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Secțiunea “Despre” este secțiunea unde poți pune informații care să poată transforma 

profilul tău de LinkedIn într-o pâlnie de vânzare. Astfel vei atrage audiența adecvată și îi 

vei transforma pe cei care îți vizualizează profilul, în potențiali clienți. 

Dar poate te intrebi de unde să începi, ce să scrii în această secțiune, fără să pară o 

comunicare agresivă și să genereze reacții negative?  

Eu am avut mari provocări cu această secțiune. Am setat-o ca pe o scrisoare de 

prezentare, ca o anexă a CV-ului meu. Dar dupa 4 ani de setări, optimizări și testări am 

ajuns la această formulă ce mi-a transformat profilul de LinkedIn într-un canal de 

generare continuă de potențiali clienți.  

Formula pe care o folosesc și care te poate ajuta este:  

1. De ce fac ceea ce fac? 

2. Cum pot ajuta? 

3. Ofer o resursă gratuită! 

4. Pe cine pot ajuta? 

5. Cum poți comunica cu mine? 

E o formula simplă în 5 pași pe care o poate folosi oricine să-și seteze și optimizeze 

corect secțiunea „Despre”, fie că este profesionist, antreprenor sau proprietar de afacere.  

Dacă ai nevoie de sprijin direct de la mine și vrei să scriem această secțiune împreună, 

trimite-mi un e-mail la mihai@mihaimihalcea.ro sau scrie-mi un mesaj în LinkedIn.  

Dacă îți e foarte clar ce ai de făcut, printează pașii de mai jos și lucrează punct cu punct 

secțiunea „Despre” a profilului tău!  

E timpul să ai un profil de LinkedIn la nivel profesionist!  

 

Your Virtual Coach,  

Mihai Mihalcea  
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1. DE CE FAC CEEA CE FAC? 

Se spune că oamenii cumpără de la oamenii în care au încredere și că sunt 

inspirați de povestea noastră, de VISURILE / ȚELURILE noastre.  

 

Dacă le putem genera sentimente pozitive și să spună „Această persoana e ca 

mine!”, atunci sunt șanse foarte mari să generăm încredere, să îi influențam mai 

rapid și mai puternic. Cu alte cuvinte să „cumpere” ce avem de oferit.  

 

Reține că aceasta secțiune va fi observată prima, deci în această secțiune e foarte 

important să stârnești curiozitatea și dorința să citească mai mult, sa dea click să 

vadă tot textul! 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. CUM POT AJUTA? 

E necesar să comunici foarte clar care e expertiza și experiența ta. Oamenii nu 

intuiesc întotdeauna cum și dacă îi poți ajuta! Dacă e posibil scrie asta într-o 

singură frază, așa vor putea reține foarte ușor și vor reveni către tine când vor avea 

nevoie!  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. OFERĂ O RESURSĂ GRATUITĂ! 

Gândește LinkedIn ca un loc unde faci networking, unde poți să schimbi idei și 

resurse. Acum amintește-ți de persoana care la o astfel de întâlnire de networking 

ți-a oferit ceva de care aveai nevoie. Sunt sigur că ai avut o deschidere mult mai 

mare să sporovăiți, să îi spui cu ce te ocupi, ai vrut să afli mai multe despre acea 

persoană și cu ce se ocupă. Acum fii tu acea persoană!  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. PE CINE POȚI AJUTA? 

E foarte important să înțeleagă că ceea ce oferi e și pentru ei. Aici poți arăta ce 

clienți sau branduri ai mai ajutat. E de preferat să folosești semne de punctuație 

care să atragă atenția și să fie ușor  

de citit și urmărit.   

 

Fă o listă cu tipul de clienți care pot apela la serviciile tale. Dacă ești profesionist 

care vrea să avanseze în carieră, aici poți comunica în ce tip de afaceri / industrii 

/ profesii ți-ai dori să activezi.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. CUM POT COMUNICA CU TINE? 

Am nenumărate situații în care oameni din LinkedIn îmi scriu și mă întreabă de 

numărul de telefon sau adresa mea de e-mail, chiar dacă acestea sunt setate să 

fie vizibile oricui în contul meu.  

 

Această secțiune e pentru a îndemna la comunicare și a arăta foarte clar care sunt 

canalele de comunicare pe care le pot accesa să comunice cu tine.  

 

Degeaba ai contactele scrise în secțiunea de contacte, dacă nu îi și ghidezi să 

comunice cu tine.  

E ca și când ai un magazin frumos, cu o vitrină grozavă, dar nu ai o ușă prin care 

să se poată intra.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ALTE INFORMAȚII SPECIFICE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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