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Editorial
De la primul număr, am cutreierat în lung şi-n
lat agenţiile de top din România, am descusut
personalităţi emblematice ale domeniului, am venit
cu recomandări şi analize ale unor campanii pe
care atât offline-ul, cât şi online-ul le-au aplaudat
îndelung. Astfel, ne uităm în urmă la cele cinci viteze
ale PR-ului pe care le-am parcurs şi ne pregătim de
o nouă călătorie!
E timpul să tragem aer în piept, să apăsăm pedala
de acceleraţie şi să intrăm în viteza a şasea! În acest
număr ne propunem să trecem de porţile agenţiilor
şi să stăm la o discuţie cu specialiştii invitaţi direct
la locul în care se întâmplă toată magia- biroul
acestora. Nu te-ai întrebat niciodată cum arată locul
de lucru al unui om care nu mai are nevoie de nicio
prezentare? Ei bine, în această ediţie, poveştile de
succes, sfaturile din domeniu şi campaniile premiate
vor fi presărate cu detalii despre “Biroul unui om de
Comunicare”, care ne vor face mai clară diferenţa
între omul de agenţie, freelancerul sau omul de
teren. Aşadar, pune-ţi centura de siguranţă şi hai cu
noi într-o călătorie prin rubricile revistei PR FWD!
În numărul 6 al revistei noastre, PR Portrait
înfățișează un duo de success: Monica Jitariuc şi
Oana Bulexa, Managing Directors la MSLGROUP
The Practice. Reprezentantele celei mai premiate
internaţional, agenţii de PR din România ne vorbesc
despre realităţile industriei Comunicării, de la
primul loc de muncă până în prezent.
Alexandra Burdulea ne ajută să ajungem în
culisele… PR-ului Cultural şi să păşim în backstageul unor festivaluri de amploare ca Anim’est, Noaptea
Albă a Filmului Românesc şi TIFF. Vom afla ce
responsabilități, dar şi ce satisfacţii are PR-istul unor
astfel de evenimente.
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De pe treptele evenimentelor culturale alunecăm
pe notele muzicale ale unei noi rubrici, Music PR,
unde învăţăm să comunicăm pentru cei mai în
vogă artişti din zona mainstream şi independent,
cu Dana Berghes, freelancer, şi Edvigia Țâru, PR
Relations Officer, Delia şi Gojira & Planet H.
Setăm Ora pe Glob după campania Always,
#LikeaGirl. (Re)construirea stimei de sine şi
schimbarea mentalităţilor reprezintă una dintre
cele mai grele sarcini ale unui om de PR, dar…
rezultatele sunt pe măsură!
Cezar Dumitru is typing… despre călătoriile
sale, dar şi despre arta de a reuşi să îţi transpui visul
în cuvintele de pe buzele cititorilor tăi. Vei afla cum
să îţi împarţi timpul între muncă şi călătorii, sfaturi
pentru blogul de succes şi cum te poţi adapta
diferitelor culturi de la bloggerul Imperator.
Odată cu evoluţia tehnologică, un bun
comunicator face mai mult decât a-şi aşterne ideile
în scris, so let’s Log in to Vlogging! Află cum se
vede PR-ul prin obiectivul unei camere de filmat
şi care sunt secretele unei promovări de succes,
#CuDeToate, alături de Matei Dima, vlogger la
BROmania.
După un film reuşit, e timpul să punem Sub lupă
rândurile scrise de Harap-Alb și Guvernul său de
poveste creat de Next Advertising. Află cum poţi
spune “Citeşte poveşti” creativ, de la o campanie
curajoasă a Editurii ALL!
It’s Brand New şi putem observa provocările unui
start-up prin ochii unui studio… cu barbă. Claudiu
Jojatu, Managing Partner The Beards Studio, ne
împărtăşeşte detalii din culisele traseului agenţiei,
ne oferă sfaturi cu privire la conţinutul vizual şi ne
transmite spiritul de a nu ceda până la reuşită.
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Nu putem să nu ne dăm Check in… at Electric Castle, cel mai mare festival de muzică electronică din ţară,
alături de Andi Vanca, Public Relations Coordinator. Acesta ne spune povestea ce începe pe băncile facultăţii
şi continuă cu atmosfera electrizantă din aria organizării de evenimente.
Matei Psatta ne relatează povestea sa, de la First Step într-o agenţie de PR, la emoţiile primelor sale campanii
premiate şi poziţia sa din prezent, de Digital Strategy & Social Media Director, Leo Burnett Group. El ne
spune că este important să rămâi mereu curios în acest domeniu, deci sigur vei face o vizită acestei rubrici.
După o lungă călătorie, ne oprim in our Fashion Corner. Care sunt tendinţele din prezent, cum îţi îmbraci
comunicarea pentru un public pasionat de fashion, unde găsești cheia spre un blog de succes în acest
domeniu? Aflăm toate aceste lucruri de la Gabriela Urdă, Consultant de imagine, blogger la www.gabiurda.
ro şi Proud Author Yard Sale.
La final, cu siguranţă îţi va fi mai uşor să îţi alegi biroul. Să fie cel încărcat cu post-it-uri de la o agenţie sau
cel mereu schimbător, al unui freelancer sau organizator de evenimente? Asta tu vei decide! Noi aşteptăm
răspunsul tău şi feedback pe redactia@public-relations.ro. Lectură plăcută!
Bianca Stoica
Bogdan Obreja
Redactori coordonatori
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Cuprins
28

log in to vlogging
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PR Portrait

Învățăm de la un duo de succes, Monica
Jitariuc și Oana Bulexa, Managing
Directors la MSLGROUP The Practice, despre
realitățile industriei de Comunicare și ne furișăm o
privire pe birourile la care se întâmplă magia.
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ÎN culisele...pr-ului cultural

Ajungem în spatele cortinei unor
festivaluri de amploare ca Anim’est,
Noaptea Albă a Filmului Românesc și TIFF și
stăm de vorbă cu omul de PR din spatele acestora,
Alexandra Burdulea, care ne dezvăluie de ce fiecare
eveniment este diferit și are o “vrajă” aparte pentru
ea.

Descoperim cum se vede PR-ul prin
obiectivul unei camere de filmat și care
sunt secretele unei promovări de succes, #CuDeToate, alături de Matei Dima, vlogger la BRomania.
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sub lupă

Pornim în aventura Editurii ALL și a
noului Guvern condus de Harap-Alb,
pe urmele campaniei “Citește Povești!”
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it’s brand new

Provocarea unui start-up prin ochii
unui studio… cu barbă. Claudiu Jojatu, Managing Partner The Beards Studio, ne
împărtășește detalii din culisele traseului agenției.
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Music PR

Aflăm pe ritmuri de Music PR despre
comunicarea pentru cei mai în vogă
artiști din zona mainstream și independent, cu Dana
Berghes, freelancer, şi Edvigia Ţâru, PR Relations
Officer Delia şi Gojira & Planet H.

ORa pe glob

De când a face lucrurile #LikeAGirl
a devenit ceva negativ? Despre (re)
construirea stimei de sine și schimbarea
mentalităților ne vorbește campania Always.
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cezar dumitru is typing...

… despre călătoriile sale, dar şi despre
arta de a reuşi să îţi transpui visul în
cuvintele de pe buzele cititorilor tăi. Primim sfaturi
de blogging de la Imperator Travel!
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check in at electric castle

… with Andi Vanca, PR Manager Electric Castle Festival, care ne poartă de pe
băncile facultăţii şi până la atmosfera electrizantă
din aria organizării de evenimente.

first step

Aflăm povestea lui Matei Psatta, de
la primii pași într-o agenţie de PR, la
emoţiile primelor sale campanii premiate şi poziţia
sa din prezent, de Digital Strategy & Social Media
Director, Leo Burnett Group.

48

fashion corner

Cum îmbrăcăm comunicarea pentru
un public pasionat de fashion, dar şi
unde găsim cheia spre un blog de succes în acest
domeniu ne dezvăluie Gabriela Urdă, Consultant
de imagine, blogger la www.gabiurda.ro şi Proud
Author Yard Sale.
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Pr Portrait
Interviu cu MONICA JITARIUC şi OANA BULEXA,

Managing Directors, MSLGROUP, The Practice

Este cunoscut faptul că, în orice domeniu
ai lucra, primii pași nu sunt ușor de făcut și
uneori te poți împiedica. Povestiți-ne despre
experiențele voastre de la începutul carierei și
ce influență au avut ele în evoluția profesională.
Oana: Primul meu loc de muncă a fost în
mass media. Nu știam deloc cu ce se mănâncă,
nu făcusem studii de jurnalism, nici măcar
nu făcusem vreun curs de scris. Am intrat în
echipa Mediafax, în departamentul economic, cu
ajutorul unui prieten căruia îi împuiasem capul
cu visurile mele. Trei luni de zile am scris în
prostie. Și probabil că am scris și prost, pentru că
nicio știre de-a mea nu era publicată pe fluxul de
știri. Am avut parte de oameni de nota zece, care
au știut când să îmi dea un brânci și când să îmi
spună o vorbă bună, care mi-au și făcut botezul
de începător, dar m-au și dus de mână. Până
când, în sfârșit, după aproape trei luni, primul
articol scris de mine a ajuns să fie publicat. Îmi
venea să-l printez și să îl pun în ramă!
Ce-am învățat la primul meu job? Că trebuie
musai să fii foarte bun în ceea ce faci ca să ai un
loc al tău și că respectul celorlați se câștigă cu
eforturi. M-am integrat cu adevarat în echipă
după ce am demonstrat că învăț și că mă comport
ca un jurnalist adevărat. Am mai învățat că atunci
când ai un loc de reprezentare – un jurnalist
reprezintă în primul rând publicația pentru care
scrie și apoi pe sine însuși – trebuie să ai un
comportament corect, responsabil, profesionist.
Monica: Primele experiențe sunt importante
și definitorii pentru cariera ulterioară. Felul în
care pornești, bazele pe care construiești sunt
esențiale. E ca atunci când construiești o casă –
trebuie să investești atenție și fonduri importante
în structură. În cazul primelor mele experiențe
profesionale investițiile au fost de timp, energie
și entuziasm. Am făcut niște investiții mari la
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început și nu regret deloc. Primul job a fost
în PR instituțional – am lucrat în Ministerul
Apărării Naționale, la departamentul de Analiză
de Imagine. Am învățat acolo bazele Relațiilor
Publice de la niște profesioniști pe care îi admir
enorm (maior Halic, colonel Chiciudean chapeau!). Apoi, am mai învățat ce înseamnă
rigoarea, responsabilitatea și ce conține valiza de
urgență pe care trebuie să o ai pregatită sub pat
oricând în caz de alarmă.
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Oana: Știm că în cei 13 ani de experiență în
domeniu, patru ani ai lucrat în jurnalism - în
televiziune și presă scrisă. Legenda spune că
între jurnaliști și PR-iști arde mereu mocnit o
flacără a conflictului. Cum receptezi acest mit
raportat la experiența ta și care sunt percepțiile
celor două categorii una asupra alteia?
Părerea mea este că nu ne cunoaștem suficient
de bine unii pe alții. Fiecare trăiește zi de zi partea

de PR, ce presupune meseria asta și cât e ea de
solicitantă, își schimbă complet părerea.
Pe de altă parte, dacă cele două tabere s-ar urî
atât de mult, cum de atât de mulți jurnaliști au
luat calea PR-ului în ultimii ani? Și cum de PR-ul
îi acceptă în sânul lui?
MSLGROUP The Practice este recunoscută a
fi cea mai premiată agenție de PR din România,
la diverse competiții locale și internaționale.
Cât de importante sunt aceste premii pentru
motivația care vă ghidează în permanenta
perfecționare a practicii agenției?
Premiile câștigate la competițiile de Comunicare
locale și internaționale ne aduc foarte multe
beneficii: motivează și ambiționează foarte
mult echipa și clienții agenției, ne consolidează
reputația în piață, ne aduc noi clienți, certifică
faptul că știm să facem muncă de calitate
superioară, ne setează standarde înalte pentru
evoluția agenției și a oamenilor din echipă.
Monica: Povestește-ne despre blogul pe care îl
deții, Lost and Found Desk. Care este povestea
din spatele numelui și în ce mod consideri că un
blog te poate transforma într-un influențator?
Mi-am început blogul în 2006, azi-mâine face
10 ani. Este un loc în care mi-am propus să scriu
ca să nu pierd lucruri, informații. Și atunci când
pierd și nu mai știu despre ce era piesa aia sau
cartea cealaltă știu exact unde găsesc – la biroul de
obiecte pierdute și găsite, adică pe Lost&Found.
Este un blog personal și scriu despre cărți, filme,
piese de teatru sau proiecte interesante. Nu
folosesc blogul în scopuri profesionale și nu îmi
propun să fiu un influențator prin blog.

lui de adevăr, cu presiunea și rigorile proprii
domeniului în care activează. Însă dacă există
empatie, dacă încerci întotdeauna să înțelegi și
realitatea celuilalt, atunci nu are cum să fie rău.
Foștii jurnaliști vorbesc frecvent despre mituri pe
care le-au depășit odată ajunși în PR. Industria
de PR e un pic dezavantajată aici, pentru că nu
tuturor le e foarte clar cu ce ne ocupăm, și atunci
reduc rolul omului de PR la ce le e simplu de
înțeles: comunicatul de presă și intermedierea de
interviuri. Poate că de asta mulți jurnaliști intră
în PR crezând că e floare la ureche și că se pot
descurca și ei cu brio. Iar când încep să descopere
cu adevărat cât de complexă e munca unui om
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

