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Scurtă descriere despre David
Am început devreme...
Îmi aduc aminte că în facultate mi-am găsit primul job, doar că nu era un job obișnuit. Nu mă duceam la birou
și nu aveam un program fix. Aveam de scris texte mici, de 50-200 de cuvinte, și comunicam direct cu deținătorul
proiectului respectiv. Era începutul lui 2013 și făceam freelancing, fără să știu ce însemna freelancing și fără ca
freelancingul să fie în trend în România.
Tot în 2013 am intrat în primul ONG, am vorbit pentru prima dată în fața oamenilor, mi-am găsit primul mentor, și
am început să continui să-mi caut clienți.
În timp ce societatea, școala, familia și prietenii mă împingeau către a-mi finaliza studiile și a-mi găsi un loc de
muncă stabil, mie-mi statea mintea la lucrurile care mă pasionau. Țineam cu dinții de pasiunile mele și cred că
asta m-a făcut să continui să mă implic în tot felul de activități și să mă dezvolt în atât de multe direcții.
Dincolo de carieră și abilitățile pe care mi le-am dezvoltat, pe care ți le voi prezenta în următoarele pagini, am
finalizat maratoane, am cochetat cu actoria și am vorbit în fața oamenilor la conferințe precum TEDx, Leaders
School, 11even Experiences și Bookland. Am scris și publicat cărți complet self-published (fără ajutorul unei edituri).
Am dezvoltat ateliere de dezvoltare personală și am mentorat liceeni, antreprenori, fondatori de ONG-uri și, în
general, persoane cu rol decizional.
Oricare ar fi lucrurile cu care consideri că te pot ajuta, în mine vei găsi mereu o persoană optimistă, plină de
energie, și cu un interes pentru a crea mediile în care oamenii să performeze și companiile să evolueze.
Continuă să citești. Vei descoperi exemple clare privind lucrurile pe care le-am făcut și rezultatele pe care le-am
avut.

PPC (Google Ads)
În pagina aceasta și următoarea
vei descoperi rezultatele pentru
trei campanii de Google Ads.
În general, pentru piața din
România, este considerat un
CTR (click through rate) mediu
în intervalul 2% - 5%, procentele
medii ajungând chiar la 10%, în
cazul unei piețe necompetitive.
Vei observa că, în cazul campaniilor
mele, procentele pentru CTR sunt
de 17.29%, 21.52% și 22.48%.
Rezultatele afișate sunt pentru
intervalul lunii ianuarie a anului
2022.
CTR este unul din indicatorii de
performanță importanți deoarece
reprezintă numărul de oameni
care fac click pe o reclamă din
totalul de oameni care au văzut
reclama.

SEO (indexare organică)
În pagina aceasta și următoarea vei descoperi
rezultatele pentru SEO (search engine
optimization).
Toată lumea vrea să fie în prima pagină din
Google însă foarte puțină lume are răbdarea
necesară.
După doi ani de muncă constantă, am ajuns în
punctul în care am adus în primele pagini din
Google businessul clientului principal.
Pentru a înțelege mai bine informațiile
prezentate în pagina aceasta și următoarea,
uite câteva explicații:
- top queries: cuvântul cheie după care a fost
făcută căutarea:
- clicks: numărul total de clickuri
- impressions: numărul total de afișări
- position: poziția în rezultatele afișate
Vei observa că în majoritatea cazurilor, numărul
indicat pentru position este între 1 și 10, ceea
ce înseamnă că site-ul a fost afișat în prima
pagină din Google.

