceștia.

Suntem

PARTENERII
clienților noștri

Gestionăm prezența clienților în mediul digital, 

prin intermediul unui mix de marketing adaptabil

unui spectru larg de nevoi de business: lansări de 

produs, repoziționări de brand, campanii social 

media, optimizare conținut.

Suntem

Oblyo

Suntem o agenție de marketing digital cu 

experiență extensivă în planificarea, 

implementarea și monitorizarea inițiativelor de 

content marketing și optimizare de conținut. 
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De ce

Marketing 

Digital

?

Brand Awareness

Leaduri transformate în vânzări

Trafic pe site crescut

ROI eficient

Costuri mici

Audiență targetată

Instrumente și tactici multiple

www.oblyo.ro

office@oblyo.ro

021 555 17 60 
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Avantaj competitiv

Campanii ușor de monitorizat

Campanii creative

Interacțiuni directe cu clienții

Experiențe personalizate

Obții încredere și loialitate
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GOOGLE ADS
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Webdesign 
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Webdesign 

Google Ads

Plătești 

numai pentru rezultate

Google Ads este cea mai rapidă modalitate de a-ti poziționa website-ul în 

topul rezultatelor motoarelor de căutare și, în același timp, cea mai simplă cale

de a atrage potențiali clienți.

Datorită faptului că valoarea spațiului contractat este calculată la nivel de click, 

bugetul ajunge să poată fi controlat într-o proporție foarte mare de către client. 

În plus, crește exponențial eficiența, atât a investiției realizate cât și a campaniei

per total.

Experiența Oblyo în domeniu corelată cu metodologia unică creată pentru

implementarea campaniilor de tip Pay-Per-Click asigură o rată de conversie

optimă din punct de vedere al click-urilor, vizitelor și tranzacțiilor online.

CUM LUCRĂM?

Construim analize cu privire la industrie și competiție

Selectăm cele mai relevante cuvinte cheie

Implementăm extensiile de tip anunț

Implementăm campania și o optimizăm on-the-go 

Testăm anunțurile în mod constant 

Elaborăm rapoarte periodice

www.oblyo.ro

office@oblyo.ro

021 555 17 60 
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SEO
îți propulsează

afacerea

în topul căutărilor

de pe Internet

În online, 80% din vânzări vin prin intermediul motoarelor de căutare. 

De aceea, strategiile SEO trebuie abordate cu prioritate. 

Când vorbim despre SEO, ne referim la două direcții importante: 

SEO on page, pe pagina de optimizare și SEO of page prin link building. 

Primul scop al optimizării este acela de a plasa pagina pe locuri superioare în

motoarele de căutare, în funcție de anumite cuvinte cheie. 

Acest lucru trebuie făcut într-o manieră durabilă și de așa natură încât să

permită atingerea celui de-al doilea scop: traficul. 

Creșterea traficului pe site are ca rezultat direct creșterea numărului de clienți

și, implicit, a veniturilor.

Întocmim analiza inițială a site-ului

Analizăm și setăm cuvintele cheie

Modificăm datele meta și text link

Construim conținut optimizat

Configurăm Google Analytics/ Webmaster Tools 

Configurăm “Bing Webmaster Tools” 

Elaborăm rapoarte detaliate și periodice

CUM LUCRĂM?

www.oblyo.ro
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Content marketingul este ”materia primă” pentru strategia ta de SEO câștigătoare.

Crearea unui conținut de calitate pentru site-ul propriu și integrarea unui blog 

intern cu articole originale, relevante și personalizate te vor ajuta ca Google să 

indexeze mult mai bine pagina ta. 

Crearea de conținut pentru articole menite să fie publicate pe site-uri externe cu 

trafic și autoritate mare pentru domeniul tău de activitate și audiența ta te ajută să 

obții poziții mai bune într-un timp mai scurt în Google.

Analizăm piața pe care activezi, competitorii tăi și publicul tău țintă

Studiem și înțelegem valorile brandului și caracteristicile produselor 

Propunem teme relevante, personalizate și creative pentru tine

Scriem și livrăm doar conținut original, prietenos cu motoarele de 

căutare

Scriem profesionist în stiluri diferite care să se preteze la tipul de 

articole de care ai nevoie: pentru conținutul/blogul tău intern sau 

articole pentru site-uri externe

CONTENT 

Marketing

Vizibilitate și încredere 

pentru compania ta

CUM LUCRĂM?

www.oblyo.ro

office@oblyo.ro
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Despre Noi | De ce Marketing Digital | Servicii | Beneficii | Testimoniale | Contact

✓

✓

✓

✓

✓

http://oblyo.ro/
http://oblyo.ro/


Campanii 

ADVERTORIALE

Campaniile de advertoriale sunt orientate către interacțiunea cu categoriile

specifice de consumatori prin intermediul formatorilor de opinie. 