Care este viziunea voastră asupra PR-ului
contemporan, care sunt lucrurile care nu mai
au voie să fie ca în trecut și cum aplicați această
viziune în agenție?
În orice poveste găsești un “ce”, un “cum”, un
“cine” și un “când”. În povestea PR-ului, “ce”ul e singurul care rămâne constant: PR-ul va fi
întotdeauna apărătorul reputației. Însa “cum”
(modul în care protejăm reputația companiilor
și brandurilor), “cine” (profilul consultanților
de PR), “când” (viteza de reacție) au evoluat
semnificativ.
La MSLGROUP The Practice credem în două
ingrediente-cheie: creativitatea și specializarea.
În ziua de azi, fără creativitate, orice demers de
PR își diminuează valoarea și pune sub cheia
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riscului rezultatele. Tot în ziua de azi, omul de PR
care știa să le facă pe toate ajunge să fie depășit, iar
necesitatea dezvoltării de competențe specializate
este evidentă.
Oana: Știm că ai fost jurat în competiții locale
și internaționale de profil, precum Romanian
PR Awards, Stevie Awards și Eurobest. Ce ași
trebuie să aibă în mânecă o campanie pentru a
ajunge în shortlisturi și cum nu trebuie ea să fie,
sub nicio formă?
Campaniile valoroase se văd de la o poștă. Nu
au ingrediente secrete, dar sunt bine construite
și au toate ingredientele: un insight deosebit, o
strategie clară, o idee creativă simplă și de impact,
o implementare complexă, rezultate relevante
pentru obiectivul campaniei.
În orice proces de jurizare, primele eliminate
sunt cele care nu întrunesc toate cele de mai sus.
Apoi începe bătălia campaniilor valoroase, în care
detaliile ajung să facă diferența de punctaj: o temă
mai dificilă rezolvată mai ingenios, creativitatea,
inovația.
Monica: Experiența ta își întinde brațele peste
arii precum social media, PR, comunicare
internă, publicitate și marketing. Care dintre
aceste domenii lansează, de obicei, cele mai
multe provocări și are parte de cele mai multe
crize?
PR-ul în sine este un domeniu al provocărilor și
fiecare latură a lui este extraordinar de interesantă.
Crizele apar de oriunde și, cu apariția social
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media, consumatorul are și mai multă putere de a
pune subiecte pe agendă prin intermediul rețelelor
sociale. Poate de aceea, multe dintre crizele mai
vizibile (sau cele mai dese) vin dinspre social
media. Însă, crizele gestionate cel mai bine sunt
cele de care nu auziți niciodată. În cazul gestionării
de criză Return on Investment se transformă în
Return on Avoiding Pain.
Este viața de agenție la fel de glossy ca în
serialele sau filmele de profil? Care sunt cele mai
mari dificultăți de care vă loviți în fiecare zi?
Dar cele mai prețioase momente?
Urăsc să spulber visul că există Moș Crăciun, dar
cam așa e și cu viața glamour din PR. Cine vine în
PR pentru ce a văzut în Sex and the City va fi crunt
și rapid dezamăgit. Cafelele băute la cea mai nouă
cafenea din oraș și petrecerile cool cu uși închise
sunt cvasi-mituri. Bem cafea. Dimineața, înainte să
ne începem treaba la birou, ca orice om pe lumea
asta. Mergem și la petreceri. Pe fugă, zece minute,
să vorbim cu cineva pe care altfel nu l-am prinde.
În rest, în PR se muncește asiduu. Campanii de
comunicare cu publicuri diferite și complexe,
scenarii de reacție, consultanță pe probleme foarte
sensibile, analize media, organizări de evenimente,
întâlniri, ședinte, idei noi, idei noi, idei noi. Și o
fracție mică din ce știe toată lumea: comunicate de
presă.
Poate cel mai dificil aspect este imprevizibilul.
Cel care te lovește zi de zi și-ți dă peste cap agenda
și orice plan îți făcuseși. În PR trebuie să te repliezi
continuu, să lași ceva deoparte pentru a rezolva
altceva și să revii rapid la ce făceai înainte, toate
astea cu grație și cu răbdare.
În PR trăim pentru rezultate, totul e bine când
se termină cu bine. Cel mai prețios moment e
când simți satisfacția unui rezultat bun, când vezi
că toată strădania a dat roade – și atunci vine un
bravo, vine un mail de felicitare, vine un premiu.
Ești obosit, dar parcă-ți vine să dansezi de bucurie.
Hai c-am facut-o și p-asta! Punct și de la capăt!
Împărtășiți-ne care sunt obiectele de pe biroul
vostru pe care le îndrăgiți cel mai mult și cum
influențează ele modul în care vă desfășurați
activitatea.
Oana: Agendele (da, la plural) în care scriu,
scriu, scriu idei, planuri, deadline-uri. O baghetă
magică de zână pe care o folosesc mai mereu, când
nu se rezolvă altfel lucrurile. Și cana de cafea care e
musai alta în fiecare zi.
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Monica: Calendarul este cel mai important
obiect. Trebuie să aibă și numărul săptămânilor
neapărat. Mai am o pălărie în care țin multe
pixuri și mi-e dragă pentru că e de la o persoană
dragă. Mai am alte lucruri pe care le îndrăgesc: o
Momiji, o lamă din lână din Peru și tot așa.
Oana: Ce te definește, post-it-uri lipite de
desktopul computerului sau organizare maximă
în paginile unei agende?
Organizare maximă în paginile unei agende. Și
în laptop. Și pe birou. Altfel nu pot gândi.
Monica: În fiecare zi altă cană pentru cafea sau
ai una sacră, care înseamnă ceva pentru tine?
Am o singură cană de cafea. Cana mea de cafea.
Beau multă cafea, deci avem o relație apropiată.
Imaginați-vă una dintre cele mai ocupate zile
în agenție. Care sunt trei lucruri care se găsesc
pe biroul vostru, deși nu ar avea ce căuta acolo?
Oana: Trei căni cu cafea neterminată, cel puțin
patru pahare de apă la fel. Iată că-s șapte lucruri.
Monica: Ziare și reviste (de luna trecută…),
post-it-uri scrise (de acum o săptămână), cărți de
vizită. Acum și un con de brad care chiar nu știu
ce caută pe birou.
La final, împărtășiți studenților pasionați de
Comunicare și care își doresc să lucreze într-o
agenție, cum NU trebuie să fie pentru a ajunge
unde își doresc.
Să nu fie blazați și să nu creadă că le știu pe toate.
Blazarea nu are ce caută într-un job în
Comunicare. Lucrăm într-un business care
valorizează ideile bune, iar pentru a avea mereu
idei bune, trebuie sa îți păstrezi entuziasmul,
neliniștea, trebuie să te implici emoțional. Odată
ce devii blazat, poți foarte bine să-ți schimbi
meseria.
E ușor să crezi că ai ajuns să le știi pe toate. Dar
în Comunicare ai de învățat și când vei fi trecut
prin zeci de clienți și zeci de campanii. Trebuie să
rămâi curios și dornic de a afla lucruri noi, trebuie
să îți păstrezi deschiderea la sfaturi, feedback,
păreri opuse ție. Disputele creative constructive
duc la cele mai fantastice idei de comunicare.
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ÎN culisele...
PR-ului cultural

Interviu cu ALEXANDRA BURDULEA
PR Coordinator, Romanian Film Promotion
PR Coordinator, Transilvania International Film Festival

Povestește-ne cum ai intrat prima oară în
contact cu PR-ul Cultural și cum ți-ai dat seama
că este ceea ce ți se potrivește.
Era vara anului 2011, lungă și toridă, când am
citit prima dată anunțul de recrutare pentru
voluntari publicat de Anim`est. Nu știam ce
implică voluntariatul pentru un festival de film,
însă mi-am spus că nu am de pierdut, ba din
contră. Am optat pentru departamentul de PR,
iar la prima ședință am aflat ce înseamnă 2%
din promovarea unui eveniment de o asemenea
anvergură. Curiozitatea m-a făcut responsabilă de
monitorizarea evenimentului și de câteva ore de
voluntariat la biroul de presă. Știam ce înseamnă
să monitorizezi un comunicat de presă, era ușor,
părea ușor, cel puțin. Greșeala mea! La finalul
evenimentului a rezultat un raport de peste 300
de pagini. Monitorizarea nu a mai fost la fel după
primul Anim`est. Am știut că PR-ul Cultural este
pentru mine în ziua în care am petrecut 12 ore la
festival și încă îmi doream să mai stau alături de
acei oameni incredibili. Eram convinsă că PRul Cultural este pentru mine în minutul în care
Anim`est s-a terminat, iar gândul meu a zburat la
următoarea ediție. Din fericire pentru mine, acea
ediție a venit cu suprize! :)
Care este cea mai frumoasă parte a PR-ului
Cultural pentru tine? Cu ce reușește să te facă să
zâmbești în fiecare zi munca în acest domeniu?
Fiecare eveniment este diferit, fie că vorbim de un
festival de film, fie că este unul de muzică. De la an
la an, lucrez cu oameni noi, cunosc actori mai mult
sau mai puțin celebri, văd filme premiate în întreaga
lume sau în premieră. Pe scurt, evenimentul este
unic la fiecare ediție. De exemplu, în 2014, la
Electric Castle, echipa de comunicare a organizat
o conferință de presă cu o oră înainte de a avea loc.
Sigur, nu se compară cu o săritură cu parașuta, însă
în momentele acelea pot spune că nu am reușit să
fac o diferență între cele două activități. Pentru
mine, aceasta este cea mai frumoasă parte a PRului Cultural, faptul că nu știu ce mă așteaptă la
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

început de an.
Zâmbetele sunt obținute zilnic, că vorbim de un
articol apărut într-o publicație, de un premiu pe
care mi l-am dorit de când am descoperit PR-ul
sau de o nouă persoană pe care am cunoscut-o.
Acesta este farmecul domeniului, mereu există un
motiv să zâmbesc.
Dacă ar fi să găsești cel puțin trei diferențe
între PR-ul Cultural și PR-ul clasic, așa cum îl
știm noi, care ar fi acestea?
Din fericire, am avut ocazia să lucrez într-o
agenție de comunicare, dar și în cadrul unui
departament de comunicare pentru un eveniment.
În opinia mea, diferența dintre PR-ul Cultural și
cel clasic intervine la valoarea știrilor pe care le
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comunici. În cadrul unui festival, noutățile sunt
pe bandă rulantă, un film în premieră, un actor
sau un regizor invitat, și este mai ușor de pitch-uit
către presă; pentru un client lunar, știrea vine din
lansarea unui produs /serviciu sau din testele de
produse, însă greul intervine când ai o lună fără
lansare și trebuie să gândești o strategie astfel încât
să obții aparițiile stabilite.
Noaptea Albă a Filmului Românesc, TIFF,
Anim’ est, toate aceste evenimente ne arată că ești
foarte pasionată de lumea filmului. A fost acest
fapt un element care ți-a determinat alegerea de
a lucra în PR-ul Cultural sau a fost invers, lucrul
în PR-ul Cultural ți-a trezit pasiunea pentru
filme?
Planul meu de carieră nu includea PR-ul, ci
jurnalismul sportiv. Din fericire pentru mine, în
facultate am avut profesori care m-au sfătuit să
dau o șansă și Relațiilor Publice. Primul internship
în PR m-a făcut să-mi dau seama că acesta este
domeniul pentru care îmi voi pierde nopțile și în
care voi avea cele mai mari satisfacții. Da, sunt
pasionată de filme, însă pasiunea pentru acestea
depășește stadiul de ”am văzut, mi-a plăcut, îl trec
pe lista «văzute»”, sunt curioasă cum s-au pregătit
actorii pentru roluri, ce a gândit regizorul când a
filmat o scenă dintr-un anumit unghi și multe alte
întrebări pe care spectatorii nu le au în mod normal.
Această pasiune am moștenit-o de la tatăl meu, iar
PR-ul Cultural este un bonus incredibil pe care
l-am primit odată cu voluntariatul la festivalurile
de film.
Spune-ne câte ceva despre “The White Night
of the Romanian Films”. Cum consideri că a
schimbat fața filmului românesc?
Ne apropiem de primele trei decenii de după
Revoluție și este o perioadă excelentă pentru “noua
generație” de a cunoaște cinematografia autohtonă.
Am observat cu toții succesul evenimentelor
”Noaptea Albă a Muzeelor” sau ”Noaptea Albă a
Galeriilor”, iar ”Noaptea Albă a Filmului Românesc”
oferă publicului larg ocazia de a petrece o noapte în
compania unor filme româneşti de toate genurile,
realizate de cineaşti din toate generaţiile, acoperind
astfel o paletă cât mai largă de gusturi.
Anual, avem peste 3.500 de spectatori, iar
pentru noi fiecare ediție este o mică victorie,
având în vedere că numărul acestora este în
continuă creștere. Este incredibil să vezi cum
filmul românesc este din ce în ce mai apreciat în
străinătate, iar regizorii și actorii sunt premiați în
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

