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Disclaimer 
 

Prezentul e-book este protejat prin drept de autor. Conţinutul său nu poate fi copiat, distribuit sau 

folosit în orice mod – în scopuri comerciale – total sau parţial, online sau offline, fără acordul scris și 
prealabil al autoarei. Este permisă redistribuirea e-book-ului sau a unor pasaje din acesta, fără scopuri 
comerciale, numai cu specificarea numelui autoarei şi fără a se opera nicio modificare de conţinut. 
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Cuvânt înainte  
 

 

Brandingul personal este un concept insuficient înţeles şi încă nedreptăţit. Este adesea confundat cu 
manipularea publicitară şi cu „lauda de sine” agresivă sau este asociat cu imaginea superficială a 
vedetelor şi politicienilor – şi, uneori, pe bună dreptate, atunci când este folosit fără discriminare. 
Însă, vrem sau nu vrem, cu toţii avem deja un brand personal: este reputaţia noastră şi modul în care 
ne percep cei din jur. 

Impresiile celorlalţi despre o persoană oglindesc direct felul în care aceasta se percepe pe sine însăşi 
şi acţiunile pe care le pune în aplicare pentru a-şi crea o imagine favorabilă. Dar, pentru a creiona o 
strategie de autopromovare, este imperios necesară autoanaliza personală: „Cum sunt eu? Ce fac 
diferit? De ce m-ar alege ceilalţi pentru un proiect sau un job? Mă comport autentic sau joc mereu 
un rol? Ştiu să îmi comunic calităţile în mod atrăgător şi persuasiv? Cu alte cuvinte, imaginea mea 
este construită după un plan sau este lăsată la voia întâmplării şi a bunăvoinţei celorlalţi?”.  

Minighidul de branding personal îşi propune să-ţi ofere o serie de informaţii şi sugestii care te vor 
ajuta să-ţi faci o idee despre ce înseamnă (re)construirea reputaţiei. Aşa cum spune şi titlul, este doar 
un “mini” pas spre o imagine profesională mai bine conturată. De tine depinde să faci şi paşii 
următori.  

Mult success! 

 

 

          Cu drag, din ce în ce mai bine,  
 

    Iulia Bertea 

          Sunt aici: Blog | LinkedIn | Facebook (pagina) | Facebook (profil) 

 

  

http://iuliabertea.net/
https://www.linkedin.com/in/iuliabertea
https://www.facebook.com/BrandingInstigator
https://www.facebook.com/iulia.bertea
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Informaţii utile pe care e 

bine să le ştii 
 

 

Ce este, de fapt, un brand personal? 

 Brandul personal este suma de calităţi şi caracteristici pentru care eşti cunoscut în domeniul în 
care activezi şi prin care te diferenţiezi de alţi profesionişti care oferă servicii similare. Este reputaţia 
ta, modul în care eşti perceput. 

Una dintre cele mai simple definiţii conturează brandul personal ca pe o promisiune mereu 
îndeplinită. Atunci când îi spui unui recrutor sau unui potenţial client: “Alege-mă pe mine!”, tu îi 
“vinzi” un beneficiu, o soluţie, cu alte cuvinte îi promiţi că, dacă te preferă pe tine, îi vei rezolva 
problemele mai bine decât altcineva. Şi apoi treaba ta este să te asiguri că te ţii de promisiune. 

 

Cine are nevoie de un brand personal? 

 Dacă eşti genul care zice că se duce la “scârbici” şi vede jobul doar ca pe un rău necesar pentru a 
face rost de bani, atunci nu ai nevoie de un brand personal (deşi vestea proastă este că probabil ţi-ai 
creat oricum unul, din inerţie). Lăsând gluma la o parte, oricine este preocupat de carieră, ca angajat 
sau pe cont propriu, are numai de câştigat dacă include brandingul personal în strategia sa 
profesională pe termen lung. 

 

Cu ce mă ajută un brand personal? 

 În primul rând, un brand personal te ajută să fii uşor de recomandat. Când oamenilor le este clar 
cu ce te ocupi şi care sunt punctele tale forte, le este mai simplu să le spună celorlalţi “Dacă ai nevoie 
de un project manager care nu depăşeşte niciodată bugetul şi livrează întotdeauna la timp, sună-l pe 
X!”. Mai mult, dacă ai şi un profil bine construit pe LinkedIn sau dacă te pot vedea vorbind în public, 
oamenilor le va fi şi mai uşor să-şi confirme părerea favorabilă despre tine pe care şi-au făcut-o în 
urma recomandării primite. 

În al doilea rând, când te preocupi de personal branding ajungi să te cunoşti mai bine şi să te dezvolţi 
permanent. Este un proces şi de îmbunătăţire personală, nu doar profesională. Dacă îţi dezvolţi 
inteligenţa emoţională şi înveţi să comunici asertiv, aceste abilităţi se reflectă şi în viaţa ta personală, 
nu doar la birou. 

