
10 tendințe pe Instagram în 



Dacă 2020 a fost un an al provocărilor, 2021 se anunță un an productiv. 

Odată cu explozia contextului pandemic, spațiul digital a devenit o sursă de conexiune, 

inspirație și creație pentru toată lumea. Tehnologia este într-o continuă evoluție, iar 

comunitățile și brandurile se reinventează.

2021 se anunță prosper pentru Instagram. Se poate spune că rețeaua vine cu o forță 

excepțională care pune la încercare alte platforme din dorința de a le oferi utilizatorilor tot 

ce vor, pe un singur canal.



1. Influencer marketing & Stories

Stories

În pofida faptului că a fost lansat acum 4 ani, poveștile pe Instagram rămân în continuare 

instrumentul de apogeu al influencerilor. Utilizatorii adoră acest tip de conținut. Ba mai 

mult, această particularitate rămâne unul dintre cele mai bune produse oferite de tatăl 

Zuckerberg, dar și printre cele mai notorii.

8 din 10 branduri (78%) spun că prin intermediul poveștilor pe Instagram, conținutul 

influencerilor a avut un deosebit impact asupra brandului. 

88% de influenceri publică conținut în mod regulat pe Stories.

63% din influenceri au început să folosească Poveștile pe Instagram mult mai frecvent în 

ultimul an.



Inluencer marketing

Viitorul dă semnale de un flux intens de creșterea conținutului în rândul influencerilor. Ba 

mai mult, utilizatorii acestei platforme sunt încurajați să folosească acest produs de 

Facebook.

Premonițiile arată că marketingul prin influenceri are să devină o industrie de până la 15 

miliarde de dolari până în 2022.

Astfel, 2021 va avea un impact uriaș asupra marketingului prin intermediul creatorilor de 

conținut. Focusul cel mai mare va fi pus pe a alege influencerii potriviți. 



Creșterea colaborărilor între creatorii de conținut și branduri. Postările și poveștile unice 

sunt pe cale de dispariție, iar parteneriatele anuale sunt binevenite.

Afilierea acestora este reinventată prin etichetarea produselor companiilor în propriile 

lor postări.

Tot mai multe mărci încep să lucreze cu micro și nano influenceri pentru a economisi 

bani și pentru a intra în comunitățile mai apropiate de public.

Diversitate înainte de toate în rândul influencerilor. 

Tendințe



2. Instagram Reels

2020 a fost asaltat de clipurile scurte de 15 secunde de pe TikTok. Având în vedere contextul 

pandemic, acestea au fost o evadare pentru utilizatori, iar aplicația a reușit să strângă 

publicul tânăr: generația Z. 

Însă, de acest tip de conținut se mai bucură chiar și milenialii și generațiile mai în vârstă. 

În august 2020, Instagram a lansat Reels. Acest lucru îi pune pe gânduri pe cei de la TikTok 

datorită faptului că sunt direct competitori. Având în vedere că TikTok-ul a avut o creștere 

impresionantă anul trecut, trebuie să fie extrem de atent la Instagram Reels. Cu aproape o 

lună înainte de lansarea acestui produs pe Instagram, India a interzis TikTok. Statisticile 

arată că media utilizatorilor pe Instagram a crescut cu 3,5% de la lansarea Reels.                



Trecerea la conținutul video în formă scurtă ar putea fi un efect asupra creierului de a 

procesa informația mult mai rapid, mai ușor și cu șanse considerabile de a deveni viral. 

Prin Instagram Reels, brandurile și creatorii pot crea conținut educațional, își pot prezenta 

produsele sau serviciile într-un mod creativ. 



Instagram experimentează cu Reels, cum ar fi prelungirea clipului cu 60 de secunde și 

introducerea posibilității de a face duet.

Instagram creează un algoritm mai personalizat.

Branduri și influenceri care contribuie la conținut pe Reels.

Branduri care încep să se concentreze mai mult pe Reels, Stories și IGTV.

Tendințe



3. Influenceri relevanți

Anul acesta se bazează pe autenticitate. Conținut autentic, influenceri autentici și branduri 

mai aproape de realitate. 

Dacă până în prezent, influencerii au fost obișnuiți să afișeze o imagine cât mai plastică, 

editată și imperfecțiunile cenzurate, în 2021 conținutul se dorește nefiltrat și cât mai 

original. 

Utilizatorul mediu de pe Instagram caută să aibă o conexiune cu oameni reali care le 

seamănă lor - nu cu celebrități. 

Companiile/Brandurile vor începe să caute creatori de conținut de toate tipurile, care să fie 

în tandem cu publicul lor. 