cadrul festivalurilor internaționale. Cred că acesta
este unul dintre motivele pentru care și publicul
nostru apreciază mai mult cinematografia din țara
și aleg să vizioneze un film românesc când se duc
la cinema.
Festivalul Internațional de Film Transilvania
este, probabil, unul dintre cele mai mari
festivaluri de film din țara noastră. Cum se
vede el, însă, din spatele cortinei? Care sunt
obstacolele, dar și ce te-a surprins în mod plăcut?
Când am intrat în acest domeniu, TIFF era
Mecca mea. După doi ani de evenimente culturale,
Anim`est, Noaptea Albă a Filmului Românesc,
am fost întrebată dacă vreau să merg la TIFF.
În 2014, am avut parte de primul TIFF și a fost
INCREDIBIL. Întreaga activitate este la un alt nivel,
intervin presa internațională, actori și regizori cu
un palmares uimitor, și mai ales o echipă mult mai
mare și mai motivată. În primele zile de lucru, am
auzit o expresie simpatică – ”TIFF este un monstru
de eveniment”, iar în opinia mea, Nessi e mic pe
lângă ce înseamnă Festivalul Internațional de
Film Transilvania. Printre responsabilitățile mele
erau relația cu presa națională și o parte din cea
internațională, coordonarea fotografilor sau partea
de interviuri cu invitații festivalului. Activitățile au
fost multe, mai complexe, însă la un an depărtare,
sper că mi-am făcut treaba bine și că anul acesta
voi face o treabă și mai bună. Obstacole nu au
fost, însă sunt anumite situații pe care trebuie să le
rezolvi în cel mai scurt timp, de exemplu, pentru
emisiunea live aveam nevoie de doi invitați zilnic.
În fiecare zi, invitatul A trebuia să vină la ora 17:00,
iar invitatul B la 17:25 și fiindcă fiecare avea un
program foarte bine stabilit nu trebuia să depășim
intervalul agreat. Într-una din zile, invitatul B a
ajuns înaintea invitatului A și, bineînțeles, a intrat
în direct înaintea celui din urmă. Soluția a venit
firesc și simplu, l-am plimbat vreme de 20 de
minute prin Cluj și i-am povestit puțin despre oraș.
Este frumos să vezi cum Clujul prinde viață sub
îndrumarea festivalului, cum seara toți clujenii
sunt în locațiile TIFF pentru a savura filmele din
competiții și nu numai. Am rămas plăcut surprinsă
să văd sprijinul românilor pentru viitoare
generație de regizori, la Zilele Filmului Românesc
cinematografele au fost luate cu asalt, iar aplauzele
de la final îmi răsună și acum în minte. Un alt
amănunt frumos sunt voluntarii veniți din toate
colțurile țării pentru a ajuta la buna derulare a
festivalului, oamenii care pot deveni membri ai
echipei. Ca fapt divers, Cristian Hordilă, managerul
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festivalului, a fost voluntar înainte de a intra în
echipa TIFF. Un ultim lucru care mi-a făcut ”pielea
de găină” a fost seara de închidere a TIFF, când a
rulat Boyhood, iar Piața Unirii era plină de oameni,
pe scaune, pe marginea statuii sau pe jos. O spun
din nou, Clujul prinde viață sub vraja TIFF!
Cum este să fii Communication Coordinator
la Festivalul Internațional de Animație? Cum
s-a ivit această oportunitate pentru tine și ce
provocări noi a lansat?
Anim`est este cel mai mare festival de animație din
România și unul dintre cele mai iubite evenimente
din București. Pentru mine, ediția din 2014 a fost
finalul unui an incredibil. Apreciez evoluția pe care
am avut-o în cadrul festivalului, de la voluntar în
departamentul de comunicare la Communication
Coordinator, și vreau să cred că funcția din urmă a
venit firesc după patru ani în care am fost în echipa
Anim`est. Pentru mine, oportunitatea a venit în
momentul în care colega mea m-a întrebat, în 2012,
dacă doresc să fiu noul PR Coordinator. Din acel
moment, am încercat să fac lucruri cât mai bine,
astfel încât să fiu pregătită pentru clipa în care voi
fi pusă în fața acestei provocări.
Dintr-o dată eram la cârma unui departament și
aveam mai multe taskuri de tăiat din agendă. De la
conceptul de comunicare la promovarea outdoor,
online și offline. Planul de comunicare și stabilirea
listei de interviuri, aparițiilor în mass-media sunt
printre cele mai importante taskuri la început
de festival. Mi-a fost teamă și la fiecare activitate
mă întrebam dacă este corectă, voiam să fie totul
perfect. La finalul evenimentului, feedbackul
primit a fost mulțumitor și liniștitor.
Ce înseamnă organizarea unui festival pentru
un specialist în Relații Publice? Ne poți povesti
pe scurt etapele organizării, drumul de la idee la
un spectacol care impresionează publicul larg, și
ce posibile obstacole pot apărea pe parcurs?
În patru ani, am învățat că fiecare eveniment
este diferit. Fiecare festival are un public foarte
bine stabilit, uneori ai dificultăți în a comunica
noutățile sau, din contră, este foarte ușor să
transmiți informațiile. Am avut ocazia de a lucra
pentru evenimente mari precum TIFF sau foarte
mici precum Volunteers Fest. Voi povesti, pe
scurt, cum a fost organizarea VF fiindcă am fost în
echipă de la prima ediție. În primă fază, am stabilit
umbrela sub care am comunicat toate activitățile
și am fixat planul de comunicare și media planul.
În funcție de fiecare comunicat de presă, am
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încercat să transmitem cât mai creativ informațiile
către publicul țintă reprezentat de voluntari. De
asemenea, lista de interviuri cu membrii echipei și
activitățile pre-eveniment s-au axat pe promovarea
outdoor și online. Cred că principalele avantaje
deținute de VF în promovare au fost Brigada de
Voluntari și partenerii educaționali, împreună am
fost o mare de oameni pasionați de voluntariat
și astfel a fost mai ușor să comunicăm direct
către target. Un alt avantaj al festivalului a fost
noutatea conceptului pe piața evenimentelor
din București, Volunteers Fest recompensează
activitatea voluntarilor. Obstacole pot apărea în
fiecare moment, în cadrul oricărui eveniment, însă
consider că este important să-ți păstrezi calmul și
să analizezi soluțiile puse pe hârtie. De asemenea,
cred cu tărie în a doua opinie și mereu apelez la
sfatul unui ”om mare”.
Am văzut că ești un voluntar înfocat în Brigada
de Voluntari sau Volunteers FEST. Crezi că este
voluntariatul un prim pas necesar pentru un
tânăr PR-ist? Cum crezi că te-a pregătit pe tine
pentru cariera pe care o urmezi?
Pentru mine, voluntariatul reprezintă șansa
ideală de a aplica teoria învățată în facultate. În
timpul facultății am făcut parte dintr-o asociație
studențească, iar din 2011 sunt membru în
Brigada de Voluntari. Am o colecție de minimum
200 de badge-uri de la evenimente naționale și
internaționale și pot spune că a fost un prim pas
important în cariera mea de PR-ist de evenimente.
Oamenii pe care i-am cunoscut, evenimentele
la care am participat sau artiștii cu care am
lucrat sunt detaliile care au făcut diferența la un
moment dat. Experința în BdV m-a ajutat foarte
mult în dezvoltarea și implementarea Volunteers
Fest, primul eveniment la care am lucrat de la A
la Z. VF, cum îl alintăm, este un festival dedicat
recompensării activității voluntarilor prin
workshopuri și traininguri gratuite, un Treasure
Hunt pentru cei pasionați de ghicitori și un
cros pentru sportivi. Scopul nostru este acela
de a organiza un concert precum cele la care
participăm în calitate de voluntari. Sfatul meu
pentru cei aflați la început de drum este ca în
timpul facultății să voluntarieze fiindcă, pe lângă
oamenii incredibili pe care îi vor cunoaște, vor afla
din tainele organizării de evenimente și vor avea
ocazia să descopere mai multe domenii, astfel vor
alege cariera potrivită.
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Dacă biroul tău ar vorbi, ce crezi că ar spune
despre tine?
Biroul către Alexandra: ”Mâncăm și noi mai
puțină ciocolată?” Zilnic, am un baton de ciocolată
pe birou. Cred că mă ajută să mă concentrez mai
bine și este stimulentul ideal pentru a alerga de cel
puțin două ori pe săptămână. Subconștientul îmi
cere mereu ceva dulce, chiar și în acest moment,
mănânc ciocolată aerată și răspund la întrebările
voastre, ”...și mai luă o gură de ciocolată!”
Completează, te rugăm, fraza următoare
pentru cititorii noștri: “Obiectul a cărui lipsă de
pe biroul meu dimineața ar însemna Sfârșitul
Lumii este…”
Agenda. Acum trei săptămâni, mi-am uitat
agenda acasă și am avut impresia că nu am rezolvat
niciun task întreaga zi. Am un obicei de a scrie
taskurile zilnice și de a le înverzi cu markerul pe
cele îndeplinite. Nu cred în scrierea taskurilor pe
laptop sau folosirea unui instrument, în această
privință sunt old-fashioned. În plus, ce este scris,
rămâne scris.
În definitiv, crezi că are un specialist în PR un
birou propriu-zis sau biroul lui este peste tot? De
fapt, cum ai caracteriza munca ta: de birou sau
mai mult „de teren”?
Biroul meu este reprezentat de laptop și de agendă.
Personal, mă simt bine în orice loc. Am lucrat în
mașină, în drum spre Cluj, în cafenele, la birou, în
parc (era urgent mailul acela!) și nu am avut nicio
problemă. Sunt anumite persoane care lucrează
foarte bine la un birou sau se concentrează dacă
lucrează de acasă. În perioada festivalurilor, munca
de birou devine muncă de teren, avem emisiune
în direct unde participă invitații evenimentului,
conferințe de presă organizate din scurt și multe
activități care sunt mai mult sau mai puțin urgente.
Un lucru inedit pentru mine este faptul că în
momentul în care mă stabilesc la un birou, automat
îl personalizez cu fotografii cu prietenii mei, bilete
de la evenimente, badge-uri și cana mea cu ”PR
Specialist, will work for cookies” – îmi oferă un
sentiment de confort.

am fost implicată și am avut ocazia să învăț de
la unul dintre cei mai buni specialiști în Relații
Publice. După cum am menționat mai sus, a doua
ediție a festivalului a venit cu surprize. Acum
mult timp, eram într-o cafenea și m-am întâlnit
cu coordonatorul biroului de presă și mare mi-a
fost uimirea când mi-a spus ”fix de tine vorbeam!”.
Am schimbat câteva cuvinte și mi-a propus să fiu
noul coordonator de PR și Presă pentru Anim`est.
Bineînțeles, nu am stat pe gânduri și am acceptat
oferta ei. A fost un an perfect! Pe scurt, dacă ar fi
să aleg o zi din cele 365 ale anului 2012, aș alege-o
pe cea în care l-am cunoscut pe Daniel McCoy,
Studiourile de Animație Pixar, și care după o scurtă
conversație despre voluntarii și echipa Anim`est,
mi-a spus: ”You must be very proud of yourself!”
Dacă ne imaginăm pentru un moment că PRul Cultural este o mare arenă în care trebuie să
înfrunți multe provocări frumoase sau poate mai
puțin frumoase, ce trips&tricks” ori “life hacks”
le-ai da studenților la început de drum?
În primul rând, cred că este foarte important să
fii pasionat de ceea ce faci. Toată lumea se uită la
filme, însă dacă ești curios să afli ce este în mintea
regizorului sau cum s-a pregătit actorul respectiv
pentru partea lui, PR-ul Cultural are rolul principal
în cariera ta. De asemenea, nu uita să fii curios și
atent la ce se întâmplă în jurul tău. Păstrează mereu
contactul cu oamenii de la care poți învața lucruri
noi și îți pot oferi un sfat.
Pe scurt, păstrează-ți pasiunea, curiozitatea și fii
sociabil în orice moment! Niciodată nu știi când
întâlnești persoana care te poate ajuta în carieră.

Știm că este greu să alegi, dar care crezi că este
“copilul tău de suflet” din toate festivalurile/
proiectele/campaniile la care ai lucrat ca PR-ist
și de ce?
Este o întrebare grea, însă pot răspunde fără să
stau pe gânduri că Anim`est este ”copilul meu
de suflet”. A fost primul eveniment major în care
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

13

PR Forward

•

aprilie 2015

music pr
Interviu cu

DANA BERGHES , Freelancer
EDVIGIA ŢÂRU , PR Relations Officer, Delia şi Gojira & Planet H

Edvigia: Ai studiat Marketing la
Academia de Studii Economice, iar
în prezent lucrezi în Relaţii Publice.
Povesteşte-ne despre ce te-a determinat să
faci această schimbare.
Am ales să studiez Marketing pentru că
întotdeauna am oscilat între matematică/
fizică şi arte. Am crezut că în acest domeniu
o să găsesc ambele tabere, însă nu a fost
alegerea mea să lucrez în PR. A venit natural,
în urma cercurilor în care mă învârteam şi
în timp mi-am dat seama că sunt bună aici
şi îmi place foarte mult.
Dana: Ai promovat “Street Heroes”, iar
în prezent faci parte din echipa SUB25,
revisă online ce susţine cultura urbană.
Aceste lucruri ţi-au facilitat comunicarea
cu artiştii cu care ai colaborat? Te-au
ajutat să aveţi un „limbaj” comun?
Eu am fost pasionată din 2009 de ”cultură
urbană” și m-a pasionat comunicarea de
masă, prin intermediul evenimentelor. La
“Street Heroes” a fost un moment ideal de
contact direct cu publicul cu care urma
să lucrez ani de zile. Din 2010 până în
2012, când am început să scriu de partea
cealaltă a taberei, adică la o revistă care
reprezintă acest public, sigur că am reușit
să îmi consolidez un fel de portret mental
al pasionatului de cultură urbană. Ca
atare, what goes around comes around, iar
pasiunea mea a evoluat spre o comunicare
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

strânsă cu muzicienii, așa că mi-a fost ușor
și mie și le-a fost necesar și lor, la un anumit
moment dat, să colaborăm.
Dana: Ai colaborat cu artişti din
zona independent (Kazi Ploae, Gojira,
Limun, Charlie Dundeen) şi cu mai
multe cluburi în care se ascultă genul de
muzică underground (Colectiv, Goblin
Vama Veche, Atelierul de Producţie,
Turbohalle). Am vrea să ştim care sunt
strategiile potrivite de promovare pe
care un PR-ist trebuie să le folosească în
această zonă muzicală.
Aici e o poveste imensă, nu încape nici în
zece pagini. În majoritatea acestor proiecte,
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a fost vorba de o echipă de comunicare. Un
club își permite să funcționeze cu un singur
om de PR, dar evenimente mai mari de
3000-5000 de oameni au o echipă cu câte un
om dedicat pe fiecare felie de comunicare:
canale mainstream (sau “clasice”), digital,
strategie, ș.a.m.d. În general se izolează
“feliile” de public care sunt vizate și se
adoptă diverse mecanisme de comunicare
care să se întâlnească potrivit cu interesele
celor care urmează să fie consumatori ai
evenimentului. Un mix echilibrat de tactici

media este mereu cheia succesului, iar eu
m-am bucurat și în perioadele în care am
învățat de la cei din jurul meu, dar și când
am putut să împărtășesc tot ce am acumulat
celor mai fresh din industrie.
Edvigia: În prezent lucrezi cu Delia, artist
din zona mainstream, şi Gojira&Planet H,
din zona independent. Cum te descurci să
colaborezi cu două stiluri atât de diferite?
Care sunt diferenţele în ceea ce priveşte
comunicarea cu fanii acestora?
În mainstream ai mai multă libertate şi
poţi face cu uşurinţă multe lucruri, pentru
că artistul e deja cunoscut de masele
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de oameni. În independent există mai
multe reguli, atât interne, cât şi externe.
Eu încerc să depăşesc aceste bariere şi să
livrez produsul indiferent de zona în care
se află. Mereu am considerat că un produs
bun, frumos, merită să ajungă la urechile
maselor şi chiar dacă e mai greu cu un artist
din under, nu m-am lăsat. Comunicarea cu
fanii e diferită la orice artist, pentru că ţine
de personalitatea artistică a acestuia, nu
ţine de zona de activitate.
Edvigia: Ai declarat în cadrul
evenimentului PRIME Maraton că îţi
încurajezi artiştii să aibă o activitate
constantă pe toate reţelele sociale.
Consideri că aceasta este cea mai eficientă
metodă de a ajunge la public?
Nu e neapărat cea mai eficientă, în schimb,
e cea mai directă, cea mai curată şi cea mai
sinceră. Oamenii tind să creadă mai mult
ce citesc pe pagina de socializare a unui
artist decât ceea ce citesc despre ei în presă.
Presa a pierdut mult din credibilitate prin
valoarea şi stilul articolelor din ultimii ani,
iar oamenii s-au îndreptat uşor, uşor către
sursa directă de informaţie. Şi ce poate fi
mai de preţ pentru un fan decât răspunsul
direct, poate personalizat, al artistului pe
care îl place?
Numeroasele colaborări pe care le-aţi
avut cu diverşi artişti v-au consolidat
categoric
experienţa
profesională.
Spuneţi-ne trei reguli pe care un PRist din industria muzicală trebuie să le
respecte pentru ca munca lui să aibă
rezultate optime.
Dana: Să aibă respect pentru competiție,
să nu se îmbete cu apă rece și să nu își
încalce codul etic sau moral propriu.
Edvigia: Ascultă şi cunoaşte-ţi artistul,
comunică mult cu el, documentează-te
mereu.
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De la Gojira & Planet H am învăţat că
lucrurile pot sta şi altfel şi că în lumea asta
oamenii nu reacţionează la fel în anumite
situaţii.