Nu în ultimul rând, răspunsul “clasic” la această întrebare este că un brand personal puternic te ajută 
să ai mai mulţi clienţi, mai multe oportunităţi de carieră, mai mulţi bani şi să negociezi de pe o 
poziţie mai favorabilă. Una este să te duci la un interviu pentru un job ca simplu candidat şi alta este 
să fii “vânat” de un headhunter care ţine neapărat să bată palma cu tine. 
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Cum se formează un brand personal? 

 Oamenii au aşteptări de la tine, pe baza experienţei anterioare pe care au avut-o cu tine (ca 
angajat, partener de afaceri, furnizor de servicii) sau pe baza a ceea ce au auzit sau au citit despre tine. 
Dacă, de fiecare dată când interacţionezi cu ei, reuşeşti să te ridici la înălţimea aşteptărilor, începi să 
ocupi un anume loc în mintea şi inima lor. Cu alte cuvinte, ei încep să te asocieze din ce în ce mai 
clar cu o combinaţie de atribute care este doar a ta şi care te face diferit de alte persoane care oferă 
servicii asemănătoare. Cu cât eşti mai vizibil şi interacţionezi mai des, cu atât această asociere devine 
mai stabilă şi mai puternică, transformându-se în brand personal. 

 

Care este diferenţa dintre brandingul de produs şi cel personal? 

 Un produs este creaţia unei echipe de cercetători, marketeri şi alţi oameni de business care 
identifică o nevoie printre cumpărătorii de pe o piaţă şi apoi încearcă să satisfacă acea nevoie 
oferindu-le un obiect care îndeplineşte nişte criterii şi este ambalat atrăgător. Apoi, prin reclame şi 
alte mijloace, îi creează şi o imagine acelui produs, asociindu-l (de multe ori artificial) cu anumite idei, 

concepte, emoţii. Aşa apar iaurturile glumeţe şi ciocolatele iubitoare!   

Diferenţa evidentă este că omul nu este un bun de larg consum creat de la zero, nu are doar un 
singur aspect care îl caracterizează şi nici nu stă cuminte pe un raft, aşteptând să-l ia cineva de acolo. 
Omul vine cu un întreg caleidoscop de cunoştinţe, emoţii, amintiri, dorinţe, caracteristici de 
personalitate şi comportament şi interacţionează permanent cu semenii lui, astfel că brandingul 
personal este mult mai complex şi mai sensibil. Cu alte cuvinte, este mult mai dificil să reduci un om 
la un singur concept; sunt necesare constanţa şi consecvenţa în performanţa profesională şi în 
comportament pentru a ocupa acel loc stabil în mintea şi inima clienţilor despre care vorbeam mai 
devreme, dar asta nu înseamnă, repet, să reduci un om la o singură caracteristică, ci să construieşti o 
reputaţie pe o calitate principală clar comunicată, susţinută de o paletă de calităţi secundare. 

 

Ce înseamnă un brand personal puternic? 

 Un brand personal puternic se măsoară în primul rând după gradul de loialitate: clienţii tăi sunt 
fideli, se întorc mereu la tine, te recomandă şi altora şi rămân cu tine chiar daca ai mărit preţurile sau 
ai cerut o mărire de salariu (evident, în limita bunului simţ şi a pieţei pe care activezi). În plus, dacă ai 
făcut o mică greşeală şi clienţii te iartă pentru că ştiu sigur că nu a fost cu intenţie sau din 
neprofesionalism, este un semn că stai pe o fundaţie destul de solidă. 

De asemenea, e vorba şi de aspectul financiar: sunt dispuşi oamenii să plătească pentru serviciile tale? 
Sunt multe persoane care ţin cursuri gratuite cu sute de participanţi sau au mii de like-uri pe 
facebook – întrebarea este: se corelează această popularitate cu contul din bancă? Dacă oamenii te 
apreciază doar când munceşti gratuit pentru ei, atunci s-ar putea să te păcăleşti singur că ai un brand 
puternic (desigur, în afara cazului în care lucrezi non-profit). 

 

Care sunt aspectele care contează atunci când vorbim de brand? 

 Cercetătorii din domeniul psihologiei brandului personal au venit cu o teorie care este destul de 
dificil de acceptat la prima vedere. Ei susţin că, în economia brandului personal, competenţa 
contează 10%, imaginea 25%, iar expunerea 65%. Înainte să te superi pe mine, vreau să clarific acest 

lucru.  Vorbim de mecanismul brandului personal, nu de valoarea unui om.  
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Cu alte cuvinte, când spun “competenţa contează doar 10%”, asta nu înseamnă că nu e necesar să fii 
foarte bun din punct de vedere profesional şi că ai nevoie doar să arăţi bine, să vorbeşti bine şi să 
socializezi cu cine trebuie. Ceea ce spun este că, dintr-o masă de oameni care sunt cu toţii buni şi 
foarte buni la ceea ce fac, vor ieşi în evidenţă şi îşi vor construi un brand personal cei care îşi vor 
adăuga la competenţele profesionale şi competenţele de comunicare şi socializare, aşa numitele soft 
skills.  