Social Media (Facebook Ads)
În pagina aceasta și următoarea vei descoperi
rezultatele pentru două campanii de Facebook
Ads.
În prima campanie, au fost targetați potențiali
clienți pentru încercarea epilării definitive cu
laser.
Din reclama de pe Facebook, utilizatorul era
trimis pe website, iar acolo era convertit într-un
abonat la newsletter. Costul pentru clickul pe
reclamă a fost de 0.42 lei, iar pentru fiecare 5 lei
cheltuiți pe Facebook, aveam un nou abonat la
newsletter.
Din cei care se abonaseră la newsletter, 82% au
făcut o programare pentru o sesiune gratuită de
epilare definitivă.
Având în vedere că, pentru rezultate complete,
o persoană are nevoie de 6-10 ședințe de epilare
definitivă, scopul strategiei era să ofere o mostră
(ședința gratuită) ca apoi, în urma acesteia,
clientul să plătească pentru restul ședințelor.

În a doua campanie au fost targetați potențiali
clienți pentru un eveniment unic, unde era
invitat un estetician de renume.
Pacienții aveau oportunitatea de a se înscrie la un
eveniment în care esteticianul oferea secrete cu
privire la întreținerea tenului și realiza proceduri
estetice studiate în străinătate.

Design (flyer transparent)
În partea dreaptă poți observa un
flyer, însă nu este un flyer obișnuit.
Știi cum, de obicei, atunci când
primești un flyer, te uiți pe el
pentru 5 secunde, iar apoi îl
arunci?
Ei bine, acest flyer a fost realizat
dintr-un material dur, transparent,
astfel încât să aibă un aspect
premium și oamenii să se
gândească de două ori înainte să-l
arunce. În loc să-l arunce, scopul
era să-l ofere mai departe, cadou,
unei persoane cunoscute.
Vezi paginile următoare.

Design (revistă)
În partea dreaptă poți observa
coperta unei reviste realizate
pentru a genera mai mulți clienți
prin intermediul partenerilor
existenți.
Având în vedere profilul clientului
businessului, scopul revistei nu
a fost acela de a informa, ci mai
degrabă de a transmite energie și
a construi o relație de încredere cu
potențialii clienți.
Astfel, revista a fost realizată
folosind elemente vizuale
puternice, fără prea mult focus pe
informația de tip text.
Revista a fost printată în 100 de
exemplare, iar fiecare exemplar
a fost trimis către saloanele
partenere locale, cu scopul de a
face businessul cunoscut clienților
partenerilor businessului.

Design (postere)
În partea dreaptă poți observa
trei postere al căror scop a
fost înțelegerea mai bună a
pacientului.
Pe scurt, pacientul care se
prezenta la procedură era rugat
să-și aleagă unul din cele trei
postere (care îi plăcea cel mai
mult) pentru a-i face o poză cu el.
Fiecare poster are un design
și mesaj aparte. În funcție
de posterul ales, am putut
înțelege mai bine personalitatea
pacienților și astfel să ajustăm
mesajele folosite pe canalele de
comunicare.

Website
Suntem de ani buni în epoca în
care felul în care este realizat un
website contează fantastic de
mult.
Un website reprezintă cartea
de vizită digitală și influențează
drastic prima impresie.
Pentru website-uri:
- lucrez cu WordPress și Avada
- am acces la o bază de date
mare de funcționalități încât să
nu am nevoie de ajutorul unui
programator
- customizez interfața astfel
încât să se plieze pe brandul
companiei
- creez o experiență plăcută
pentru utilizator astfel încât să
petreacă cât mai mult timp în
website

davidmitran.ro
Realizarea propriului website
folosind Wordpress + Avada.
Funcționalități integrate:
- WooCommerce, pentru a putea
vinde produse prin intermediul
site-ului + conectarea site-ului la
procesatorul de plăți Stripe
- Active Campaign, pentru email
marketing
- Calendly, pentru automatizarea
sesiunilor gratuite de 30 de minute
de coaching
- Gravity Forms, pentru generarea
unui formular de contact
customizabil și adaptabil la nevoile
utilizatorului

Exemple de automatizări - davidmitran.ro
Atunci când intri pe site-ul davidmitran.ro, în meniul de navigare există un buton numit 30MIN FREE COACHING.