Vi s-a întâmplat vreodată ca ideile
voastre să nu rezoneze cu cele ale artistului
cu care lucraţi? Cum ar trebui procedat în
asemenea situaţii?
Dana: De mai multe ori. Dacă e ceva ce
implică activitatea strict muzicală, uneori
te mai și desparți de muzicieni care preferă
să aleagă o cale care nu e compatibilă cu
a ta ca profesionist de Comunicare, dacă
simți că nu îi mai poți reprezenta. Alteori
sunt doar momente în care viziunile diferă
și trebuie tratate ca atare, adică înarmat cu
multă răbdare și tact.
Edvigia: Da, de multe ori. Dar un feedback
negativ nu e un sfârşit de lume, poate
duce chiar la o idee mai bună, construită
pe baza unor observaţii. Până la urmă,
artistul trebuie să se regăsească în ceea ce
transmite, aşa că e absolut normal să nu
fim 100% din cazuri pe aceeaşi lungime de
undă. Se discută mai departe şi încerci să
faci o treabă bună în continuare.

Cu toţii avem o idee despre greşelile pe
care nu trebuie să le facă un artist. Dar
care sunt greşelile pe care nu trebuie să
le facă niciodată un PR-ist din industria
muzicală?
Dana: Văd adesea artiști care se grăbesc
să facă afirmații fără să aibă o bază solidă.
Eu sunt o persoană care apreciază discreția
și un spirit circumspect. Cred că aceste
două elemente nu ar trebui să lipsească din
activitatea celor care sfătuiesc artiști.
Edvigia: Să nu mintă şi să se ţină de
cuvânt.
Sarcinile şi responsabilităţile unui PRist au devenit mult mai cunoscute la
momentul actual. Însă cu ce se confruntă
un PR-ist din industria muzicală mai mult
decât unul care lucreză în alte domenii?

Se spune că omul cât trăieşte, învaţă.
Voi ce aţi învăţat de la artiştii cu care aţi
colaborat?
Dana: Să nu uit niciodată de unde am
plecat, adică de la a nu ști nimic și a dori să
învăț totul, deci cred că e lecția modestiei,
practic.
Edvigia: Delia a fost primul meu artist. Pot
spune că prin ea şi odată cu ea am învăţat
(aproape) toate regulile PR-ului în muzică.
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

16

PR Forward

•

aprilie 2015

Dana: Cu multe scandaluri mediatice de
doi lei, cu fluctuații foarte mari din partea
publicului și cu mult mai mult neprevăzut
decât în domenii mai stabile, mai ales în
țări cum e România, unde legile industriei
nu sunt încă sedimentate.
Edvigia: Cu tot ce ţine strict de muzică:
piese, public, artişti, oamenii din domeniu.
Fie că este vorba despre festivaluri
sau concerte, în spatele scenei se află o
întreagă echipă care are grijă ca totul să
iasă conform aşteptărilor. Care este rolul
PR-istului unui artist în cadrul acestor
evenimente?
Dana: De cele mai multe ori, e un mic om
bun la toate, iar asta trebuie să îl bucure,
nu să îl încarce. Nu te întâlnești prea des cu
astfel de momente.
Edvigia: Evident, depinde de la eveniment
la eveniment. Poate să fie coordonarea
interviurilor, poate să fie coordonarea
materialelor pe care le facem în timpul
evenimentelor (poze, filmări), dar poate
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să fie şi „nu te îmbrăca cu asta, că îţi cade
prost” sau „să nu uiţi să zici asta după piesa
aia”.
Lucrând în acest domeniu, ajungi să
cunoşti foarte mulţi oameni. Consideraţi
că relaţiile se limitează doar pe durata
colaborării sau se pot forma adevărate
prietenii?
Dana: Asta e o întrebare pe care mi-am
pus-o și eu la început. Nu știi niciodată
cine te place cu adevărat sau cine are un
interes. Numai timpul și experiența te ajută
să cerni. Sigur că am legat și prietenii, alte
relații s-au destrămat natural, dar asta am
constatat realmente numai când m-am
retras din acest domeniu.
Edvigia: Cea mai mare calitate a mea este şi
cel mai mare defect al meu: mă implic foarte
mult. La mine, aproape toate colaborările
s-au transformat şi în prietenii. Asta pentru
că ţin foarte mult la artiştii mei şi pentru
că aşa îmi e firea. Sunt şi cazuri în care am
intrerupt orice formă de comunicare, dar
în general se desfăşoară sau s-au încheiat
frumos.
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Dana: Care sunt avantajele şi
dezavantajele de a fi liber profesionist în
acest domeniu atât de competitiv, al PRului?
Avantajul principal este că ai posibilitatea
să îți selectezi proiectele pe care vrei să
lucrezi. Sigur, aș menționa și libertatea la
nivelul programului de zi cu zi. Cât lucram
în evenimente, dormeam mai mult ziua, căci
așa era “fișa postului”. În rest, din păcate,
în România, cadrul financiar-legislativ
permite rar o colaborare total legală, adesea
proiectele sunt plătite mai mult sau mai
puțin la negru, uneori banii nu vin sau nu
sunt în suma integrală, iar dezavantajul
principal îl constituie fluctuațiile financiare
din buzunarul celor care ies, precum și
lipsa de stabilitate pe care o au oamenii care
lucrează project-based.
Fie că lucrează cu o casă de discuri sau
este freelancer, orice PR-ist are pe biroul
său un obiect de care nu se poate lipsi.
Pentru voi, care este acela?
Dana: Agenda. Forever!
Edvigia: Eu nu prea am un birou. Lucrez
de oriunde am o conexiune bună la net.
Acasa am o măsuţă albă, mică, pe care încap
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doar laptopul, telefonul, cana de cafea şi
scrumiera. Obiectul de care nu mă pot lipsi
nu e chiar obiect, e conexiunea la internet.
:) Pot lucra şi de pe telefon sau tabletă, de
exemplu.
Care este primul lucru de pe biroul
tău pe care îl vezi/foloseşti la începutul
fiecărei zi de lucru?
Dana: Categoric, ceașca de cafea.
Edvigia: Telefonul, de obicei, cu 1000
de mesaje pe WhatsApp, Facebook, SMS,
mailuri, apeluri ratate.
Dana: De curând, eşti copywriter
la Tempo Advertising. Ce cunoştinţe
dobândite în activităţile trecute aplici,
dar şi ce provocări noi întâmpini?
Într-o agenție de publicitate aplici tot ce
ai știut vreodată despre orice. Mie îmi e
folositoare experiența de PR în clipa în care
caut alături de echipa din care fac parte
diverse instrumente de promovare, mă
ajută inclusiv ce fac la master (antropologie,
ramificații ale sociologiei, teorii de cultură
vizuală), iar experiența cu oamenii cu care
am interacționat până acum mă face să
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țin mereu un ochi deschis pentru tot ce se
petrece în jurul meu. Mai ales limbajul pe
care mi l-am format în toți anii ăștia îmi dă
o ușurință în a mă exprima.
Edvigia: “Toţi visăm. Aşa începe. Ca
într-un vis.” este unul dintre citatele tale
favorite. Care este visul tău şi în ce măsură
ţi l-ai îndeplinit până acum?
Eliade este preferatul meu. Lumea filtrată
prin mintea lui e fantastică. Prin el am ajuns
să înţeleg că e important să vizualizezi ceea
ce îţi doreşti să se întâmple, pentru că ajută
foarte mult la realizarea viselor. Îmi doresc
foarte mult să fac curăţenie în presă de
ştirile nule în showbiz şi să le înlocuiesc cu
“frumosul”.
Dana: Ştim că eşti o mare susţinătoare
a noilor talente. Povesteşte-ne despre
câteva dintre “descoperirile” tale.
Atât în perioada în care reprezentam
muzicieni, dar și ulterior, când am început
să țin rubrica mea de muzică la revista
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

SUB25, am avut plăcerea să regăsesc talent
și voință printre mulți oameni aflați la
început. Una dintre descoperirile mele
principale a fost Bogdan ”Cobzarul”, despre
care am scris primul meu articol serios
în prima variantă de print a revistei. Am
documentat ascensiunea lui muzicală, m-a
pasionat interesul lui viu pentru cobză și
muzicile de tradiție orală, am apreciat cât
de mult s-a luptat cu o minte deschisă ca
să își materializeze visurile și mă bucur că
reușește să continue în acest drum sinuos.
La prima vedere, ce credeţi că spune
biroul vostru despre voi?
Dana: Că sunt un om extrem de ordonat
și organizat.
Edvigia: Că sunt o persoană liberă, având
în vedere că biroul meu poate fi oriunde.
Dacă pe biroul vostru ar exista un buton,
ce comandă aţi vrea să îndeplinescă?
Dana: Să mă facă să dispar preț de câteva
minute. :))
Edvigia: Free internet. :D
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ora pe glob
Always - Like a Girl

Bazându-se pe legea vitală de a vinde ideea, și
nu produsul, din ce în ce mai multe campanii se
desfășoară în încercarea de a asocia diferite valori
umane importante cu un brand. Astfel, acțiuni
sociale diverse și creative sunt întreprinse în
numele unui produs, având un succes remarcabil și
formând o imagine pozitivă companiei respective.
Întrebarea este: Când a face ceva ca o fată a
devenit o insultă?
Pe 26 iunie 2014, pe YouTube este postat un nou
filmuleț inspirațional, sub marca Always. „Aleargă
ca o fată!”, „Aruncă mingea ca o fată!” sau „Luptă ca
o fată!” sunt comenzile pe care persoane de diferite
vârste le primesc în videoul campaniei inițiată de
Always, brand al Procter & Gamble Co. Fetele care
au depășit preadolescența, precum și băieții supuși
experimentului s-au maimuțărit în fața camerei,
încercând să sublinieze incapacitatea fetelor de a
face față acestor provocări. Pe de altă parte, fete de
10-12 ani nu au identificat nicio nuanță peiorativă
în a face acele acțiuni “ca o fată”, s-au implicat cu
seriozitate și au demonstrat, la fel ca alte campioane
la diverse sporturi, că a face ceva ca o fată nu ar
trebui să submineze competența sexului feminin.
Cine și de ce?
Lauren Greenfield, câștigătoarea premiului
Festivalului de Film Sundance, a realizat filmulețul,
iar Directorul de Brand al Always, Amanda Hill,
spera la acel moment că această campanie va
avea efecte pe termen lung, schimbând percepția
negativă asupra acestor cuvinte.
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

Spre deosebire de alte eforturi îndreptate către
menținerea stimei de sine a femeilor în diverse
problematici, această campanie se adresează cu
precădere fetelor ce se află în plină pubertate.
Bineînțeles, atinge în esență toate reprezentantele
sexului feminin, dar, conform cercetărilor, cele
dintâi sunt cele mai fragile din punct de vedere
emoțional, iar o astfel de frază cu o încărcătură
emoțională negativă și percepută predominant ca o
batjocură le poate afecta dezvoltarea și respectul de
sine. Acum Always merge mai departe de aspectele
fizice pe care le implică produsele sale, continuând
tradiția de 30 de ani de a se adresa acestui publicțintă.
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Amanda Hill a declarat: “Adevăratul scop este să
transformăm expresia like a girl dintr-o insultă întrun compliment care să impulsioneze încrederea în
sine. Sperăm să putem da startul unei adevărate
mișcări.”
Campania a fost realizată cu eforturile birourilor
Leo Burnett din Chicago, Toronto și Londra, cu
sprijinul Publicis Groupe, incluzând MSL Group,
pe partea de PR, și Starcom MediaVest Group, în
media. De asemenea, se bazează inclusiv pe paid
media și pe social sharing, după spusele Amandei
Hill.

considerat că o mișcare pentru a schimba acest
sens peiorativ este bine venit.
Ca tată a trei fete, Edgar Sandoval, Vicepreședinte
al Îngrijirii Feminine Globale reprezentate de
P&G, a declarat într-o conferință de presă: “Sunt
impresionat de noua noastră campanie #LikeAGirl,
pentru că fiecare fată este capabilă de lucruri mari
și trebuie să continuăm să le încurajăm să crească,
pentru a deveni niște femei puternice și minunate
mâine.”
Fete din întreaga lume s-au mândrit cu tot ce
pot face “ca o fată”
Programul de comunicare Like a Girl nu s-a
limitat la un filmuleț, ci a rezultat într-un efort pe
termen lung, combinând noi variante ale videoului
și atrăgând noi parteneri și reprezentanți.
Astfel, într-un alt video, Always o are în centru
pe Karlie Harman, care a devenit fundaș al
echipei de fotbal a liceului la care studia și acum
oferă sintagmei “ca o fată” un alt înțeles, unul cu
adevărat pozitiv. Prin exemplul ei, fetele au început
să împărtășească din experiența lor, demonstrând
cum întreprind diverse lucruri dificile și de
admirat, în același timp, ca o fată: cum învârt
mingea pe un deget, cum fac experimente chimice
de succes, cum escaladează, cum joacă hochei
cu o determinare adevărată și multe alte lucruri
considerate “imposibile” pentru sexul feminin.
Astfel, campania a încurajat fetele din întreaga
lume să posteze pe rețelele sociale, dar în special
pe Twitter, toate lucrurile minunate pe care le pot
face, însoțite de hashtagul #LikeAGirl.
Cifrele arată succesul neașteptat al campaniei

Cercetarea indică legătura
adolescență și stima de sine

dintre

pre-

În urma cercetării întreprinse de companie, au
rezultat următoarele:
•
cea mai scăzută stimă de sine a fetelor se
înregistrează în perioada pubertății, mai exact
în preajma primului ciclu menstrual, perioadă
urmată îndeaproape de următorii ani, incluzând
anul intrării la liceu;
•
doar 19% dintre fete asociază sintagma like a
girl cu ceva pozitiv;
•
mai mult de jumătate dintre respondente au
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