Creierul nostru este supus acestui bias (prejudecată): cu cât o persoană este mai vizibilă şi comunică 
mai des într-un anumit cadru, cu atât tindem să o considerăm expertă în acel domeniu. Dacă, de 
exemplu, un medic sau un avocat este invitat des la televizor pentru a comenta, în calitate de expert, 
anumite ştiri, în timp ajungem să-i reţinem numele şi să-l asociem în mintea noastră cu domeniul său 
de activitate. Poate acea persoană nu este obligatoriu cel mai bun medic sau avocat din ţară, dar, 
pentru că a beneficiat de expunere, îl cunoaştem pe el şi nu pe altul, pe care nu l-am văzut niciodată. 
Acest mecanism este valabil şi într-o companie multinaţională, şi în mediul online, peste tot. 

 

La ce puncte cheie se lucrează cu o persoană care vrea să devină un brand? 

 După părerea mea, sunt trei puncte esenţiale care trebuie luate în calcul. 

Se porneşte de la imaginea de sine, cum se vede acea persoană, ce părere are despre ea însăşi şi care 
crede că sunt calităţile ei. 

Se continuă cu modul în care îşi doreşte să fie văzută de ceilalţi, ce imagine vrea să îşi creeze, pe ce 
va pune accent şi ce urmăreşte să obţină din asta. 

Al treilea punct cheie este feedback-ul, care îi permite să verifice cum este ea văzută în realitate, adică 
să afle dacă strategia sa de branding personal funcţionează şi de ce ajustări are nevoie. 

Idealul este ca aceste trei arii să fie cât mai congruente, să se suprapună cât mai mult, să nu fie o 
prăpastie între cum mă văd eu în mintea mea, ce imagine doresc să proiectez şi ce înţeleg ceilalţi din 
eforturile mele de comunicare. 

 

Care sunt cele mai eficiente metode de promovare în acest moment? 

 Cea mai eficientă metodă de promovare este şi a fost dintotdeauna recomandarea clienţilor 
satisfăcuţi (word of mouth). Este cea mai eficientă pentru că are cea mai mare credibilitate – avem mai 
multă încredere când un prieten ne spune că a fost mulţumit de avocatul pe care l-a angajat decât 
dacă acel avocat ne spune el însuşi că e bun şi că va face totul pentru a ne ajuta. 

Dincolo de asta, în ziua de astăzi cel mai la îndemână este să te promovezi online. Acum este mult 
mai uşor să devii cunoscut scriind pe un blog, gestionând o pagină de Facebook sau având un canal 
de YouTube pe care postezi regulat filmuleţe cu tine vorbind despre un anumit subiect. Dar nu este 
vorba neapărat despre celebritate. Internetul este o poartă către un număr enorm de oameni 
(potenţiali clienţi, parteneri sau angajatori) la care poţi ajunge aproape gratuit, oameni cărora altfel ţi-
ar lua o grămadă de timp şi bani ca să li te adresezi personal. Există bloguri despre orice subiect 
imaginabil, iar angajatorii îţi verifică profilele de pe site-urile de socializare pentru a-şi face o părere 
despre cum eşti tu ca persoană, dincolo de ceea ce ai scris în CV. Practic, dacă ai o prezenţă online 
bine conturată şi dacă Google returnează rezultate relevante despre tine atunci când cineva îţi caută 
numele, oportunităţile tale profesionale se multiplică simţitor. Dar o imagine bună în mediul online 
nu se creează de pe o zi pe alta, ci trebuie şi aici perseverenţă, să oferi conţinut de calitate, să fii 
deschis la dialog şi să încerci să te menţii la curent cu toate schimbările care se produc aproape zilnic. 

r 

r 
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Brandul personal înseamnă şi notorietate/celebritate? 

 Orice brand are această componentă de notorietate – toată ideea este ca publicul tău ţintă să te 
recunoască şi să atragi noi şi noi oportunităţi lucrative. Însă este important să te întrebi care este 
“doza” ideală de notorietate pentru activitatea ta şi să îţi calibrezi eforturile de autopromovare în 
consecinţă. De exemplu, scriitorii, cântăreţii sau actorii au nevoie de celebritate într-un grad cât mai 
ridicat posibil, deoarece ei îşi convertesc munca într-un produs (carte, CD, film) care poate fi 
cumpărat de un număr nelimitat de oameni, în orice moment al zilei şi în orice parte a lumii. La fel, 
oamenii de televiziune au nevoie de celebritate pentru a face rating, iar politicienii pentru a câştiga 
alegerile. 