În momentul în care dai click pe el, ești redirecționat către Calendly - o platformă externă care mă ajută cu
programarea sesiunilor de coaching.
În momentul de față este setată de așa natură încât să nu
poată fi programate mai mult de 3 sesiuni de coaching
pe zi, cu disponibilitate doar luni, marți, joi și vineri. De
asemenea, în cazul în care există două sesiuni programate
consecutiv, între sesiuni este alocat în mod automat un
timp mort de 15 minute pentru a mă asigura că sesiunile
nu se suprapun.
Programarea este aprobată automat, iar imediat ce
programarea a fost făcută, în Zoom este creată o sesiune
de 30 de minute. Atât eu, cât și persoana care a făcut
programarea, suntem notificate pe email.
Un lucru foarte important este că nu poți face
programarea în avans pentru o perioadă mai mare
de 5 zile. Iar acest lucru este important pentru email
marketing.

În secunda în care ai programat sesiunea gratuită de coaching, mailul tău este preluat de Active Campaign, și intri
într-o automatizare scurtă.
În secunda în care ai programat sesiunea gratuită de
coaching, mailul tău este preluat de Active Campaign, și intri
într-o automatizare scurtă.
Pe scurt, adaug mailul respectiv într-o listă asociată specific
celor care au solicitat sesiunea gratuită de coaching, pentru a
avea lucrurile organizate.
Iar apoi, aștept 7 zile, pentru a mă asigura că sesiunea a avut
loc, și automatizez să primești un email.
Cele 7 zile au legătură cu perioada de 5 zile de mai devreme.
Dacă îți ofeream posibilitatea să programezi sesiunea pentru
următoarele 30 de zile și tu o programai în ziua 20, iar eu
reveneam către tine la 7 zile după ce ai făcut programarea
(adică cu 13 zile înainte ca sesiunea să aibă loc) cu un email,
lucrurile deveneau ciudate. Uite de ce.
Emailul este gândit astfel încât să îți arate că sunt interesat
de tine și că mă gândesc la sesiunea pe care am avut-o,
motiv pentru care titlul emaului este „În urmă cu câteva zile
am avut împreună sesiunea gratuită de coaching”. În acel
email îți vorbesc despre opțiunile tale, în cazul în care dorești
să continui să investești în tine.

eurotranslate.ro
Realizarea websiteului
eurotranslate.ro folosind
Wordpress + Avada.
Funcționalități integrate:
- Calculator de costuri pentru
estimarea costurilor cu scopul de a
eficientiza procesul de comunicare
cu clientul

Inside-out branding - Clinica Medlink
Conceptul de inside out branding a pornit de la nevoia de a conecta businessul mai bine la potențialii pacienți,
reducând costurile și eforturile alocate pentru acest proces.
Astfel, am pornit de la ideea că subiectele abordate cu pacienții, atunci când aceștia ajung în clinică pentru diverse
tratamente, sunt mai mult decât importante.
Procesul este următorul:
1. Pacienții ajung în clinică
2. Se discută cu pacienții anumite subiecte în timpul programării, astfel încât pacienții să rămână cu ceva specific
în minte
3. Mergem în locurile în care pacienții se întâlnesc și adresăm întrebări anonime, care au legătură cu subiectele
discutate în clinică, astfel încât pacienții să recomande Clinica Medlink.
Altfel spus, am descoperit că pe Facebook există câteva grupuri importante în care pacienții discută despre
proceduri și medici. Astfel, ne-am propus ca la clinică să dezvoltăm câteva subiecte, despre care să discutăm cu
fiecare pacient, iar apoi, să mergem (sub acoperire) pe grupurile de pe Facebook și să adresăm întrebări care au
legătură cu subiectele discutate în clinică, astfel încât pacienții să recomande clinica.
Este o strategie de branding care a pornit de la business și care este contra-intuitivă. Adesea, când sunt realizate
strategiile de branding, acestea pornesc de la client și sunt realizate în jurul clientului, fără ca businessul să depună
efort.
Ca rezultat, au început să apară recomandările în grupurile cele mai populare de estetică medicală.