Ulterior, compania Procter & Gamble Co. a
investit 4.5 milioane de dolari pentru ca brandul
Always să își poată face debutul la Super Bowl,
cu campania Like a Girl. Cam acesta a fost costul
maxim raportat în acel an pentru 30 de secunde
în SUA la Super Bowl. Reclama a reprezentat o
versiune prescurtată a filmulețului care a fost
postat în luna iunie a anului 2014.
Leo Burnett a fost răsplătit în septembrie 2014
la CLIO Award cu premiul Highly Coveted Grand
Clio pentru campania Like a Girl, al cărei Director
de Creație Principal a fost Judy John.
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Campania a avut și alte rezultate uimitoare. Din
timpul verii, videoul a avut vizualizări de peste 80
de milioane, în spațiul online, dintre care 56 de
milioane pe YouTube. Dovadă a puterii de care dă
dovadă zona digitală și a faptului că tehnologia a
diminuat nevoia de a plăti pentru expunere prin
media tradiționale, așa cum este televiziunea.
P&G nu s-a oprit aici, pentru că a decis nu numai
să crească popularitatea reclamei prin participarea
la Super Bowl – prin care au fost atinși pe NBC
114.4 milioane de telespectatori -, dar și să
răspândească reclama la televizor.
“Am considerat că online-ul nu este suficient. În
SUA, am atins doar jumătate din numărul fetelor
prezente în targetul nostru și chiar mai puțini băieți
și bărbați.”, a spus Fama Francisco, vice-președinte
al Global Always, pentru a explica îndreptarea și
către media tradiționale.
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Ce concluzii tragem?
Astfel de inițiative, precum a fost și cea de la Dove
(Campaign for Real Beauty), care încurajează
creșterea stimei de sine a femeilor, independent de
standarde, reprezintă adevărate beneficii pentru
societate, dar mai ales pentru business.
Este crucial să poți asocia produsul cu un interes
de largă întindere, cu problematici cu care oamenii
să poate rezona și cu care să se fi identificat la

Campania a avut un impact deosebit asupra
mentalității
Se pare că videoul și-a atins din plin scopul.
Astfel, evaluarea a indicat că 2/3 din bărbații
chestionați după ce au văzut reclama au declarat
că se vor opri sau se vor gândi de două ori înainte
să asocieze sintagma „ca o fată” cu o insultă. În
plus, proporția femeilor cu vârste între 16 și 24 de
ani care o asociau cu ceva pozitiv a crescut de la 19
la 76, după vizualizarea filmulețului.
Expunerea pregnantă a condus la întețirea
conversațiilor în mediul online: se pare că, în urma
monitorizării, P&G a descoperit că reclama a fost
în centrul discuțiilor oamenilor mult mai mult
decât compania se așteptase. Într-un chestionar
anual despre reclamele favorite ale publicului,
realizat de USA Today, campania a ocupat locul
al doilea.
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO
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un moment dat în viața. Astfel de programe de
comunicare nu numai că trezesc interes și cresc
vizibilitatea produsului, asociindu-l cu valori
atât de importante, dar, în ultimă instanță, duc la
schimbări semnificative în societate, la eliberarea
de prejudecățile care îngreunează mii de vieți și
chiar la o reîmprospătare a identității.

Brandurile devin astfel prietenii oamenilor,
îi înțeleg și beneficiază de credibilitate. Aşadar,
autenticitatea este cea care are de câștigat în cele
din urmă – numai un interes real, valoros pentru
societate, poate avea un impact așa mare asupra
notorietății produsului.

Despre Always:
Always este o marcă de produse de igienă
feminină, produsă de Procter & Gamble. Ea a
fost introdusă prima dată în Statele Unite ale
Americii în anul 1983, iar acum produsele sale se
vând în numeroase țări. Strategia de comunicare
pentru produse include site-ul BeingGirl. Procter
& Gamble are rolul de lider global pe piața de
producție și comercializare a produselor de
igienă feminină, deservind peste 180 de state. Cu
un trecut bogat, începând cu anul 1837, scopul
P&G este să îmbunătățească viețile de zi cu zi
ale consumatorilor din întreaga lume, urmărind
să se reunească în jurul unei cauze și strategii de
dezvoltare comună.
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cezar dumitru is typing...
Interviu cu CEZAR DUMITRU
Blogger, www.imperatortravel.ro,
Client Service Director, Geometry Global
Ești unul dintre oamenii care au reușit să își
transforme hobby-ul într-un job. Cum ai descoperit pasiunea pentru călătorii?
Nu pot să spun că am descoperit-o, pentru că
prima mea călătorie a fost în Făgăraș, când aveam
nouă luni. De mic copil mama m-a dus prin multe
locuri, precum Sibiu, Târgu Mureș, așa că totul
a venit de la sine. Prima ieșire din țară a fost în
anul 1991, când am obținut o bursă în Olanda. În
acea perioadă, foarte puține persoane ieșiseră din
România și foarte puține avuseseră ocazia să vadă
ce e diferit în Occident. Tot atunci am zburat direct
în Amsterdam și nu a mai trebuit să trec prin Ungaria și Cehoslovacia.
Ai început activitatea de blogger în anul 2009.
Cu ce așteptări ți-ai deschis blogul și ce ai scris în
prima ta postare?
Nu am avut o așteptare anume. Eu am lucrat
toată viața în marketing și Comunicare, am realizat multe reclame, promoții, evenimente, dar
niciodată nu avusesem ocazia de a lucra în online,
ceea ce consideram că este un handicap. Primul
motiv pentru care mi-am deschis blogul a fost să
învăț ce înseamnă social media, cum se folosește
Facebookul, cum poți să crești un site. Al doilea
motiv, mă îndemnau prietenii, deoarece știau că
am călătorit mult și că pot să le împărtășesc oamenilor impresiile mele despre locurile în care am
fost, iar al treilea motiv a fost că jucam jocuri în
rețea, precum Travian, și m-am gândit la un moment dat că ar fi mai bine să fac altceva, mai util
pentru mine.
Ești printre cei mai cunoscuți și apreciați bloggeri de turism din România. Privind în urmă,
ne poți spune niște etape pe care le-ai parcurs în
drumul spre succes?
Blogul a crescut treptat și am descoperit foarte
multe lucruri noi, precum SEO și importanța motorului de căutare Google. Nu sunt niște etape propriu-zise, totul s-a întâmplat destul de linear.
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Numărul blogurilor de turism din România a
cunoscut o importantă creștere în ultimii șase
ani. Cum te diferențiezi față de alți bloggeri de
travel din România?
Consider că m-am diferențiat de la bun început
prin faptul că am adus povești interesante din niște
zone destul de ciudate, cum ar fi Coreea de Nord,
Thailanda, Indonezia, China, Tibet. Totodată, cred
că sunt printre puținii bloggeri de turism care
postează zilnic articole pe blog.
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Mulți bloggeri au făcut primii pași spre popularitate fiind citiți, la început, de cunoștințe și de
prieteni. Ai spune că ești unul dintre ei? Dacă da,
ce ai simțit atunci când audiența ta a depășit cercul de persoane dragi și cunoștințe?
Eu pot spune că am depășit cercul de prieteni
din primul moment, deoarece prima dată când
am pășit în online am făcut-o pe forumul Softpedia, care este structurat pe foarte multe subiecte
de discuție, inclusiv de travel. Postam destul de

des comentarii despre călătorii și astfel am devenit cunoscut de oameni pe care eu nu îi cunoșteam
personal. De pe acest forum a pornit și numele de
Imperator, deoarece am încercat să mă înregistrez
cu numele meu, Cezar, dar era luat. Am încercat
diferite versiuni cu Cezar, erau toate luate. Astfel,
mi-a trecut prin minte să mă numesc Imperator,
care de fapt era parola mea de la Yahoo (acum nu
mai e :) ). Am comentat pe forum sub acest nume
timp de doi-trei ani, dar la un moment dat au avut
loc niște schimbări pe Softpedia, care nu ne mai
permiteau nouă, celor care scriam non-stop, să
postăm comentarii. De aceea, oamenii m-au înWWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

curajat să îmi deschid propriul blog. Așadar, din
prima zi, am fost citit de persoane pe care nu le
cunoșteam.
De asemenea, ești Client Service Director la
Geometry Global. Cum reușești să îţi împarţi
timpul între călătorii, responsabilitatea de la birou şi susţinerea blogului, zi de zi?
Întreținerea blogului nu este foarte dificilă, pentru că, fiind un blog de călătorii, pot să postez articole când vreau. Ceea ce trebuie să postez prompt
sunt promoțiile companiilor aeriene, dar pe acelea
le scriu în cinci minute. Mai greu este să mă împart
între călătorii și job, însă colegii mei mă ajută, sunt
înțelegători și totodată, tehnologia modernă are o
contribuție importantă.
În una dintre cele mai recente călătorii, ai
străbătut 43 de kilometri în jungla Corcovado
din Costa Rica pe jos. Împărtășește-ne câteva
dintre momentele petrecute acolo.
La început a fost destul de greu, pentru că era
nămol și se aluneca, dar între timp m-am obișnuit
și aproape începusem să schiez pe cărările din
junglă. Mi s-a părut interesant că au încercat să
păstreze totul cât mai natural, deoarece nu existau
poduri și am întâlnit, de-a lungul celor 43 de kilometri pe care i-am parcurs, în jur de 50-60 de
pâraie și râuri. Un alt moment frumos a fost când
am ajuns pe malul Oceanului, pentru că în prima
zi am mers numai prin pădure, unde nu pot să
spun că am văzut panorame impresionante, doar
pomi, liane și maimuțe. Dar în momentul în care
am ajuns pe plaja aceea deosebită cu nisipul gri, cu
trunchiuri de pomi căzuți, acoperită de ceață, am
rămas cu o imagine greu de uitat.
Oamenii de acolo sunt foarte ok, easy-going cum
spun englezii. În general sunt amabili cu turiștii,
zâmbesc, le sar în ajutor. Nu sunt la fel de binevoitori ca iranienii sau alte nații, dar știu să se facă
plăcuți. Pare puțin ciudat, pentru că, în general, în
acele zone, profesionalismul lasă de dorit, ceea ce
nu se întâmplă în Costa Rica, deși sunt o țară din
America Latină, unde te-ai aștepta ca lucrurile să
funcționeze într-un mod anarhic, acolo totul este
bine organizat și destul de „nord-americanizat”.
Experiențele tale, împărtășite pe blog, par a fi
desprinse din povești. Cum a fost să dormi sub
cerul liber pe vârful Moise din Sinai?
Frig. Glumesc, am avut un sac de dormit destul
de bun și nu mi-a fost frig. În schimb, deși eram
înfofolit, îmi era frig la nas și la buze, deoarece erau
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singurele părți care nu erau acoperite, întrucât mai
trebuia să și respir din când în când. Oricum a fost
o experiență extrem de interesantă. În Sinai există
șase triburi de beduini și un trib de români care
trăiesc în jurul acestui munte și în jurul Sfintei
Ecaterina, care se află la poalele vârfului Moise. Ei
au fost transportați acolo în jurul anului 500. Nimeni nu mai știe să vorbească limba română. Ei
sunt musulmani, dar arată diferit de oamenii din
celelalte triburi, pentru că sunt mult mai albi față
de cei din triburile din Peninsula Arabică, de pildă.
Unul din cei care erau de origine română chiar m-a
întrebat dacă avem o lege de repatriere, pentru că
voia să se întoarcă în România.
La un moment dat, ne-am întâlnit și cu un grup
de pelerini greci care veniseră să se roage la capela
de pe vârful Moise și care, încântați de vestea că
eu și grupul care mă însoțea eram ortodocși, neau oferit cozonac, ne-au invitat la slujbă, am primit
binecuvântarea preotului, după care au plecat, iar
noi am rămas să dormim sus pe munte.
În urmă cu mai mulți ani ai vizitat triburile etiopiene. Ce te-a impresionat cel mai mult acolo?
Mi-a plăcut sentimentul acela că mă aflu întrun documentar de pe National Geographic, că
am pătruns într-o zonă unde se ajunge mai greu.
Mie îmi place să descopăr pe unde merg diverse
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culturi, diferite tipuri de oameni, de obiceiuri,
mentalități. Oamenii de acolo erau obișnuiți
cu turiștii, așteptau un birr, doi birri (moneda
națională etiopiană) atunci când îi rugam să facem
fotografii. Dar pe lângă aceste întâlniri, în care au
zâmbit frumos pentru aparatele de fotografiat, neau invitat la ei în colibă și chiar ne-au servit cu o
cafea. Asta mi-a plăcut mult. Este un trib care mie
mi se pare destul de masochist. Spre exemplu, pe
vremuri, bărbații se luptau pentru femeia pe care
o doreau până unul dintre ei murea. Femeile, ca
să arate că sunt brave, se duceau să nască singure
în pădure, fără moașă. De asemenea, unele dintre
ele se urâțeau și își puneau farfurii în buze ca să
nu fie prinse de către negustorii de sclavi. Aceste
obiceiuri se mai practică și în ziua de azi, dar am
întâlnit și oameni mai civilizați care se ocupă cu
agricultura. Mai există un trib de musulmani, dar
care nu au de-a face cu religia, pentru că ei sunt
complet nud și se mută din loc în loc în funcție de
pradă. De asemenea, mai sunt hamerii, care au un
obicei ce se numește „săritura peste taur”, în care
bărbatul care dorește să se căsătorească trebuie să
sară pe spinarea a zece vaci dus-întors. Dar pentru ca el să poată face asta, femeile din familia lui,
surori sau verișoare, trebuie să fie biciuite în sânge.
Astfel, bărbatul devine dator pe viață, deoarece în
cazul în care sora lui nu s-ar lăsa biciuită, el nu ar
putea să își întemeieze o familie. Deși locuiesc pe
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o suprafață destul de mică, există în totalitate optzece triburi care sunt foarte diferite unele de altele.
Se spune că orice călătorie te învață ceva nou,
interesant, inedit. Pe tine cum te-au schimbat
experiențele tale?
Am devenit mai tolerant. Poate oamenii care nu
au avut ocazia de a călători judecă mai ușor. Multora li se poate părea penibil că încă mai există
căsătorii aranjate, dar totuși există un număr impresionant de oameni care se cunosc la nunta lor.
Una dintre cele mai impresionante experiențe pe
care le-am trăit a fost în Coreea de Nord, unde este
o societate complet închisă. Oamenii nu au voie să
călătorească, să învețe limbi străine, nu pot accesa
canalele media, pentru că televizoarele lor nu au
buton de schimbare al canalului, doar pe cel de
pornire-oprire. Totul este robotizat, nu am văzut
oameni plimbându-se, fiecare avea un scop. După
câteva zile de stat acolo am început să îmi dau
seama ce joburi aveau fiecare numai după modul
în care erau îmbrăcați.
Pe biroul tău se află obiecte pe care le ai din
călătoriile tale?
În general pe birou am strict obiectele necesare,
precum pixul, laptopul, imprimanta. La un moment dat, în perioada anilor ’90, am avut un șef
care era foarte organizat. Într-un mediu în care
eram înconjurați de hârtii și documente, el reușea
mereu să aibă pe birou o singură foaie, iar pe mail
doar trei mesaje necitite, în condițiile în care el
primea sute de mailuri pe zi. În calitate de subaltern, a trebuit să fiu și eu la fel de organizat ca el
și de atunci m-am obișnuit să am pe biroul meu
numai obiectele de care am nevoie.
Imaginează-ți că ar trebui să îți decorezi biroul
cu obiecte specifice unei singure țări pe care ai
vizitat-o. Ce ai alege?
Mi-ar fi greu să aleg o singură țară. Aș alege probabil scutul din Kenya, săbiile din Toledo și un sombrero din Mexic.
Pe blog publici și articole primite de la
cunoștințe/prieteni, care împărtășesc impresiile
lor de călătorie. Este o modalitate de a încuraja
blogul de turism?
Nu neapărat. Pur și simplu au venit oamenii și
mi-au spus că au fost într-un anumit loc despre
care ar vrea să scrie și am spus “de ce nu?”. Fie că
scriu despre destinații în care eu nu am fost, fie că
aduc o altă perspectivă asupra unui loc, în cele din
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urmă blogul are articole pur subiective, este vorba
despre „eu cred”. Eu le spun oamenilor care doresc
să contribuie să scrie despre ce doresc, dar să fie o
combinație între păreri personale și sfaturi practice.
Care este, după părerea ta, rețeta de succes în
blogging?
Să fii pasionat de subiectul despre care scrii. Spre
exemplu, dacă cineva vrea să scrie despre automobile, doar pentru că este o nișă care ar putea avea
succes, dar în realitate acea persoană urăște să
conducă, blogul nu va funcționa.
Social media este unul dintre „ingredientele
minune” care te ajută să promovezi blogul și
să interacționezi cu cititorii. Ce rețele sociale
preferi și de ce?
Pe Facebook public cele mai multe articole, pentru că este cea mai utilizată rețea socială la noi. De
asemenea, cred că ar trebui să îmi îndrept mai mult
atenția către YouTube, deoarece am mult footage
video încă din anul 1998 când mi-am achiziționat
camera, dar deocamdată nu am timp să le editez.
După ce te-am citit, putem spune că reușești să
îți transpui experiențele în cuvinte și să îți faci
cititorii să trăiască poveștile alături de tine. Scrisul a venit pentru tine ca ceva natural sau a trebuit să muncești până să ajungi la acest nivel?
În primul rând am citit mult, am zeci de metri
de cărți acasă. În al doilea rând, înainte de a scrie pe blog, am scris articole pentru diverse reviste de travel, care acum nu mai există, din păcate.
Totodată, am scris pe Softpedia, unde ofeream
răspunsuri destul de elaborate.
Cum crezi că își poate perfecționa o persoană
stilul?
Citind!
Ce mesaj de încurajare le oferi tinerilor care
doresc să devină bloggeri de turism?
Just do it! Oamenii mă întrebă câteodată cum
pot să călătorească la fel de mult ca mine, iar eu îi
sfătuiesc să își deschidă un blog de turism de succes. Trebuie să îți placă, să ai ceva de spus, și asta
nu înseamnă doar informații practice, de genul
cum ajungi din punctul „x” în punctul „y” sau
care este cel mai ieftin hotel dintr-un anumit oraș,
ci înseamnă și emoție, pentru ca oamenilor să le
placă povestea ta, să îi fascineze și, de ce nu, să îi
facă să își dorească să viziteze locul respectiv.
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log in to vlogging
Interviu cu MATEI DIMA
Owner www.mateidima.com,
Vlogger BRomania