În schimb, o persoană care îşi construieşte o carieră de business (în finanţe, project management 
etc.) sau care activează ca freelancer nu are nevoie de celebritate nelimitată, ci de celebritate selectivă, 
dacă o pot numi aşa. Acea persoană poate presta un număr limitat de activităţi în 24 de ore. Un 
contabil sau un hair stylist dintr-un oraş oarecare poate lucra doar cu câte un client odată şi este 
limitat de spaţiu şi timp, de aceea ar fi inutil să cheltuiască resurse pentru a deveni celebru în toată 
ţara – nu ar putea face faţă tuturor solicitărilor. 

Desigur, ar putea să nu mai fie freelancer, să-şi deschidă o firmă în care să îi înveţe pe angajaţii săi să 
facă tot ceea ce face el şi astfel să poată presta acele servicii la nivel naţional, către un număr tot mai 
mare de clienţi. Dar deja nu am mai vorbi numai de branding personal, ci de construirea unui brand 
pentru o companie, care ar porni de la brandul personal al fondatorului dar treptat ar căpăta o 
traiectorie proprie, separată. 

Pe scurt, este important să ne cunoaştem foarte bine publicul ţintă, să fim “celebri” pe piaţa pe care 
activăm, în domeniul nostru de activitate, şi să avem obiective clare legate de cum ne vom folosi 
brandul personal în viitor. 

 

Brandul personal se poate crea doar apelând la profesionişti? 

 Procesul de branding personal presupune acumularea şi combinarea de informaţii din multe 
domenii – marketing, psihologie, sociologie, dar şi modă, artă sau filozofie. Oricine poate studia pe 
cont propriu şi îşi poate construi singur strategia de autopromovare, dar avantajul de a apela la un 
profesionist este că acesta are deja la activ zeci sau sute de cărţi citite şi ani întregi de studiu şi de 
experienţă efectivă, care îi pot oferi clientului o scurtătură spre toate acele cunoştinţe de care are 
nevoie şi care lui i-ar lua mult timp să le acumuleze. În plus, în lipsa feedback-ului şi ghidării din 
exterior, te poţi învârti într-un cerc vicios, neştiind dacă faci ceva greşit sau blocându-te într-o 
anumită perspectivă care nu te avantajează. 

 

Cum poate cineva să-şi creeze un brand personal puternic fără a apela la 
profesionişti? 

 Un bun început ar fi studierea şi înţelegerea unor concepte de bază din marketing, cum ar fi 
poziţionarea, diferenţierea, mixul de marketing, comportamentul consumatorului. Sunt necesare, de 
asemenea, o bună autocunoaştere şi evaluarea cât mai obiectivă a propriilor puncte forte în 
comparaţie cu cele ale competitorilor, pentru a-ţi construi o strategie. Apoi este nevoie de motivaţie 
pentru a implementa acea strategie şi de un demers permanent de dezvoltare personală care 
presupune să îţi îmbunătăţeşti continuu abilităţile de comunicare, networking şi inteligenţa socială. 

r 

r 

r 
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Dar toate cele de mai sus nu înseamnă nimic fără ingredientul de bază al unui brand personal 
puternic: competenţa reală în ceea ce faci. La care se adaugă şi condiţia ca în piaţă se existe cerere 
pentru ceea ce oferi tu. 

 

Care sunt lucrurile esenţiale de care trebuie să ţii cont atunci când îţi doreşti să devii 
un brand? 

 În primul rând procesul de branding personal este un demers care necesită timp, muncă, 
disciplină şi răbdare. Cum spunea Steven Covey, nu poţi să plantezi o floare şi apoi să o smulgi în 
fiecare zi din pământ ca să verifici dacă i-au crescut rădăcinile. Asta înseamnă că vor fi luni bune în 
care nimeni nu-ţi va citi blogul sau te vei duce la multe întâlniri de networking unde nu se va 
întâmpla nimic. Important este să perserverezi, să testezi ce merge şi ce nu merge şi să continui până 
când vor apărea primele rezultate. 

În al doilea rând, nu uita că reputaţia se cucereşte greu şi se pierde uşor. Este foarte important să ai 
grijă la primele interacţiuni cu un potenţial client, pentru că acelea sunt momentele când el te 
clasifică deja în mintea lui şi poate fi extrem de dificil să îi schimbi prima impresie (de fapt, unele 
studii arată că este nevoie, în medie, de 21 de interacţiuni ulterioare pentru a schimba o impresie 
proastă). În acelaşi timp, creierul uman are tendinţa să reţină mai proaspete în memorie cele mai 
recente interacţiuni pe care le-a avut cu cineva, astfel că o simplă gafă sau greşeală poate lăsa o pată 
de neşters. Da, suntem oameni şi comportamentul nostru nu este atât de raţional şi previzibil pe cât 
ne-ar plăcea să credem! 