Best Lips in Town - Eveniment Clinica Medlink
Best Lips in Town este un eveniment unic în estetică, a cărui primă
ediție a avut loc în luna septembrie a anului 2021.
Evenimentul este unic atât datorită abordării sale, cât și a tematicii. Pe
scurt, evenimentul și-a propus să premieze cele mai frumoase buze
din oraș și să ofere premii în valoare de peste 12000 lei.
Dincolo de valoarea premiilor și unicitatea evenimentului (lucruri care
puteau fi observate din exterior), evenimentul a fost benefic pentru
business pentru că perioada de înscriere s-a realizat pe o durată de
trei luni:
- În prima etapă, se putea înscrie oricine la eveniment. Participantele
trebuiau să trimită o poză cu ele și să confirme că au peste 18 ani.
(Timp la dispoziție: 2 luni)
- În a doua etapă, participantele ale căror poze erau aprobate, trebuiau
să posteze poza pe Facebook și să strângă cât mai multe like-uri.
(Timp la dispoziție: 15 zile).
- În a treia etapă, toate participantele care au avut poza aprobată, erau
așteptate la un eveniment de două ore, cu diverse activități și premii.
În total, au participat peste 60 de persoane la eveniment și au
fost 10 finaliste. Durata mare de timp alocată pentru participarea
la eveniment a făcut evenimentul să fie cunoscut de oamenii
din Craiova pentru că interacțiunea era constant întreținută cu
participanții datorită celor trei etape.

Training & Workshops
Câteva din experiențele de până acum:
• Trainer at HUB40;
• Speaker at Trust Up 2.0;
• Speaker at GROW Living Library;
• Speaker at BuzzCamp;
• Presenter and speaker at Bookland;
• Organizer, presenter and speaker at Craiova2Online;
• Trainer and course developer at ANTAR;
• Founder and trainer at Îndrăznește!;
• Speaker at TEDxYouth;
• Speaker at Mix Panda;
• Co-founder and trainer at 5ACT;
• Trainer at Incubator107;
• Speaker at 11even Experiences;
• Trainer and fundraiser at WORLD VISION ROMANIA;
• Trainer and mentor at Managementul Comunitatilor;
• Junior trainer at AIESEC.
Am vorbit la conferințe unde erau 200 de oameni în sală. Am livrat
traininguri pentru grupuri de până la 30 de oameni.
Subiecte abordate: subconștient, convingeri limitative, business &
marketing mindset, copywriting. Am o înclinație puternică către
dezvoltarea presonală și asta se observă în toate sesiunile pe care le
susțin.

Coaching
Dacă cineva definește problema pe care o are, de exemplu, ca lipsa banilor
sau lipsa libertății, de fapt nu vorbește despre problema pe care o are. Mai
degrabă vorbește despre incapacitatea atingerii nevoii respective, de bani
sau de libertate.
În ceea ce privește lipsa banilor, problema ar putea fi locul de munca prost
plătit. În ceea ce privește lipsa libertății, problema ar putea fi mediul de
muncă și restricțiile pe care acesta le are. După ce sunt sigur că știu care este
problema, încep să mă uit după obstacole.
Pe scurt, cam ăsta-i procesul prin care fac coaching cu oamenii, indiferent
care ar fi rolurile pe care oamenii le au (antreprenor, manager, părinte,
instructor de dans, triatlet, etc).
Tot ce fac în acest proces este să adresez întrebări și să ascult răspunsurile pe care le primesc la întrebări, astfel
încât să mă asigur că înțeleg. Dacă nu înțeleg realitatea persoanei pe care încerc să o ajut, de fapt nu am cum să
ajut.
Prin intermediul sesiunilor de coaching, am ajutat oamenii să-și schimbe percepțiile despre teamă și curaj, să
vadă realitatea mediului antreprenorial în care trăiesc, astfel încât să își calibreze eforturile, și să își pună la îndoială
convingerile pentru a da deoparte singurul obstacol care-i ținea pe loc: propria persoană.
Am descoperit că toate aceste lucruri afectează, în mod direct, performanța oamenilor. Atât timp cât descoperi
că ai curajul să înaintezi către obiectivele tale și temerea începe să se disipe, începi să ai și rezultate. Ceea ce
înseamnă că, de fapt, performezi.