Matei, meseria ta de bază este de regizor.
Facultatea de teatru pe care ai absolvit-o, cu
specializări în actorie şi regie, în SUA, „dă de
gol” faptul că asta ţi-ai dorit să devii, încă de pe
băncile liceului. Ţi-ai descoperit singur aceasta
înclinare sau a contribuit profesorul care
coordona echipa de teatru francofon din care ai
făcut parte în liceu?
Am descoperit-o singur. Nu pot să zic că am avut
foarte mult sprijin din partea profesorilor din trupa
de teatru. Dar nu pentru asta era trupă de teatru,
era mai mult o chestie socială, o oportunitate să
faci parte dintr-o trupă, să mergi în oraşe diferite
din România şi din Europa. În ultimul an de liceu
am avut un festival internaţional de teatru în Cluj
şi am avut rolul principal masculin din trupă. Îmi
amintesc că, după ce am terminat piesa, a venit
mai multă lume la mine să mă felicite şi, în special,
o profesoară din Cluj, care a fost foarte directă şi
m-a întrebat : “Vrei să te faci actor?” Eu am zis ”…
nu ştiu, poate, e cam greu să reuşeşti”. Şi ea a zis
“Da, dar ăia buni măcar au o şansă”. Şi a plecat
după. Anul următor eram la facultate în State şi
învăţăm actoria şi regia de teatru.
În spatele fiecărei acțiuni se află un vis. Ai
ajuns să produci şi să regizezi filme şi seriale
americane cu actori celebri precum Tamala
Jones din “Castle“, Neil Brown Jr. din “Walking
Dead“, Robert Ri’Chard din “Vampire Diaries”
şi Lamorne Morris din serialul de comedie
“New Girl“. Ai putea spune că ai ajuns unde ai
visat?
Nu, nici măcar aproape. Ţelurile pe care mi leam propus sunt mult mai înalte. Ce aţi menţionat
mai sus doar mi-a arătat că se poate. Fizic vorbind,
da, în Los Angeles trebuie să fii dacă vrei să faci
asta.
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De la meseria de regizor, trecem la pasiunea
pentru vlogging. Majoritatea românilor te
admiră pentru vine-urile şi videourile urcate pe
YouTube şi pe Facebook. Am vrea să știm, care a
fost povestea primilor tăi paşi în vlogging? Cum
ai observat posibilitatea de extindere pe această
piață?
Vloggingul este relativ diferit de vineuri, este un
format diferit. După ce am strâns un număr bun
de urmăritori de la vineuri, am decis să încep sămi expun părerile în aceste vloguri de pe canalul
meu de YouTube. Consider că am ceva de oferit
generaţiilor mai mici sau celor care vor să ştie câte
ceva despre America, educaţia în America, regie şi
alte lucruri unde aş putea să-mi dau cu părerea. Toţi
cei care avem urmăritori avem o datorie morală să
ajutăm, să educăm, să schimbăm mentalităţi.
Social media ne arată că ești, în momentul de
față, unul dintre cei mai cunoscuți și urmăriți
vloggeri din țară și din afară. Pe canalul de
YouTube “BRomania” ai, în medie, 50.000 de
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abonați, iar pagina de Facebook cu același nume
a ajuns la peste 130.000 de like-uri. Ce crezi că
a determinat succesul activității tale de vlogger?
Cum ai reuşit să ajungi la atât de mulţi oameni?
Au fost mai multe lucruri care au contribuit.
Exprimarea asta comică, prezentă în România prin
intermediul videourilor, este una dintre ele. La asta
adaugi idei virale, actorie bună şi promovarea care
trebuie prin canalele diferite de media socială.
Că tot veni vorba de fani, cum te simți în
fața camerei episod de episod, știind că o să
te urmărească mii de oameni? Ți-ai imaginat
vreodată că o să ai un asemenea succes?
Aş minţi să zic că nu. BRomania a fost un
proiect pe care când l-am început am ştiut că o să
meargă din cauza momentului în care ne aflăm
cu Facebookul, Instagramul şi YouTube-ul din
punctul de vedere al cererii mari de conţinut. Când
intri acum pe oricare, vezi o groază de lume care dă
share la orice înseamnă video.
Din videoclipurile tale nu putem omite
colaborările cu numeroși artiști (fie ei străini, fie
români, precum Inna, Smiley, Marta Popescu,
Giani Kirita, Andreea Bălan, KingBach). Ai
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observat că aceste colaborări ar aduce un plus
de valoare canalului tău, răspunzând dorinţelor
internauţilor, sau ele au reprezentat un beneficiu
ce a venit de la sine, fiind colaborări făcute „for
fun”?
A fost o combinaţie. Prima mea colaborare de
genul a fost cu INNA, care îmi este şi prietenă;
eram toţi în aceeaşi casă în LA, când am început
proiectul. Eram conştient că o să mă ajute ca
promovare să o am în glumă, dar ne-am şi distrat
uitându-ne la ele şi mai ales la fiecare filmare. După
au urmat foarte mulţi pentru că e pur şi simplu
fun, după cum aţi menţionat. De notat însă că
importantă este gluma, degeaba apare Smiley dacă
gluma nu e bună; din fericire, şi ce am făcut cu el
a fost funny.
O altă curiozitate o reprezintă numele ales:
“Bromania”, care a devenit atât de popular
în rândul românilor, aflându-se în topurile
hashtagurilor pe Instagram, Facebook şi Twitter,
alături de hashtagul „#suntemnisterebele”,
din cadrul seriilor de vine-uri cu „piţipoanca
blondă”. De unde a pornit ideea și cum ai ajuns la
această denumire, care sună și prinde atât bine?
Este un nume pe care îl aveam de câteva săptămâni
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în minte înainte să mă apuc. Un colaborator şi
prieten apropiat din LA mi-a zis odată „you’re
my bro from România” şi eu am răspuns „I’m ...
BROmania”. Am notat numele şi am zis că o să îl
folosesc la un moment dat. Sunt fratele vostru.
Punând accent pe popularitatea şi succesul
canalului tău de vlogging, ne poţi dezvălui
strategia aplicată pentru a ajunge la acest nivel?
Nu ne-a scăpat faptul că ai studiat şi Facultatea
de Relaţii Publice în SUA, aşa că sigur ai învăţat
câteva strategii de PR pentru a-ţi promova
canalul.
A trebuit să învăţ de la zero ce înseamnă să
te promovezi pe YouTube şi ce trebuie să faci,
însă vă zic că aceaste artificii cum ar fi tagguri,
thumbnails, anotaţii şi alte nebunii contează cam
10%. Tot conţinutul e baza. Un exemplu ok ar fi
videourile cu pisici, care sunt peste tot pe internet,
neavând niciun fel de design. Ca pont, dacă tot
am menţionat videouri făcute în casă de oameni
normali, orice pare că e făcut pe bune are succes
mai mare decât orice pare regizat. Dar, revenind
la întrebarea despre PR, consider că oricine, orice
specialitate ar avea, e bine să aibă şi o facultate de
PR, pentru că te învaţă să te marketezi, te învaţă
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

•

aprilie 2015

management, te învaţă să scrii şi să vorbeşti în
public. Nu are cum să nu te ajute în viaţă.
„#HiHi” „#Dietacuvişine”, #BROmania” sunt
doar câteva dintre titlurile/replicile unor vineuri care au ajuns pe buzele tuturor și cu care ai
dezvoltat chiar o adevărată colecţie de haine
numită „BroColectie”. Nu ne rămâne decât să
te întrebăm, care sunt ingredientele pentru că o
replică/un vine să devină virale?
#HiHi este cea mai populară pentru că e uşor
de zis, e uşor de aplicat în conversaţiile zilnice şi
estetic, arată ok şi cel mai important este că sună
haios când îl spui. Sincer însă, nu cred că poţi să
controlezi foarte mult ce devine viral în materie
de replici. Un alt exemplu de pe interneturile
româneşti mai este „Da, no”, pe care l-a făcut
popular Bendeac imitându-l pe Piţurcă. În cazul
acela, replica a devenit virală pentru că e ceva ce
folosim în conversaţii non-stop , toţi zicem „da”
de sute de ori pe zi. Acum, că mă gândesc, cred
că un alt element mai este ca lumea să asocieze o
faţă cu o replică, eu mereu duc mâna la gură când
fac „hihi” şi mă prostesc că şi cum aş fi rebelă,
Bendeac dă din cap mereu când zice „no”. Mai am
#CuDeToate, pe care l-am folosit mult şi mi-am
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numit chiar şi show-ul de comedie live cu care o
să merg prin ţară în mai aşa. Acest turneu este o
oportunitate pentru mine de a merge prin oraşe
prin care nu am mai fost, este o oportunitate să
mă întorc pe scenă, chiar dacă nu este teatru şi,
cel mai important, este o oportunitate să cunosc
BRomaniacii din România.
Te-ai vedea vreodată lucrând într-o agenţie de
PR? Dacă da, cum ar decurge o zi la birou şi cum
ţi-ai personaliza biroul respectiv? Oare camera
de filmat ar putea avea în continuare locul ei de
cinste?
Da, mi-ar plăcea, vreau să mă implic în cât mai
multe în viaţa asta, în special în locuri unde este
nevoie de creativitate şi de idei multe şi rapide.
Îmi place tehnologia foarte mult, dar am nevoie
ca spaţiul unde lucrez să fie foarte minimalist. Un
birou cu un iMac pe el şi o cameră video lângă este
tot de ce am nevoie. Hai să adăugăm şi o canapea,
dacă vrem să pară şi mai dubios.
Privind pasiunea ta ca pe o meserie, cum îți
creezi mediul perfect de lucru pentru a obține
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performanțe? Ai un obiect preferat care îți
decorează biroul, astfel încât să nu te plictisești
niciodată de vlogging?
Am telefonul mereu cu mine, dar alt obiect nu
prea. După cum am zis, vreau să fie puţine lucruri
în jurul meu pentru că nu vreau să fiu distras de
nimic. O face deja destul telefonul meu.
Dacă ar trebui să îţi filmezi toate episoadele de
acum înainte în fața unui birou pe care s-ar afla
un singur obiect, care ar fi obiectul acela?
Nu zicem camera, că e prea evident. Probabil
o poză cu familia mea, aşa cum am şi acum. Îmi
aminteşte motivul pentru care fac ceea ce fac.
În final, ce ponturi ai pentru cei care lucrează
în industria creativă? Tu cum îți exploatezi
imaginaţia?
Să nu se bage ca să am competiţie mai scăzută.
Dar dacă vor, este important să deschizi ochii, să
înveţi să priveşti viaţa din alte puncte de vedere
decât al tău mereu. Te enervează ceva? Calmeazăte, încearcă să priveşti din alte trei puncte de
vedere. La fel e şi comedia, mereu se întâmplă
lucruri haioase printre noi.
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sup lupă
PENTRU O LUME MAI BUNĂ, CITEȘTE-LE COPIILOR POVEȘTI!
CAMPANIE REALIZATĂ DE NEXT ADVERTISING