Campaniile de care vei beneficia duc conceptele de „Buzz”, „Word of Mouth” 

și „Prezență Socială” la adevărata lor capacitate de propagare în social media.

Campania se realizeaza prin intermediul unei rețele de lideri și formatori de 

opinie ai grupurilor țintă de consumatori cărora se adresează produsul sau 

serviciul tău.

CUM LUCRĂM?

Elaborăm analize cu privire la public 

Identificăm rețeaua de lideri și formatori de opinie

Selectăm împreună cele mai relevante site-uri

Construim conținut pentru advertoriale

Elaborăm rapoarte detaliate și periodice

Publicăm 

articole de SEO 

și de branding 

în peste 

140 
de website-uri
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Un videoclip trebuie să pună în

valoare toate punctele forte ale 

produselor sau serviciilor tale.

Prezentarea lor din punct de 

vedere al funcționalității, dar și a 

principalelor caracteristici prin

care se evidențiază, te pot aduce

exact acolo unde trebuie să

țintești mereu: la un pas înaintea

concurenței.

VIDEO Marketing
Transmite mesajul

într-un mod 

rapid și atractiv

În primul rând el va fi postat pe

YouTube și în funcție de durata și

formatul lui, se mai poate utiliza pe

rețelele sociale, pentru promovarea

prin Google Ads și chiar în

bannerele de pe site-uri media și

bloguri.

Video marketing-ul este eficient

pentru orice tip de business! 

Se poate ajunge mai simplu și mai

rapid la audiența dorită.

www.oblyo.ro

office@oblyo.ro
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Despre Noi | De ce Marketing Digital | Servicii | Beneficii | Testimoniale | Contact

http://oblyo.ro/
http://oblyo.ro/


Website: 
cartea de vizită în 

mediul online

Alegerea și cumpărarea unui domeniu web, fotografii

inspirate, structură bine gândită, aranjarea lor cu grija

unui artist, dar într-un mod practic în care utilitatea sa

fie cuvântul cheie, informații noi, actualizate… toate

acestea pot fi restrânse la o sintagmă simplă: crearea 

și optimizarea unui site de către Oblyo Digital Agency.

Un website corect realizat și administrat poate deveni,

în timp, un instrument de vânzare în sine, un motor 

care să atragă și să mențină viitori clienți, realizând

acel mult dorit „call-to-action”.
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Oblyo nu 

este doar o 

agenție SEO, 

ci VOCEA
ta în online!

Creștem

împreună!

Nu suntem interesați doar de rezultatele pe termen scurt

care fac vâlvă pe moment și apoi se pierd în neant ca și

cum nu au existat vreodată.

Noi clădim pentru clienții noștri branduri puternice, cu un 

cuvânt de spus în domeniul lor de activitate și pe care 

consumatorii le recunosc, respectă și aleg dintr-o mie de 

alte branduri similare.

Soluțiile noastre privesc în perspectivă și contribuie la 

creșterea sustenabilă a brandului, oferind consumatorilor

argumente autentice de diferențiere față de competiție. 

Soluțiile noastre tehnice și conceptuale vor fi întotdeauna

customizate și de bună calitate.

Suntem transparenți, sinceri și punctuali.

Prioritățile noastre vor fi întotdeauna clientul și succesul

proiectului său.
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Peste 100 de branduri au încredere în agenția noastră pentru campanii de 

SEO, Google Ads, Video Marketing și Content Marketing,

în acest moment!
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www.oblyo.ro   
office@oblyo.ro  
021 555 17 60

Suntem convinși că te putem 

ajuta și pe tine cu orice provocare 

de comunicare ai avea!

Ne vom concentra să găsim cele mai bune modalități 

de promovare pentru tine în orice industrie ai activa, 

te asigurăm că suntem flexibili și deschiși la nevoile 

tale, iar costurile sunt transparente și perfect 

justificate pentru rezultatele 

pe care ți le vom livra.

Cere-ne o ofertă personalizată!
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