Nu în ultimul rând, aş vrea să fac o observaţie specială pentru femei. Multe dintre noi am fost 
crescute cu ideea de a fi generoase, de a ne sacrifica pentru cei dragi, de a nu ne pune pe noi în 
centrul atenţiei. Din păcate, în multe cazuri femeile îşi doresc să avanseze în carieră dar aud reproşuri 
precum “Ce-ţi trebuie doctorat, acum ai copil!” sau “Dai bani pe coaching? Ce mai e şi prostia 
asta?”; şi atunci se simt vinovate şi renunţă la visul lor. Cred că este foarte important ca, dacă te-ai 
hotărât să te implici într-un proces de branding personal, să le explici membrilor familiei că este 
important să te susţină şi să poţi aloca timp, energie şi, uneori, bani, pentru a face lucrurile ca la carte 
şi fără stres. 

 

Care sunt capcanele în care este cel mai uşor să cazi? 

 Una dintre capcane este să pui semnul egal între brandul personal şi aspectele exterioare care, în 
mod convenţional, sunt considerate semnalizatori pentru succes: maşina scumpă, accesoriile şi 
hainele de firmă etc. Este fantastic dacă îţi permiţi aceste lucruri, cu condiţia să le vezi ca pe nişte 
jucării sau mofturi, nu ca pe nişte piloni pe care îţi bazezi valoarea şi încrederea în tine. Cu alte 
cuvinte, cine eşti tu dacă cineva îţi ia geanta de firmă? 

O a doua capcană este să exagerezi cu modul în care te autopromovezi. A face branding personal nu 
înseamnă să te lauzi non-stop, să vorbeşti numai despre tine sau să fii tot timpul setat pe modul de 
vânzare. A face branding personal înseamnă să foloseşti cifre, fapte şi date, nu adjective, pentru a 
vorbi despre realizările tale. Şi, neapărat, înseamnă să asculţi mult, să fii atent la cel din faţa ta şi să-i 
spui acele cifre, fapte şi date la momentul oportun şi într-un mod atrăgător. 

Ultima capcană pe care vreau să o aduc în discuţie este lipsa autenticităţii. Nu-ţi construi un brand 
personal pe nişte premise false sau pe jumătăţi de adevăruri, şi nici nu face anumite lucruri doar 
pentru că sunt la modă sau pentru că îţi aduc bani. De exemplu, este destul de greu să ai succes într-
o companie cu a cărei cultură organizaţională nu rezonezi. Dacă valorile şi principiile tale nu se 

r 

r 
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potrivesc cu cele ale colegilor şi managementului, va fi nevoie să faci destul de multe compromisuri 
pentru a avansa pe scara ierarhică şi asta nu îţi va aduce prea multă fericire. La sfârşitul zilei este 
important să te simţi împlinit de munca ta, nu epuizat fizic şi emoţional de cât te-ai prefăcut! 

 

Ce diferenţă există între persoana proprie şi brandul personal din punct de vedere al 
valorilor pe care le transmite? 

 Când vorbim de brandul personal, este evident că toţi ne dorim să creăm o impresie şi o imagine 
cât mai “curate şi strălucitoare” în ochii celorlalţi. Până la un anumit punct, este normal să încercăm 
să ascundem aspecte ale personalităţii noastre care nu ne favorizează în anumite contexte 
profesionale şi să scoatem la înaintare acele aspecte care credem noi că “dau bine” sau “se cer”. Pe 
de altă parte, pentru că suntem oameni, nu produse, nu putem să creăm o imagine total falsă faţă de 
cea reală şi nu o putem susţine pe termen nelimitat fără un consum inutil de energie şi fără riscul de a 
fi descoperiţi şi de a dezamăgi aşteptările celor care au crezut în noi.  

Personal, cred că nu poţi să ai ca valoare umană onestitatea şi să îţi minţi clienţii sau angajatorii şi nici 
să fii pesimist ca om şi optimist ca profesionist. În general, valorile şi convingerile tale ca om se 
reflectă şi în brandul personal – de fapt, aşa este ideal şi sănătos din punct de vedere emoţional şi etic. 
În cazuri de diferenţă prea mare între om şi brand se poate ajunge la situaţii extreme, precum 
depresia sau suicidul – vezi cazul atâtor celebrităţi care proiectau în exterior imaginea unor oameni 
plini de succes, dar în viaţa personală erau total nefericiţi. 

 

Există calităţi obligatorii pe care trebuie să le ai pentru a putea deveni un brand? 
Dacă da, care? 

