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o transmiți?
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Big Ideea =  Big Succes

It takes a Big Idea to attract the attention of consumers and get 
them to buy your product. Unless your advertising contains a Big 
Idea it will pass like a ship in the night - David Ogilvy 

Este nevoie de o Big Idea ca să atragi atenția consumatorilor și să-i 
convingi să cumpere produs tău. Dacă reclama ta nu conține o Big 
Idea va trece pe lângă el precum o navă în noapte - David Ogilvy.



Ce este Big Ideea?  O promisiune mare!

Un concept ușor de explicat și de memorat. 

De cele mai multe ori are un puternic impact emoțional.

Big Ideea = Singurul lucru pe care un om trebuie să-l creadă, 
știe sau înțeleagă ca să cumpere produsul sau serviciul tău. 



Ai nevoie de o idee mare deoarece oamenii sunt 
comozi, nu vor să se gândească prea mult și iau 
deciziile extrem de rapid. 

Apoi caută argumente pentru a le justifica!



Unde apare Ideea Cea Mare? 
Peste tot!

1. Titlu. 

2. Pagini de vânzări. 

3. Reclame.

4. Newslettere;

5. etc.



Caracteristicile Big Ideea

1. Face o promisiune mare și clară. De obicei ceva nou, puternic, 

binevenit, important etc. 

2. De multe ori schimbă modul în care vedem lumea fie aducând 

informații noi, fie distrugând credințe vechi;

3. Oferă o poziționare clară;

4. Este ușor de explicat și memorat; 

5. Produce un impact emoțional și uneori vizual;

6. Are în spate o poveste bună sau fapte concrete.



Exemplu #1 
Dacă ai 30 de minute pe zi poți crește un copil genial. 

Exemplu #2 
Inteligența emoțională este cea mai importantă calitate 
de care copilul tău va avea nevoie în viață. 

Exemplu # 3 
Ipod - 1000 de cântece în buzunarul tău



Exemplul #3 
Paris, orașul iubirii

Exemplul # 4 
What happens in Vegas, stays in Vegas

Exemplu #5 
New york - the city that never sleeps. 



Exemplul #6 

HBO Serialele tale preferate online. Toate 
sezoanele, toate episoadele.

Exemplul # 7

Amazon Prețuri mici la cea mai mare colecție de pe 
glob de carți, muzică, DVDs, electronice...



Exemplul #8

Săptămâna de lucru de 4 ore - Tim Ferriss

Exemplul #9

Think and Grow Rich - Napoleon 

Exemplul #10

Cele 7 Deprinderi ale persoanelor eficace



Exemplul #11

You can't be blamed for your weight problem. (Nu poți fi 
blamat pentru problema ta cu greutatea)

Exemplul # 12

Make money, no matter how bad economy is. (Fă bani, 
nu contează cât de rău o duce economia) 

Exemplul # 13

You can heal yourself without doctors and drugs  ( Te 
poți vindeca singur, fără doctori și fără medicamente)













 Cum găsești ideea cea mare?

1. Ascultă ce spun oamenii despre tine, produsul tău (sau categoria din 
care face parte);

2. Ce întrebări, probleme, nevoi, dorințe, obiecții au oamenii;
3. Întreabă, nu aștepta să pice din cer;
4. Uită-te la ce este deja popular;
5. Află care este elefantul din cameră, acel ceva despre care nimeni nu 

îndrăznește să vorbească, deși mulți se gândesc la el. 
6. Descoperă credințe comune nerostite. 
7. Sapă în caracteristici, mod de funcționare, proces de fabricație, 

beneficii etc. 



Temă pentru acasă: 

Care este ideea cea mare pe care vrei să o transmiți 
lumii despre brandul pe care-l construiești?

Exemplul meu:

„Fă 1 webinar/lună și nu va mai trebui să-ți faci 
niciodată griji pentru bani.”


