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Abstract 

În ciuda unor cercetări ample privind implicarea mărcii prin intermediul rețelelor de 

socializare, puține cercetări consideră efectul total al mai multor conturi de aceeași marcă 

asupra angajamentului. Mai multe conturi de aceeași marcă sunt comune, deoarece permit 

mărcilor să-și extindă obiectivul, să poată trimite mesaje și să își promoveze încrucișat 

produsele / serviciile. Prin urmare, acest studiu testează dacă interacțiunea dintre conturile de 

social media de aceeași marcă și centralitatea rețelelor de conversație cu numele identic este 

legată de implicarea utilizatorilor. O analiză a 3.380 de conturi de marcă a constatat că, după 

controlul interacțiunilor cu utilizatorii, interacțiunile dintre conturile de marcă au contribuit 

semnificativ la implicarea utilizatorilor și că măsurile de centralitate a contului au fost asociate 

cu măsuri de angajare. 

Cuvinte cheie: Interactivitate; Relatii publice; Capitalul social; Implicarea social media 

 

 

1. Angajarea de brand și interacțiunile cu social media 

Lucrările conceptuale substanțiale au explorat natura angajamentului de marcă. Acesta a fost 

definit ca „o stare psihologică care apare în virtutea experiențelor custo-mer interactive și co-

creative cu un agent / obiect focal (de exemplu, o marcă)” (Brodie, Hollebeek, Jurić, & Ilić, 



  
 
 

 

65  Studii și Cercetări Academice, 2(2) (2020) 

 

2011) și este format din aspecte cognitive, emoționale și comportamentale (Hollebeek, 2011). 

Fascinația practicienilor cu angajamentul decurge din rolul său de intenții de topurchaced 

antecedent (Schivinski & Dakabrowski, 2016), loialitatea față de brand (Dessart, Velout-sou și 

Morgan-Thomas, 2015) și dorința de a împărtăși mediacontentului social al mărcii (Labrecque 

2014). Site-urile de socializare oferă ambele canale pentru ca brandurile să se conecteze cu 

publicul și măsurile de implicare a mărcii, definite ca urmând media socială brandson și 

răspunzând la postările mărcilor prin funcții interactive, precum retweet-uri și aprecieri. Atunci 

când mărcile favorizează implicarea prin personalizarea comunicării și răspunderea 

consumatorilor, acestea se angajează într-o comunicare masivă. Modelul de comunicare 

masivă personală (MPCM) al O’Sullivan și Carr (2017) propune că două dimensiuni, percepute 

exclusivitatea accesului la mesaje și personalizarea mesajelor, caracterizează diferențele dintre 

teoriile de comunicare în masă și interpersonală atunci când le aplică pe social media. Mai 

exact, comunicarea maspersonală este atât personalizată, cât și accesibilă public, în contrast cu 

comunicarea interpersonală (personalizare ridicată / accesibilitate scăzută) sau comunicare în 

masă (per-sonalizare scăzută / accesibilitate ridicată). Important este că MPCM permite ca 

alegerile făcute de către solicitant în timpul unui episod de comunicare să poată schimba 

contextul unei interacțiuni. Forexample, atunci când tweeturile publice ale unui cont de marcă 

sunt destinate unui public larg, acestea constituie comunicarea în masă. Cu toate acestea, 

răspunsurile personalizate, dar totuși publice, dintre conturile de marcă și consumatori sunt o 

comunicare masivă. 

 

Deși majoritatea strategiilor de marcă de social media se concentrează pe interacțiunile cu 

consumatorii, conturile de social media de marcă interacționează și cu alte conturi din același 
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brand și chiar, uneori, cu conturi de concurenți de marcă. La nivel de consumator, Beukeboom, 

Kerkhof și de Vries (2015) au constatat că tonul conversațional al conturilor sociale de marcă 

a fost cel mai important factor explicativ în evaluarea cumpărătorilor și atitudinilor 

consumatorilor față de marcă. MPCM sugerează că o tonalitate conversațională crește 

personalizarea mesajelor, implicând audiența dorită. În plus, rețelele de socializare cresc 

volumul și viteza de comunicare între o marcă și se ocupă de clienți și încurajează interacțiunea 

dintre clienți și clienți, acționând ca o mașină uriașă cu cuvânt cu gura care ajută la distribuirea 

informațiilor (Dellarocas, 2003). Drept urmare, mesajele de marcă pot fi mai vizibile sau mai 

accesibile. La nivel de marcă, atunci când mărcile comunică între ele pe platformele de 

socializare, mesajele sunt publice. Acest lucru poate contribui la percepțiile consumatorilor de 

o mai mare deschidere pentru marcă. În plus, atunci când conturile de marcă interacționează, 

acestea pot consolida informațiile legate de marcă prin păstrarea clienților în cadrul lucrărilor 

de brand social median.  