 O să-l citez pe cântăreţul Usher, antrenor la una dintre ediţiile emisiunii “The Voice” din S.U.A. 
El a spus că, pentru a reuşi, trebuie să ai capability – să fii competent în domeniul tău de activitate şi 
likeability – să ştii să te faci plăcut. Un alt antrenor de la “The Voice”, CeeLo Green, a mai spus ceva 
interesant: că este nevoie de un tip de energie şi de efort pentru a ajunge sus, şi de alt tip de energie 
şi de efort pentru a te menţine acolo. Deşi nu sunt adepta ideii de “reţetă a succesului”, cred că 
aceste două observaţii ale unor oameni care se bucură de un succes fenomenal, atât financiar, cât şi 
în termeni de popularitate, reprezintă un răspuns destul de bun la această întrebare. 

 

Cum poate să-şi construiască un brand personal cineva care nu este sociabil? 

 Acesta este un subiect foarte drag mie, pentru că eu însămi sunt o persoană introvertită, care a 
trebuit să-şi depăşească multe bariere interioare pentru a ajunge să vorbească în public sau să se 
expună criticilor din spaţiul virtual. 

Există această convingere limitativă pe care multe persoane o au, şi anume că “Aşa sunt eu, aşa m-
am născut”. Este adevărat că din zestrea noastră genetică face parte şi temperamentul nostru, adică o 
anumită tendinţă de a fi mai sociabili, vorbăreţi, energici sau mai retraşi, introvertiţi, calmi. Sau poate 
că am avut parte de o copilărie dificilă sau de experienţe triste care ne-au ştirbit încrederea în noi. 
Însă aceasta nu înseamnă că suntem condamnaţi să fim excluşi din rândurile celor care au succes şi 
sunt plăcuţi de ceilalţi. 

Cercetările din domeniul neuroştiinţelor au arătat că există fenomenul de neuroplasticitate, care 
înseamnă că în creierul nostru se pot forma mereu noi şi noi legături între neuroni, noi reţele 
neuronale, adică putem învăţa noi lucruri şi ne putem însuşi noi obiceiuri până la vârste înaintate, nu 

r 

r 

r 
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doar cât suntem copii sau foarte tineri. Asta înseamnă că, deşi poate nu avem înclinaţia sau plăcerea 
înnăscută de a vorbi în public, de a cunoaşte oameni noi şi de a socializa, putem învăţa cum să facem 
asta, putem exersa noi tehnici, ne putem ameliora comportamentul, prin paşi mici, dar făcuţi 
constant şi hotărât. Practic, aşa cum ne putem antrena să alergăm la un maraton, să vorbim o limbă 
străină sau să cântăm la chitară, tot aşa ne putem antrena “muşchiul socializării”. Şi putem avea 

 

Şi mai este ceva: persoanele introvertite sunt, statistic vorbind, inteligente, studioase, meticuloase… 
şi extrem de perfecţioniste. Pentru a ieşi din carapacea lor trebuie să înveţe să renunţe la 
perfecţionismul paralizant, care le împiedică să se expună sau să-şi promoveze ideile, să înţeleagă că 
este ok să greşească din când în când şi că feedback-ul primit de la ceilalţi este extrem de valoros. 
Dacă nu faci niciodată o greşeală şi nu eşti criticat, nu ai cum să evoluezi. Îndemnul meu pentru toţi 
introvertiţii este: “Asumaţi-vă riscuri calculate şi ieşiţi din umbră, ieşiţi la lumină! Lumea are nevoie 
de voi, de ideile voastre şi de profesionalismul vostru!”. 

 

Cum te faci cunoscut ca brand? Cum ajungi la oamenii care te interesează? 

 Primele întrebări pe care trebuie să ţi le pui sunt: “Ce probleme rezolv şi pentru cine?” şi “Unde 
sunt clienţii mei?”. În funcţie de răspunsul la aceste întrebări îţi poţi construi un mix de comunicare, 
adică poţi alege canalele şi metodele care te vor ajuta să ajungi la clienţii tăi.  

De exemplu, dacă eşti expert în parenting, te avantajează să activezi pe Facebook, pe forumuri 
pentru mame sau să-ţi promovezi serviciile la târguri dedicate copiilor. Dacă eşti specialist în finanţe, 
probabil îţi vei găsi publicul ţintă pe LinkedIn sau la întâlniri de networking. Dacă vrei să avansezi 
într-o corporaţie, te ajută mai puţin să fii activ online şi mai mult să te implici în proiecte cu 
vizibilitate, să îţi spui părerea mai des la şedinţe şi să te duci la masă cu colegii din alte departamente. 
Dacă eşti consultant sau trainer, e o idee bună să ai un blog şi să vorbeşti cât mai des în public, 
pentru ca oamenii să vadă că te pricepi la asta. Dacă eşti în căutarea unui job, nu strică puţin 
marketing de guerilla, adică să încerci să ajungi la angajatori şi pe alte canale decât trimiţând un banal 
CV pe un site de recrutare. Exemplele sunt nenumărate… 