Au fost odată ca niciodată un Harap-Alb, o Ileana Cosânzeana și un Prâslea cel Voinic care
au părăsit lumea basmului și au pășit în lumea
reală. Aici au descoperit un nou inamic, realitatea
dezamăgitoare - românii citesc puțin: 22% dintre
ei nu citesc niciodată o carte și mai mult de o treime nu cumpără niciodată cărți, susține un studiu
al Institulului Român pentru Evaluare și Strategie.
Văzând această situație, Editura ALL a pornit întro aventură, în încercarea de a readuce în realitatea
banală magia lecturii. Și pentru că eroul este întotdeauna însoțit de un ajutor de încredere, agenția
Next a sprijinit editura în campania de informare
“Citește Povești!”. Mai mult, eroii ne îndeamnă să
participăm la poveste prin sloganul “Pentru o lume
mai bună, citește-le copiilor povești!”. Acest viitor
mai bun poate porni de la legătura dintre mesajul
transmis de personajele de poveste și dezvoltarea copiilor – atunci când cei mici află din cărțile
preferate exemple de valori date de personajele
de basm, le înțeleg mult mai ușor. Lectura este
importantă atât la nivelul dezvoltării fiecărui copil, cât și la nivelul societății, alcătuită din oamenii
mari care au fost cândva mici.
Drumul Editurii ALL și al agenției Next a început
în decembrie 2014 și continuă în prezent, având în
vedere faptul că demersul de educare al publicului
este unul anevoios, dorindu-se obținerea rezultatelor pe termen lung. Pentru transmiterea mesajului,
s-au utilizat canale multiple, fiind incluse execuții
pentru radio, print, outdoor, Blitz TV și cinema
Movieplex. De exemplu, în spoturile de la radio
(ce pot fi accesate aici) copiii devin mici susținători
ai eroilor din basme, prezentând simplu valorile
deprinse de la aceștia. Printurile și execuțiile outdoor prezintă Guvernul de Poveste, ce a prins viață
datorită Ralucăi Băraru. El a fost inspirat de evenimentele lunii decembrie, când românii și-au ales
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un nou președinte; prin urmare, coordonarea
timp-context, ca tehnică de persuasiune, a contribuit la impactul mesajului.
Harap-Alb a renunțat la aventură și a devenit
Prim-Ministru, oferind noi locuri de muncă personajelor rămase fără cititori. Ileana Cosânzeana,
plictisită să mai aștepte în turn, a preluat conducerea Ministerului Educației, convingând bătrâna
programă școlară să devină mai atractivă. În final,
Prâslea cel Voinic, ca nou Ministru al Finanțelor,
dorește să crească numărul de pagini citite. De
altfel, acesta din urmă ne îndemna să descoperim
lumea poveștilor dintr-un afiș outdoor plasat pe
Splaiul Independenței.
În sprijinul campaniei, a fost creată o pagină de
Facebook pentru a facilita comunicarea, prin acest
canal observându-se că inițiativei Editurii ALL
s-au alăturat părinți, profesori, experți în educație,
jurnaliști, dar și Guvernul de Poveste.
Ca în orice basm, eroul principal are nevoie
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de ajutoare magice pentru a izbăvi, pentru că
personajele noastre nu puteau determina o schimbare singure. Tocmai de aceea campania s-a adresat nu numai celor mici, ci și părinților. Din comunicatul de presă al Editurii ALL aflăm că „Din ce în
ce mai conștiincioși, introducem în agenda zilnică
probleme de toate mărimile și culorile. Practicăm
cu spor stresul de performanță, dar rămânem cu
restanțe la timpul petrecut în compania copiilor și
a cărților de povești pe care le îndrăgesc.”

Mulți dintre adulți preferă să-i ducă pe cei mici
în parc sau la film, uitând de magia momentelor
petrecute în compania poveștilor.
Pentru a-i ajuta pe părinți să transforme lectura
într-o activitate plăcută, au fost postate pecontul de Facebook sfaturi. De exemplu, copiii pot fi
încurajați să realizeze o hartă a lecturii pe care să
marcheze progresele referitoare la citit: „ Citește
Povești! Dar CUM? Creează o hartă a lecturii. Copilul va putea să vadă progresele făcute și va marca
titlurile favorite.”
Îndoielile legate de lectură au fost înlăturate cu
ajutorul dovezilor referitoare la puterea poveștilor.
De exemplu, una dintre postări marca faptul că
„înțelegem mai bine lumea care ne înconjoară
și ne proiectăm acțiunile viitoare în funcție de
experiențele pe care le întâlnim în cărți”. Mai mult,
pe pagină se pot găsi curiozități legate de personajele de poveste sau autori cunoscuți. De exemplu,
„STIAȚI CĂ... Ion Luca Caragiale frecventa gări,
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cafenele și alte locuri de socializare pentru a acumula informații pentru operele sale: ticuri verbale,
jargon, întâmplări amuzante.”
Nu în ultimul rând, campania a apelat și la
bloggeri din domeniu și specialiști în Comunicare. S-au putut trimite fotografii, cuvinte legate
de experiența în lumea cărților sau felul în care
adulții au luptat împotriva zmeului plictiselii și șiau convins copiii să citească. Ulterior, toate acestea au fost postate pe pagina de Facebook. Laura
Câlțea, unul dintre bloggerii care s-au alăturat
inițiativei lui Harap-Alb susținea: „Poveștile ne
formează și, la rândul nostru, și noi pe ele. Suntem ființe construite cultural și prin bagajul cultural pe care-l dobândim ne construim lumea în
care trăim. Avem nevoie de frumusețea și magia
poveștilor pentru a face din lumea noastră un loc
frumos de trăit. Realitatea nu a fost și nu ne va fi
niciodată de ajuns. Avem nevoie de povești ca să
înțelegm lumea, ca să ne construim frumos.”
Editura ALL a implementat în cadrul campaniei
și un program educațional. Astfel, spiridușul Pixi
din cărțile pentru copii a vizitat grădinițe și școli
din București, elevii au ascultat povești, au descoperit importanța cititului și au fost împărțite cărți.
Între timp, pe drumul postărilor de Facebook,
Editurii ALL i se alătură un nou ajutor,
societatesicultura.ro. Acesta îi oferă pentru
bunătatea și efortul de până acum rezultatele unui
studiu privind cărțile preferate ale liceenilor și
poveștile cu care aceștia au crescut. Prin urmare,
eroii basmului „Citește Povești” își continuă aventura, iar noi vă spunem că am încălecat pe-o șa…
și v-am prezentat campania așa!
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it’s brand new
Interviu cu CLAUDIU JOJATU
Managing Partner, The Beards Studio

THE BEARDS STUDIO activează pe piața de
Advertising din România încă din decembrie
2012. Ce ți-ai propus să aduci nou cu acest studio
de creație?
Spre deosebire de ce înseamnă majoritatea
agențiilor, noi nu luăm clienții la normă, nu facem
proiecte multe ce implică echipe de cincizeci de mii
de oameni. Noi ne axăm foarte mult pe proiecte
mari, de lungă durată. Păstrând o echipă mică,
foarte bună și foarte eficientă, putem într-adevăr
să fim fițoși, să alegem și să nu lucrăm cu clienți
care nu înțeleg ce facem și nu înțeleg X plusul ăla
de valoare pe care putem să îl aducem.
Astfel, putem să fim mult mai dedicați și mult mai
atenți cu clienții noștri, mult mai prietenoși și mult
mai aproape de ei. De fapt, despre asta e publicitatea,
este despre a ajuta clientul să se diferențieze și să
se poziționeze în piață, să arate cât mai bine față
de competiție și în fața consumatorilor. În clipa în
care faci lucrurile de dragul de a le face, sau mai
rău, doar pentru bani, pentru că trebuie să plătești
salariile în permanență și atunci vrei, nu vrei,
trebuie să iei și proiecte mai puțin plăcute pentru
tine, atunci mai dai și rateu după rateu, se întâmplă.
Nu spun că nu ni se întâmplă și nouă, nu suntem
noi mai cu moț în frunte, dar fiind mai aproape de
clienți, reușim să îi înțelegem mult mai bine, să le
înțelegem nevoile și mai ales reușim să înțelegem
nevoile end userilor, astfel încât să promovăm
produsul lor mult mai bine.
Ne-ai mărturisit faptul că aveți o echipă mică și
eficientă. Câți sunteți la The Beards Studio?
Între cinci și șapte, cu tot cu mine. Noi ne bazăm
exclusiv pe partea de concept. Clientul vine, îi
înțelegem problema, îi găsim o soluție și propunem
un concept, plus partea de design și implementare
a conceptului. Nu avem PR in house, nu avem
programare in house, nu avem absolut nimic ce nu
ține de partea de concept și design. Corul echipei
este de cinci oameni. Eu și cofondatorul meu, plus
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

încă trei oameni, dar, în permanență, mai am încă
doi oameni pe care îi iau pe proiect, sub contract
project based. Am în permanență două locuri
libere în echipă cu care pot jongla, în rest am o rețea
foarte mare de colaboratori în jurul meu. Eu merg
pe principiul de „dă-i Cezarului ce e al Cezarului”.
Nu vreau să fiu bunicel la toate, prefer să fiu foarte
bun pe ceea ce fac eu, să am în jurul meu echipe de
oameni la fel de bune ca mine, care să facă treaba
pentru care sunt plătiți.
Cum ai ajuns la numele agenției, The Beards
Studio? Era un nume gândit cu ceva timp înainte,
are o poveste sau a fost dragoste la primul gând?
Cred că se vede. Trebuia să fim trei bărboși la
început, am rămas doi bărboși, a fost funny. Era
înainte de modă, nu apăruseră nici societățile de
bărboși, putem să ne lăudăm că am fost printre
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primii care au venit cu ideea de The Beards. Am
barbă de când am putut să-mi las barbă, de la 1516 ani, era logic să se cheme așa.
Odată intrat pe piață, ai avut parte de momente
plăcute, dar și mai puțin plăcute. Care a fost cel
mai dificil, dar și cel mai frumos lucru de care ai
avut parte la început?
Toate momentele sunt dificile și frumoase
în același timp. Nu pot să spun că am avut un
moment care a fost foarte dificil sau un moment
care a fost super, wow, m-a dat pe spate. Trebuie
să înveți să iei ce-i mai bun din orice proiect pe
care îl faci și fiecare proiect pe care l-am făcut a
fost special pentru mine. Un moment prost a fost
în primul an, în fiecare perioadă, între 10 și 15 ale
lunii când trebuia să plătesc salariile, să plătesc
chiria, atunci apăreau micile atacuri de panică,
anxietate și toate cele. Momente mai puțin plăcute
există întotdeauna, când îți pleacă un om sau când
trebuie să dai afară un om. Dar sunt și părțile
bune, când primești o strângere de mână sinceră
din partea clientului la follow up sau continui
ceea ce ți-ai propus, în aceeași formulă. „Proiecte
puțin mai speciale decât restul de speciale” rămân
campania pe care am făcut-o în primăvară pentru
Vitamina mReady și campania pentru care lucrăm
în momentul de față. Am lucrat foarte mult la ele,
au ieșit bine până acum și ne mândrim cu ele.
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Deții o diplomă în management, alta în
inginerie. Cum s-au întâlnit drumurile acestea
atât de diferite în viața ta și în ce mod te ajută
experiența dobândită în cinci ani de online acum
în advertising?
În primul rând sunt inginer zootehnist și apoi am
terminat și managementul. Povestea cu zootehnia
e foarte funny. Eu sunt un bucureștean care nu a
iesit până la 18 ani din București. Nu am bunici la
țară, verile mi le petreceam în oraș. Mi s-a părut
super hilar să fac facultatea de zootehnie după ce
eu n-am văzut o vacă până am început facultatea.
Digitalul, pe de altă parte, e clar viitorul și mi-a
plăcut mereu să adopt ultimele tehnologii. Dacă nu
aveam toate experiențele astea, atât de diverse, cel
mai probabil nu mai eram azi în punctul în care
sunt şi nu mai făceam ceea ce fac. Insighturile din
urmă, experiența, clienții cu care am tot lucrat și
toate campaniile pe care le-am văzut, le-am vândut,
le-am implementat, dar și toți oamenii cu care
am interacționat, din toate păturile sociale şi cu
o mulțime de backgrounduri, toate acestea m-au
ajutat.
Deși încă este la nivel de start-up, The Beards
Studio este un nume cunoscut pe buzele
adverstisingului din România. Cum arată traseul
agenției?
Avem doi ani și ceva de când am pornit la drum,
până la cinci ani tot suntem un start-up. Stăm
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foarte bine în zona noastră de start-up, dar nu
m-am bătut niciodată cu brandurile mari, nici
nu-mi doresc să mă bat cu agențiile mari pentru
că nu am resursele, nu vreau. Tocmai acesta a fost
principiul. Am pornit studioul, am vrut să-mi
ofer tot ceea ce mie nu mi-a oferit niciun job până
atunci. Îmi place să cred că am reușit. Am renunțat
la un job confortabil, bine plătit, iar acum sunt
mult mai stresat și mult mai prost plătit decât eram
atunci. Diferența este că eu îmi permit să refuz
clientul dacă nu-mi place. În final, e dreptul meu.
Sunt recunoscător fiecărui client pe care l-am avut
vreodată, pentru că a înțeles ce facem și a apreciat
munca noastră. Am rămas prieten cu cea mai mare
parte dintre foștii clienți si le mulțumesc că au
crezut în noi. Eu am început agenția în unul din
cele mai proaste momente pe care puteam să le aleg.
Am început la o perioadă destul de lungă după ce
a venit criza, o criză care s-a prelungit și a ajuns de
fapt să fie o normalitate. Nu o să ne mai întoarcem
unde se aruncau banii în stânga și în dreapta. Acum
la prima tăiere pe care o faci, restrângi bugete de la
advertising, de la comunicare, tai de la publicitate,
de la imagine, pentru că, în final, operaționalul îți
produce. Publicitatea aia e. Dau afară curierii sau
fac promovare? Nu, o să renunț la promovare și
o să-mi țin curierii pentru că, de fapt, ei produc.
Fiecare om care a scos niște bani, fie că au fost
mulți, fie că au fost puțini, a avut încredere să îmi
dea mie o sumă de bani pe care să o cheltui ca să îi
aduc lui un plus de valoare. Lucrul acesta e cel mai
important pentru mine.
În tot acest timp am observat că, cu cât iei mai
puțini bani, cu atât clientul va avea tendința să nu
te respecte. În clipa în care iei banii meritați, nu
faci discounturi, nu te duci în dumping, omul îți va
înțelege valoarea.
Ne-am dori să vizităm camera de brainstorming
a agenției voastre. Cum se nasc și cresc ideile la
THE BEARDS STUDIO?
Nu este o artă, totul este mecanizat, ca să obții
scheletul pe care îl vrei. Ce transmit, cum transmit?
Restul, pur și simplu e cărniță, și acolo intervine
brainstormingul în care vreau să promovez
lingurița asta, că e într-un anumit fel. Odată ce ai
stabilit foarte clar strategia, cui te adresezi, cum te
adresezi, tonul, după, dacă vii și pui o fundiță roșie,
nu contează. De fapt și de drept acolo trebuie să
fie brainstormingul. După ce am stabilit totul clar,
inginerește, o ducem în partea de cum transmitem
mesajul, de texte, de vizual, unde lucrurile o iau
efectiv razna, se duc în niște zone foarte dubioase
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