În 2021 micro și nano influencerii au cel mai mult de câștigat. Cererile sunt tot mai mari din 

partea companiilor, iar aceștia exploatează acțiuni și conexiuni mult mai mari cu utilizatorii. 

Chiar dacă au câteva mii de urmăritori, acest tip de influenceri tind să aibă un angajament 

mai bun pentru că le este mai ușor să rămână în contact cu câteva mii de oameni, decât 

sute de mii de oameni. 



Brandurile economisesc și au mai mult de câștigat cu micro și nano influencerii.

Influencerii relevanți se află printre noi și pot ajunge mult mai rapid la public prin 

Instagram.

Autenticitatea câștigă teren, drept urmare influencerii au mai mult curaj de a vorbi 

despre experiențe și de a câștiga încrederea publicului. 

Instagram devine un canal plin de informații și relevant pentru utilizatori.

Tendințe



4.  Comerț online pe Instagram

Dacă 2020 a fost definitoriu în ceea ce privește cumpărăturile online, 2021 se anunță un an 

rentabil în ceea ce privește comerțul pe Instagram.

70% dintre cumpărători folosesc Instagram pentru descoperirea produselor. Totodată, există 

130 de milioane de utilizatori care învață mai mult despre produse. 

De asemenea, Instagram are o nouă secțiune de cumpărături, astfel încât comerciantul 

poate vinde produse cu ușurință. Practic este o modalitate mai simplificată de privire în 

vitrină a produselor, oferind o posibilitate directă de a descoperi multe lucruri importante. 



2021 se anunță un an prosper în privința comerțului online. 

Instagram se va transforma într-un tot unic, respectiv categorie de vânzarea 

produselor, dar și a conectării comunității cu utilizatorul.

Instagram nu mai e doar o aplicație de postat fotografii, ci devine o platformăm de 

comerț electronic la scară largă pentru ca mărcile și influencerii să-și monetizeze 

conținutul. 

Tendințe



5. IGTV preia scena centrală

Instagram le permite utilizatorilor să înceapă să facă bani din IGTV prin intermediul 

reclamelor. 

Utilizarea acestei secțiuni va începe să fie accelerată după ce Instagram a anunțat planurile 

de a permite reclama pe platforma lor video de formă lungă.

Repercusiunile sunt că devine mai atractiv pentru creatorii de conținut prin intermediul 

căruia vor putea  să producă videoclipuri mai lungi, iar brandurile noi pot câștiga notorietate 

în rândul utilizatorilor prin campanii de conștientizare.

Conform rapoartelor, influencerii obțin același procent din venitul publicitar la fel ca 

youtuberii. Acest lucru ar putea propulsa Instagram ca un potențial concurent cu YouTube.



IGTV permite un conținut mai amplu și mai structurat, astfel încât creatorii de conținut 

și brandurile să se desfășoare cu lejeritate.

Datorită diversității influencerilor și a dorinței de autenticitate, IGTV oferă opțiunea de a 

crea un conținut mult mai șlefuit și sincer.

Instagram va permite reclame pe IGTV.

IGTV intră în competiție directă cu YouTube.

Tendințe



6. Instrumentul de căutare

Toate platformele de socializare își doresc să își păstreze utilizatorii pe platformă la infinit. 

Din acest motiv, Instagram a creat fila de explorare. Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot 

căuta ceva anume după cuvinte cheie, însă nu e un conținut cunoscut. 

Partea bună e că funcționează! Mai mult de 200 de milioane de utilizatori accesează zilnic 

instrumentul de căutare. 

Acest lucru vine și din dorința de a căuta modalități noi de divertisment.

Instrumentul de căutare facilitează utilizarea și navigarea utilizatorilor de a găsi rapid 

conținut cu care ei rezonează. 



Utilizatorii pot găsi conținut pe IGTV, călătorii, arhitectură, mâncare, stil, decor, frumusețe. 

Dat fiind acest aspect, influencerii și brandurile pot avea acces la utilizatorii interesați, dar 

care încă nu sunt urmăritori. Rezultatul final e că așa se pot descoperi mai repede 

brandurile. 



Folosirea hashtagurilor potrivite te pot trimite pe culmile succesului.

 

Brandurile și influencerii își pot găsii potențialii urmăritori prin instrumentul de căutare.

Utilizatorii găsesc mult mai ușor ceea ce îi interesează.

2021 se anunță un an prosper în ceea ce privește creșterea accesărilor pe Explorare.