Ceea ce contează şi trebuie conştientizat este că degeaba eşti genial la tine în apartament sau ascuns 
după un monitor. Nu va veni nimeni să-ţi bată la uşă şi să te roage să semnezi un contract de 10.000 
de euro. Mai întâi trebuie să te asiguri că eşti vizibil, uşor de găsit şi să creezi un cadru în care 
potenţialii clienţi sau angajatori să-şi facă o idee despre tine şi să-şi spună “Îl vreau neapărat pe omul 
acesta în echipa mea!”. 

 

„Aşteaptă! Vrei să spui că trebuie să încetez să urmez instrucţiunile şi 
să încep să fiu artist(ă)? Cineva care născoceşte idei noi şi le transformă în 
realitate? Cineva care găseşte noi modalităţi de a interacţiona, noi căi de a 

transmite emoţii, noi moduri de a se conecta? Cineva care se poartă omeneşte, 
fără a fi o rotiţă neînsemnată? 

Da.”  

(Seth Godin) 

 

 

 

r 
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Cum să-ţi faci un plan de 

branding personal 
 

 

Secţiunea I – Cunoaşte-te pe tine însuţi   
Orice plan de branding personal porneşte cu o apreciere obiectivă a propriilor puncte forte pe care 
doreşti să le comunici şi pe care îţi vei construi obiectivele şi misiunea profesională. Aşadar, fă-ţi un 
„inventar personal” pornind de la (dar nelimitat la) următoarele întrebări: 

  

 Cine sunt eu? 

 Ce cuvinte mă definesc? 

 Ce mă pasionează? 

 Care sunt valorile mele? 

 Ce mă motivează? 

 Cum este caracterul meu? Dar stilul meu de relaţionare? 

 

 Ce ştiu să fac? 

 Ce experienţă profesională am şi cum o pot demonstra? 

 Care sunt abilităţile, competenţele şi cunoştinţele mele? 

 Care sunt obiectivele mele? 

 Care este misiunea mea? Care este contribuţia pe care vreau să o aduc? 

 Pentru ce îmi doresc să fiu cunoscut? 

  

r 

r 



© IULIA BERTEA. TOATE DREPTURILE REZERVATE. 11 

 

 

 Analiza SWOT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

r 

•Ce anume din mediul 
exterior mă poate 
împiedica să-mi ating 
obiectivele? 

•Ce oportunităţi din 
exterior am sau trebuie să 
caut? 

•Care sunt punctele mele 
vulnerabile?  

•Ce am de îmbunătăţit? 

•Care sunt punctele mele 
forte?  

•Cum îmi pot păstra 
avantajele? 

Strenghts 

- Puncte tari 

Weaknesses 

- Puncte slabe 

Threats 

- Ameninţări 

Opportunities 

- Oportunităţi 
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Secţiunea II – Cunoaşte-ţi clientul mai bine ca pe tine 

însuţi   
Indiferent cât de inteligent şi priceput consideri că eşti, aceste lucruri au nevoie de confirmarea 
clienţilor – prin clienţi înţelegând nu doar persoanele care cumpără ceva de la tine, ci şi angajatorii, 
şefii, colegii, partenerii etc. De aceea, având în mintea imaginea clientului tău tipic, asigură-te că ştii 
să răspunzi la aceste întrebări: 

 

 Ce ofer?* 

 Servicii / Produse 

 Rezolvare de probleme 

 Know-how 

*Abilitatea de a identifica o nevoie şi de a oferi o soluţie adecvată stă la baza oricărei poveşti de succes. Ţine minte – 
cea mai dragă întrebare a oricui (da, şi a ta) este: „Mie ce-mi iese de aici?”. 

 

 Cui mă adresez? 

 Persoane 

 Companii 

 Alte entităţi (ONG, asociaţii, instituţii) 

 Cine este clientul meu tipic d.p.d.v. demografic? (vârstă, statut social, localizare etc.) 

 

 De ce m-ar alege clienţii pe mine? (mai jos sunt posibile răspunsuri, găseşte-l pe al tău!) 

 Performanţa 

 Expertiza 

 Reputaţia 

 Costurile de acces şi utilizare 

 Relaţiile 

 Unicitatea produselor / serviciilor 

 
 
 
 
 
 
 
 

r 

r 

r 
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 Dacă ai răspuns cu simţ de răspundere la primele două secţiuni, acum ar trebui să poţi 
sintetiza declaraţia ta de poziţionare după acest model: 

  

r 

Lucrez cu / Îi ajut pe (publicul ţintă)…………………………………………….………….. 

să facă (activitatea / procesul / sistemul)……………………..…………………….……. 

pentru a putea să obţină / atingă (rezultatul)……………………………………………. 
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Secţiunea III – Asigură-te că şi clientul te cunoaşte 
Acum, că îţi este clar cum vrei să fii perceput şi de către cine, este momentul să decizi care sunt 
canalele de comunicare cele mai bune – acelea unde clientul tău tipic te va remarca şi unde îţi poţi 
scoate la înaintare aspectele care te avantajează cel mai mult. 