Unelte
În urma experiențelor de coaching pe care le-am avut cu oamenii
de până acum (în special cu antreprenorii), am ajuns să îmi dezvolt
propriile metode și procese de coaching.
Nu a durat mult până când metodele și procesele ăstea s-au
transformat în niște unelte care oferă informație practică (da, exerciții
incluse) într-o direcție specifică.
Unelte disponibile:
01. Cum să îți prioritizezi sarcinile zilnice și săptămânale
02. Cum să fii mai răbdător pentru a deveni mai fericit
03. Cum să creezi un plan de afaceri de succes
04. Cum să lucrezi cu oamenii rezistenți la schimbare
05. Cum să scapi de lucrurile care te țin pe loc
06. Cum să identifici audiența afacerii tale
07. Cum să îți descoperi pasiunile
08. Cum să conduci oamenii pentru a le deveni lider
09. Cum să îți schimbi viața prin înțelegerea mai bună a propriilor convingeri
10. Cum să îți măsori munca eficient
Toate uneltele sunt disponibile aici: https://davidmitran.ro/unelte/. Accesează pagina și descarcă mostra pregătită.

Testimoniale
„Am învățat cum să spun nu.
David nu presupune lucruri - el adresează întrebări. Am găsit în David exact ce așteptam de la un mentor: dorința
de a-și împărtăși abilitățile, cunoștințele. și expertiza. Și se descurcă de minune.
Sunt capabilă să apreciez activ, constant lucrurile bune din viața mea. Mă pot bucura de neașteptat, chiar și atunci
când nu este ceea ce mi-am dorit în primul rând.
Mi-a crescut stima de sine, alegând să mă privesc într-o lumină pozitivă. Mă simt puternică. Am devenit mai
receptivă la informații noi, fiind capabilă să mă bucur să încerc lucruri noi fără să îmi fie teamă de eșec.”
Alina Sandu - Antreprenor
„Cam ăsta-i David: un tip care-ți sare în ajutor fără a-i cere asta și fără a pretinde nimic în schimb. David are însă
idei și nu doar atât. El creionează în jurul unei idei, un plan minuțios pe care apoi îl aplică cu tenacitate. Mă bucur
sincer că l-am cunoscut.”
Vlad Tănase, Alergător, triatlet, fundraiser
„Mi-a plăcut ideea cărții lui David încă de când mi-a povestit despre ea. Este un ghid pentru toți cei care sunt la
început de drum și nu au deloc cunoștințe în legătură cu afacerile în mediul online. Recomand tuturor care au
nevoie de ajutor în drumul lor către antreprenoriat.”
Laurențiu Mihai, Antreprenor, despre cartea „Cum să faci ce-ți place fără să mori de foame”