Tendințe



7. Postările de tip carusel

Dacă o imagine face cât o mie de cuvinte. Ei bine, mai multe imagini sau clipuri pot face și 

mai multe lucruri la un loc. 

Formatul de tip carusel a devenit foarte popular în rândul utilizatorilor, încă de la lansarea sa 

din 2017. În prezent, aceste tipuri de postări sunt în creștere.

Conținutul încorporat într-o singură postare are un impact mult mai mare pentru utilizator 

datorită dinamismului și informației rapide care se propagă în mintea utilizatorilor într-un 

ritm alert. 

Analiștii preconizează că postările de tip carusel sunt pe cale să devină principala formă de 

conținut organic și relevant de pe Instagram.



Postările de tip carusel devin o modalitate organică de promovare.

Formatul carusel are un efect rapid asupra utilizatorilor.

Crearea postărilor de tip carusel educativ crește în rândul utilizatorilor, astfel încât se 

vor întoarce la el.

Conținutul organic de pe Instagram devine mai calitativ prin conținutul complex la 

care lucrează brandurile.

Tendințe



8. Strângerea fondurilor pentru cauzele sociale

În iulie 2020, Instagram a lansat o secțiune de strângere de fonduri sociale. Astfel, utilizatorii 

pot strânge fonduri pentru cauze personale, afacerea lor sau chiar apropiați sau cauză care 

necesită ajutor financiar. 

Instrumentul a fost introdus ca răspuns la efectul pandemiei asupra economiei. 

În primele 7 luni ale anului 2020, au fost strânși peste 100 de milioane de dolari pentru cei 

afectați de Covid-19. Rezultatul a fost că datorită Facebook și Instagram s-a creat un 

comportament de solidaritate și activism digital.



2021 se anunță și mai pozitiv în rândul strângerii unor fonduri semnificative.

Comportamentul de solidaritate capătă o amploară majoră pe Instagram.

Activismul digital preia nuanțe cu efecte de lungă durată care pot schimba lumea.

Utilizatorii au mai mult curaj de afirmare, iar brandurile își pot întări încrederea în 

rândul consumatorilor.

Tendințe



9. Efecte AR ale brandurilor

Încă din momentul în care Facebook a făcut public Spark AR (programul de realitate 

augmentată în care utilizatorii creează filtre cu efecte speciale) la mijlocul anului 2019, mai 

mult de un miliard de oameni din întreaga lume l-au folosit. 

Cu acest prilej, brandurile au fost primele care au folosit acest program pentru a oferi 

utilizatorilor o experiență de cumpărături în spațiul virtual. Astfel, utilizatorii au reușit să 

vadă cum arată diferite nuanțe de machiaj, cum ar arăta un element de decor în încăperea 

lor sau cum arată în diverse ținute. 

Acesta este un instrument de marketing extrem de important deoarece brandurile își pot 

comercializa produsele către cumpărătorii care apelează tot mai mult la internet pentru 

necesitatea lor de cumpărături. 



Utilizatorii au oportunitatea de a se juca și a crea filtre prin realitatea augmentată.

Brandurile au șanse mari de profit prin intermediul acestor filtre.

Consumatorul testează produse virtual prin confort și libertatea de a nu se deplasa.

Brandurile noi se pot face remarcate prin folosirea masivă a propriilor filtre.

Tendințe



10. Instagram Live

Potrivit Business Insider, utilizarea Instagram Live a crescut cu 70% doar într-o singură lună. 

Această creștere este rezultatul pandemiei lunii aprilie din 2020. Totodată, nu este deloc 

surprinzător dat fiind că atunci a fost atins apogeul împotriva răspândirii virusului. 

Dacă interacțiunile reale au fost întrerupte, oamenii au apelat la canalele digitale pentru a 

menține conexiunile din viața reală. 

Cercetătorii consideră că această creștere se datorează faptului că oamenii nu sunt 

construiți pentru a sta izolați unii de alții pentru perioade lungi de timp. 

Situația pandemică încă face ravagii și în 2021 în ceea ce privește contactul cu oamenii. În 

conformitate cu situația actuală, Instagram Live câștigă popularitate în această ipostază.



Utilizatorii rămân conectați cu brandurile lor favorite.

Instagram Live găzduiește evenimente organizate în spațiul virtual.

Instagram Live s-a transformat într-o modalitate de divertisment a publicului.

Persistă o circulație permanentă a fluxului de informații din partea creatorilor de 

conținut și a brandurilor.

Tendințe



Îți multumim că ai citit ghidul nostru! 
Dacă vrei să afli mai multe, ne poți 

găsi aici:

@optimpro.ro

www.optimpro.ro