 

 Ce canale de promovare am la dispoziţie?* 

 Online (LinkedIn, Facebook, Twitter, Wordpress, Instagram, Pinterest, YouTube etc.) 

 Offline (networking, vorbit în public, interviuri, articole în presă, colaborări etc.) 

*Reciteşte exemplele pe care le-am dat în prima parte a e-book-ului, în partea cu întrebări şi răspunsuri, despre cum 
să alegi canalele cele mai potrivite pentru tine şi activitatea ta. 

 

 Cum îmi dezvolt reţeaua de cunoştinţe, clienţi şi parteneri? 

 Evenimente 

 Comunitate 

 Asociaţii profesionale 

 Voluntariat 

 

 Cum mă dezvolt profesional? 

 Formare (cursuri, seminarii) 

 Colaborări 

 Inovaţii 

 

 Cum îmi măsor şi evaluez reputaţia? 

 Instrumente (ex. chestionar de feedback, Google Analytics) 

 Parametri 

o Calitativi (ex. îmbunătăţirea evaluărilor primite la serviciu) 

o Cantitativi (ex. creşterea numărului de vizite pe blog) 

 

 Acţionează! 

1. Selectează mediile şi metodele de promovare care ţi se potrivesc. 

2. Analizează şi decide ce resurse eşti dispus(ă) să foloseşti (câţi bani, cât timp etc.). 

3. Notează ce acţiuni trebuie sa faci şi până la ce date. 

r 

r 

r 

r 

r 
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Cum au făcut alţii? 

Dă click pe print screen-urile de mai jos pentru a vedea pe Slideshare.net şase exemple de planuri de 
branding personal. 

 

Acum chiar că nu mai ai niciun motiv să nu treci la treabă!   

http://www.slideshare.net/zoyamcgroarty/zoyas-personal-brand-plan-3303208
http://www.slideshare.net/bthornhill/my-personal-brand-plan
http://www.slideshare.net/Jimmycat123/bronwen-hardings-personal-brand-plan
http://www.slideshare.net/catherineflint/personal-brand-plan-catherine-flint
http://www.slideshare.net/mfstromski/joseph-stromski-ii-personal-branding-plan
http://www.slideshare.net/kmaria/my-personal-brand-plan
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Despre autoare 
 

Dacă aş participa la o întâlnire de tip AA (Autorii Anonimi), aş spune: “Bună, sunt Iulia şi mă 
fascinează tot ceea ce este în capul oamenilor, ce îi motivează, ce îi sperie şi ce îi face să se comporte 
(sau nu) într-un anume fel.” 

 

 

Am o experienţă de aproape 14 ani în marketing şi comunicare. În paralel cu activitatea desfăşurată 
în companii naţionale şi internaţionale ca manager de marketing, sunt trainer autorizat şi consultant 
freelance pentru personal branding şi carieră. Printre proiectele mele anterioare se numără 13 ediţii 

ale cursului de personal branding susţinut la Fundaţia Calea Victoriei între 2012 şi 2014, articolele 
scrise pe portalul Empower.ro şi 4 cărţi de business traduse pentru Editura Publica.  

Unul dintre proiectele mele de suflet este blogul Branding Instigator şi pagina sa de Facebook. Îţi 

promit că acolo vei găsi o idee-două despre cum să gândeşti ca să te deosebeşti.  

Dacă ţi-a plăcut acest minighid şi vrei să rămânem conectaţi, îţi reamintesc că mă găseşti şi pe 
LinkedIn şi Facebook. 

Mulţumesc pentru atenţie şi încredere! 

 

           

          Cu drag, din ce în ce mai bine,  
 

 Iulia Bertea 

 

 

Misiunea mea este să îi inspir pe oameni să iasă de pe “pilot 

automat”, să îşi conştientizeze punctele forte şi să înveţe să se 

pună în evidenţă într-un mod atrăgător şi autentic, combinând 

cunoştinţe de marketing, psihologie, neuroştiinţe, Programare 

Neuro-Lingvistică şi… filozofie zen. Da, sunt o fiinţă eclectică şi cred 

că specializarea este doar pentru insecte!  

http://iuliabertea.net/
https://www.facebook.com/BrandingInstigator
https://www.linkedin.com/in/iuliabertea
https://www.facebook.com/iulia.bertea