 

2. Rolul centralității rețelei 

Atunci când conturile de marcă comunică între ele, acesta poate consolida capitalul social, 

resursele asamblate și activele din rețele care sunt generate prin interacțiuni sociale. Putnam 

(2000) definește capitaluri sociale conexiuni individuale și beneficiile conexiunilor de tip: 

norme de reciprocitate și încredere. La nivel colectiv, capitalul social este o resursă 

organizațională (Adler & Kwon, 2002; Mathwick, Wiertz, & deRuyter, 2008). Atunci când 

indivizii sunt foarte interdependenți și au o interactivitate ridicată în cadrul unui grup, 

„avantajul organizațional” facilitează dezvoltarea unor niveluri ridicate de capital social 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Într-o rețea de conturi de social media de marcă, legăturile de 

interacțiune socială prin mențiuni și retweet-uri dezvoltă capital social, conferind încredere și 
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credibilitate conturilor individuale încorporate într-o rețea mai mare de conturi de marcă. În 

plus, interacțiunea dintre conturile de aceeași marcă poate duce la creșterea contului pentru 

consumatori din cauza informațiilor schimbate în cadrul mărcii. O metodă de măsurare a 

capitalului social este centralitatea unei persoane sau entități printr-o rețea relevantă. 

Centralitatea de lucru se referă la modul în care unii actori au crescut oportunități, influență și 

/ sau prestigiu în comparație cu cei care sunt periferici (Hannenman & Riddle, 2011). O 

centralitate simplă, dar obișnuită, statistică a tomeasure-ului utilizat în rețele este gradul sau 

numărul de alți actori la care este conectat un individ sau o entitate (Freeman, 1978). În plus, 

atunci când datele sunt direcționate, cum este cazul comunicării pe Twitter, este comun să se 

distingă între comunicarea primită (adică, în grad) și cea ieșită (adică, în afara gradului) 

(Wasserman și Faust, 1994). În mod obișnuit, persoanele sau entitățile cu o valoare superioară 

au, de asemenea, un capital social substanțial datorită posibilităților crescute de rereciprocitate 

și schimb în virtutea poziției din rețea. Cu toate acestea, numai comunicarea potrivit căreia 

individul / entitatea focală are capacitatea limitată de a instiga în mod semnificativ reprezintă 

capitalul social. Astfel, dacă cineva ar trebui să participe la gradul out-grador depinde de tipul 

de comunicare reprezentat de rețea.  

 

Mărcile au adesea mai multe conturi de social media care permit promovarea încrucișată a 

conținutului și adaptarea mesajelor către public. Comunicarea dintre conturile de Twitter de 

același brand cuprinde două rețele diferite care pot fi utilizate pentru a discerne care sunt cele 

mai importante conturi. În primul rând, atunci când conturile retușează încă unul, ele se 

angajează într-o rețea de republicare care îmbunătățește influența unui cont inițial, extinzându-

și amploarea și amplificând mesajul. Prin urmare, gradul în afara rețelei de retweet este cel mai 
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important, deoarece identifică conturile de origine pentru mesajele pe care alții aleg să le 

difuzeze. Astfel, gradul în afara rețelelor de tip tweet indică care sunt conturile cele mai 

influente. În al doilea rând, faceți contabilitate în conversație, menționându-vă sau 

răspunzându-vă unul altuia în cadrul unei rețele de accesibilitate. Gradul unei rețele de 

adresabilitate reflectă importanța de prestigiu a unui cont, cu cât este mai important un cont, cu 

atât mai probabil alte conturi îl vor menționa sau le vor răspunde.  

  

În cele din urmă, indiferent de tipul rețelei, comunicarea între conturile de aceeași marcă 

creează hyperlink-uri care permit consumatorilor să navigheze mai ușor în prezența mărcii pe 

Twitter și ușor de găsit conturi de aceeași marcă. Conducerea traficului între punctele de 

contact ale mărcii poate crește potențialul de implicare. În consecință, gradul în care un cont 

este central în cadrul unei rețele comunitare de mărci ar trebui să-l potrivească în ceea ce 

privește numărul de adepți și, prin extensie, oportunitatea de a se angaja cu consumatorii (adică 

retweeting și like).  

 

Concluzii 

Cantitatea de interacțiune pe care un cont de brand se angajează cu alte conturi de aceeași marcă 

este asociată pozitiv cu numărul de urmăritori, numărul de retweet-uri și numărul de aprecieri. 

Gradul în afara unui cont din rețeaua de retweet a mărcii este asociat pozitiv cu numărul de 

urmăritori, numărul de retweet-uri și numărul de aprecieri.  

Gradul unui cont din rețeaua de adresabilitate a mărcii este asociat pozitiv cu numărul de 

urmăritori, numărul de retweet-uri și numărul de aprecieri. 
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