„Pe David Mitran l-am cunoscut întâmplător în noiembrie 2017 când mi-am deschis propria firmă de publicitate.
Căutam la acea dată informații despre structura discursului și am ajuns pe site-ul lui. Strict întâmplător, dar
absolut potrivit! Pentru că tot ceea ce am început să citesc m-a prins și de atunci nu m-am mai desprins. Am
pornit o colaborare să vedem dacă putem lucra împreună și am prins rădăcini. Pentru că a reușit să îmi pună
rotițele minții în funcțiune și asta mi-a plăcut cel mai mult. Am început să facem împreună o strategie iar eu să
gândesc, mai mult, mai intens și mai open mind. Mi-a fost greu la început să mă țin de termene și simțeam că mă
stresează dar apoi am început să văd că doar așa funcționează lucrurile în direcția bună. Dacă te ții de termene și
le respecți.
A început să îmi dea de lucru și dacă am încercat să “fușăresc” pe sistemul românului cu – nu am timp – el m-a
prins imediat. Și asta mi-a plăcut și îmi place în continuare pentru că m-a făcut să mă corectez singură și să
conștientizez că dacă îmi bat joc de ceva, îmi bat de fapt joc de mine și de afacerea mea. Am învățat și încă învăț să
pun multe întrebări și să găsesc răspunsuri pentru că astfel reușesc să identific cele mai bune soluții.
Pe David Mitran l-aș descrie: optimist, răbdător și încrezător în oamenii cu potențial! Iar modul lui de lucru este
simplu: eficient, serios și plin de viață!”
Iulia Stupinean, Antreprenor
„David m-a impresionat mereu cu spiritul său antreprenorial. Proiectele pe care le-a dezvoltat sunt consistente și
aliniate cu nevoile actuale ale pieței. Entuziasmul său este ascuțit, iar instrumentele de lucru pe care le folosește
sunt eficiente și ușor de implementat. Este o placere sa lucrez cu el, admir profesionalismul cu care isi face
meseria.”
Cristian Toaxen, Sales Training Team Coordinator

„David este un profesionist desavârșit. Procesul lui este unul bazat și structurat pe acțiune, gandiți totul la început
și după trebuie doar să acționezi. Te va bate la cap, va pune presiune pe tine, va cere să-ți asumi anumite lucruri și
te va scoate din comfortul tău dar totul pentru a te dezvolta. Aș putea să înșirui toate calitățile lui dar cel mai bine e
să le descoperi. Spun doar că te va putea ajuta pe toate planurile. Eu sunt câștigat că ne-am cunoscut și că atât cât
a avut timp cu mine a reușit să-mă schimbe în bine din punct de vedere profesional și nu numai. Am învățat multe
lucruri și pentru asta, David îți mulțumesc!”
Mihai Ciucă, Instructor dans
„Când am început ca antreprenor, am descoperit că cel mai simplu mod de a învăța și de a prospera în acest
mediu a fost să învăț de la cei mai experimentați decât mine.
Am fost norocoasă să-l cunosc pe David devreme în călătoria mea, iar timpul a arătat că aveam multe de învățat
de la el. Are un set larg de tehnici de rezolvare a problemelor și o abordare orientată către rezultate, care au adus
multă valoare în dezvoltarea proiectelor mele. De obicei, mă îndreptam către el în zilele în care simțeam că nu
există o soluție evidentă la problemele cu care mă confruntam și de cele mai multe ori mă ajuta să-mi imaginez
un pas următor foarte ușor.
Dar cea mai mare provocare pe care m-a ajutat s-o depășesc a fost adaptarea la realitățile mediului de afaceri în
care pășisem. Multă vreme m-am străduit să mă adaptez noului meu rol, care era atât de diferit de cel de angajat,
dar nu putea fi la fel de idealist, așa cum mi-am imaginat-o când am pornit pe propriul meu drum.
Mediul de afaceri românesc vine cu o multitudine de provocări, iar tranziția din mediul corporatist în lumea micilor
antreprenori se poate dovedi copleșitor fără o persoană care să te ghideze. Cu ajutorul lui am putut filtra între
ceea ce era cu adevărat important pentru afacerea mea și acele alte domenii în care trebuiau făcut compromisuri
pentru a-mi economisi timp, bani și mai ales energie.”
Corina Cloșcaru, Antreprenor

Colaborăm?
Mergi la https://davidmitran.ro/companii și completează formularul din partea de jos a paginii
sau scrie-mi un email la contact@davidmitran.ro.
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