•

aprilie 2015

și întotdeauna o aruncăm până la lună ca să putem
să o tragem înapoi până unde ne dorim noi. Toată
lumea participă și toată lumea are dreptul la opinie.
Întâi descoperim unde vrem să ajungem. Sunt
mai multe componente într-o discuție de genul
acesta. O dată vorbești de experiența echipei, care
este extraordinar de importantă. De exemplu, până
să ajungi un creativ bun, trebuie să fii un om bun.
Dacă ai stat toată viața ta și nu ai făcut nimic, nu o
să fii un creativ bun. În viață, până să ajung aici,
le-am făcut aproape pe toate. Am plecat de jos de
la facturare într-un centru logistic cu turci până la
umplut aparate de cafea, de la service de centrale
termice până la digital, organization development,
consultanță. În clipa în care ajungi să ai experiență,
ești în stare să te adaptezi și să înțelegi și cum
gândește Gigelu, omul acela de jos, să vorbești cu el,
dar și să stai la masă cu un managing partner de top
din domeniu. Abia atunci poți spune că experiența
proprie contează. A doua, researchul este un lucru
foarte important. Un designer bun, de exemplu,
dacă va avea de făcut un task într-o anumită zi,
din cele opt ore, el în şase ore și jumătate va face
researchul și într-o oră jumate designul efectiv.
Odată ce îl ai pe hârtie, desenat, în cap știi foarte
clar ce vrei, este ușor, dar dacă nu ești hotârât, știi,
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dar nu prea știi, o să dureze la fel de mult, dar mult
mai ineficient și va ieși prost. Researchul este foarte
important, orice ai face.
Apoi, să știi regulile de bază. Pentru ca să poți
să încalci regulile trebuie să le cunosti, să vezi fix
principiile de bază, ce îl motivează pe om. Până
să ajungem la înflorituri, trebuie să ne dăm seama
exact cum transmitem mesajul. Trecem prin niște
pași, iar ca să nu îi sărim avem un board mare
pe care scriem, desenăm și bifăm tot înainte să
ajungem la rezultatul dorit.
Spune-ne, ce te-a atras cel mai mult în acest
domeniu în care activezi? Te gândești ca în
viitorul apropiat să îți deschizi și o altă afacere?
A fost un mix toată această mișcare. Am plecat
din jobul la care foarte mulți ar visa, liniștit, biroul
era la două blocuri de casă, începeam programul
la 10, iar pe la 7, cel târziu, plecam acasă. Aveam și
suficienți bani, era super confortabil. Eu am visat,
mi-am dorit foarte mult timp să ajung să lucrez
în agenție. La început, în primă fază, am intrat
într-un publisher, în echipa de vânzări. Vindeam
campaniii, noi le puneam pe site, noi le promovam.
Mi se părea cool pentru că, într-adevăr, agențiile
mari au niște sedii geniale.
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În clipa în care am vrut să fac switchul, să mă
duc în agenție, mi se propuneau joburi mult sub
calificarea mea. Totul justificat cumva pentru
că nu aveam experiență de agenție, să știu cum
funcționează lucrurile. Nu puteau să mă ia client
service director direct în condițiile în care eu nu
lucrasem o zi în agenție. Îmi spuneau să fiu acount
executive, account manager și poate pe salariu la
sfert decât aveam acolo. Ca funcție efectivă, sunt
convins că în șase luni m-aș fi plictisit groaznic.
La un moment dat, unul dintre clienții pe care îi
aveam m-a întrebat dacă știu pe cineva pe care să îl
angajeze și atunci am zis ok, dacă voi nu mă vreți,
eu vă vreau. Dacă voi nu vreți să mă angajați, îmi
fac eu. :)
În primă fază, am plecat la drum cu ideea că după
primele 6 luni, după ce voi căpăta experiență, voi
merge să mă angajez. Când am văzut că merge chiar
bine, am ajuns să fiu cât de cât cunoscut, lumea să
ne știe, am zis să continui. Mi-am dorit foarte mult
și a fost și obsesia mea de a face lucrurile bine și
dacă nu-mi dai, eu trebuie să obțin și am obținut.
Deja acum câteva săptămâni am lansat cursurile
G.R.O.W, prima parte dintr-un proiect mai mare.
Va fi un curs pe zi și vor fi cinci cursuri, luni, marți,
miercuri, joi, vineri, timp de cinci săptămâni, cu
cinci speakeri diferiți de fiecare dată. Sperăm în
primăvară să pornim și următoarele etape ale
Rat Labs. Mai lucrez în paralel ca și adviser și
marketing adviser cofounder la o platformă de
recrutare pentru Green Enviroment Specialists în
Londra, dar este un proiect la început. Idei sunt pe
o sută de ani de acum încolo, acum am nevoie de
timp, energie, bani, am nevoie de multe lucruri ca
să le pot pune în aplicare pe toate, dar răbdarea este
cea mai de preț virtute pe care pot să o am.
Fiecare om are tendința de a-și personaliza
spațiul unde lucrează. Tu cum ți-ai pus amprenta
în biroul tău?
Am stația grafică, am tastatura, am două mouseuri, am tableta, am două monitoare și laptopul, în
permanență telefonul și tableta. Așa arată biroul
meu, este foarte mare. Am multe chestii pe care
apăs sau desenez, am telefonul pus în stativ, am
tableta pe partea stângă și whiteboardul în dreapta
pe care scriu în permanență, două caiete și cafeaua.
Mi-am luat o cană de tablă foarte mișto, din epoca
bunicii, foarte drăguță, vreau să îmi mai caut.
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10. Ai anumite metode prin care îți faci oamenii
să zâmbească? Să nu spună atunci când se ridică
din pat: “ vai, mamă, mă duc la muncă”, ci : “eu
lucrez la The Beards”?
Cam asta e, ce aţi spus şi voi. Da, lucrez aici. Nu
există un program fix. Se începe la 10-10 jumate,
ajungi la 11, nu-i o problemă. Am o ședință luni
dimineața în care se stabilesc foarte clar lucrurile,
ce e de făcut pe săptămâna următoare, iar după
aceea fiecare are de făcut lucruri. Dacă vor să facă
vineri seara de la 6 la 9 tot ce aveau de făcut, nu
mă interesează. Acestea sunt lucrurile de făcut, hai
să le facem. Sunt cu ei acolo în permanență, dar
am și biroul meu, unde mă retrag atunci când am
de vorbit la telefon sau când am un Skype call. Mă
implic permanent în tot ce se întâmplă, inclusiv
în decizii referitoare la felul de apă pe care să îl
cumpărăm. Nu sunt angajații mei, sunt colegii mei.
Nu sunt subalternii mei, toți avem drepturi mai
mult sau mai puțin egale. Acesta a fost mecanismul
câștigător. Când e un lucru grav, de felul, trebuie să
dăm afară, oamenii înțeleg, dar îi va frustra mult
mai mult faptul că mă duc să vopsesc un perete
roșu fără să îi întreb. De multe ori este mult mai
important să implici omul fix în lucrurile mărunte.
Accept una-două zile pe lună să-și facă proiectele
lor, să facă lucruri pentru noi și pentru promovarea
noastră, dar și pentru ei și promovarea lor.
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Toate proiectele îmi sunt dragi. Pentru Bucharest
Film Festival am făcut rebranding, început de
campanie, media, PR, inclusiv sponsorship.
Acolo am fost un fel de aproape toate și am avut
creștere, am fost cu un an înainte în ediția aia. În
urmă au fost undeva la 17-18.000 de participanți,
iar în ediția 10, de care ne-am ocupat noi, au fost
undeva la 25.000 de participanți. Am avut Țiriac
Auto sponsor care ne-a dat mașinile, am avut foarte
mulți alți sponsori, parteneri media, nume grele și
am reușit din nou. Vorbim de trei componente.
Componenta de rebranding și partea de vizual au
ieșit ok. Partea de comunicare, de parteneri media,
de prezență în presă a fost foarte ok. Ne-a ieșit un
dosar de presă de 110 pagini.
Spune-ne, te rugăm, câteva obiecte din biroul
tău fără de care nu ți-ai putea desfășura activitatea
zilnică.
Cafeaua, telefonul și tableta grafică. Fără cafea nu
se întâmplă nimic, fără telefon se mai pot întâmpla
lucruri. Am un birou foarte trist, prefer să îl țin
super eficient decât să îl țin cu diverse chestii pe el,
simplu, doar ce am nevoie. Restul le am în sertar,
ascunse. De la dreapta la stânga, am calculatorul,
telefonul, monitorul mic, monitorul mare pentru
partea de desen, laptopul, tableta, tastatura, mouseul unu, mouse-ul doi și tableta grafică. Am un caiet,

Ai un model care să te inspire din domeniul
Publicității? O persoană care să te motiveze
să atingi culmile cele mai înalte în viața
profesională?
Da, tot timpul am spus-o și o să răspund cu
aceleași trei nume: Lawrence Wainer, Paula Scher,
Steven Zangmeister. Pentru mine ei trei sunt cei
care m-au influențat și datorită cărora am ajuns
unde am ajuns ca poziționare în piață. Mi-a plăcut
modelul lor de bussiness. Steven Zangmeister are
biroul în centrul New York-ului, are un studio
micuț unde avea cinci oameni, iar acum s-au făcut
șapte oameni ca echipă, dar doar astea, restul se
contractează în stânga și în dreapta. Ei sunt, Steven
Zangmeister pe primul loc, Lawrence Wainer pe
doi și Paula Scher pe trei.
Referitor la clienții cu care ai lucrat, ai un
portofoliu destul de bogat: Rompetrol, Lavazza,
Agerpress, Centrul de Resurse pentru Participare
Publică. Povestește-ne despre un proiect drag
ție de până acum, de la punctul zero și până la
livrare.
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o agendă, dar și un caiet cu foi albe pentru desen.
Pe perete, în dreapta mea, am whiteboardul pe care
îmi scriu taskurile.
Ești trainer și membru fondator la G.R.O.W by
Rat Labs, noul concept adus pe piața educațională
din România. Te rugăm să ne vorbești mai mult
despre acest proiect: cum a ajuns THE BEARDS
STUDIO membru fondator alături de alte două
start-upuri locale, cui i-a venit ideea pentru
aceste cursuri?
Din punctul meu de vedere, pur subiectiv, oferta
de cursuri de specializare în zona asta nu e prea
plăcută. Toată lumea face cursuri de cum să înveți
într-o zi să faci un anumit lucru. Nu-i adevărat,
nu o să înveți într-o zi să faci social media, asta
pe de o parte. Pe partea cealaltă, sunt niște cursuri
excepționale, predate de oameni excepționali, dar
care sunt mult prea scumpe, nu se justifică să dai
1000 de euro pe ceva. Stând la masă și povestind
cu cofondatorii Rat Labs, Mihai Pocorschi, Bogdan
Savonea și Matei Psatta, The Pole și Vlad de la
Adevărul, am descoperit asta. Am zis să facem ceva
special, să renunțăm la cei trei pași simpli de a face
social media. Vrei să înveți să faci social media, dute la un modul de multe sute de euro și învață niște
luni bune sau du-te la un internship, angajeazăte sau angajează-ți o agenție de social media. Vrei

să înveți un lucru, du-te și fă acel lucru, dar nu
te aștepta să devii peste noapte un specialist. La
G.R.O.W noi nu învățăm cum să faci social media
în trei pași simpli, noi învățăm niște principii de
evoluție mai mult personală care are legătură
cu cea profesională. Eu am să vorbesc în mare
parte de cum să creezi conținut vizual de calitate.
N-am găsit în România pe cineva care să spună ce
înseamnă visual content, ce este conținutul vizual.
Majoritatea intră pe exc.hu, pentru a lua poze, dar
nimeni nu stă să se gândească la cum au apărut
meme-urile, un conținut vizual care generează
trafic incredibil. Au apărut vine-urile, toată lumea
s-a isterizat și în continuare se isterizează cu ele
pentru că sunt filmulețe de cinci secunde. Acela
este conținut vizual pentru care nu multă lume
stă să se întrebe cum se generează, cum îl faci să
fie valoros sau să conteze. Corul cursurilor va fi să
înveți niște baze, niște principii, astfel încât să poți
să-ți faci treaba mai bine, dar mai ales să poți să
evoluezi, să crești. În următoarea etapă vor exista
one & two, one of three. În one & one se predau
lucrurile de bază, astfel încât să ajungi să știi noțiuni,
să vorbim aceeași limbă, să înțelegi mecanismele.
În one & two, one of three, vom lucra mai mult
în detaliu. Suntem atât de convinși că programa
este atât de bună și cursurile vor fi de calitatea pe
care ne-o dorim, încât lucrurile sunt foarte simple.
Plătești 50% la început și 50% la sfârșit doar dacă
ai fost mulțumit. Ne asumăm riscul de a fi plătiți
doar jumătate pentru că știm că vor fi de calitate
cursurile noastre și știm ce se va întâmpla.
Ce nu ar trebui să lipsească vreodată din biroul
unui om de creație?
Inspirația, cafeaua, telefonul. Nu trebuie să
lipsească zâmbetul, asta e o mare frustrare, uităm
foarte mult să ne distrăm, să ne simțim bine. Ideile
bune vin din simțitul bine, din zâmbete și din
distracție. N-ar trebui de pe biroul meu să lipsească
creativitatea, cafeaua, hârtia și pixul. Ne digitalizăm
din ce în ce mai mult, dar tot asta rămâne baza la
final, atunci când creezi ceva. Pentru mine, nu o să
se compare niciodată nimic cu creionul și hârtia,
penița și hârtia, pensula.
Pe final, dorim să aflăm de la tine câteva sfaturi
pe care i le-ai da unui boboc la Publicitate pentru
a-l ajuta să înflorească.
Să rămână tânăr, să rămână creativ. Acesta este
și salutul meu pe blog și peste tot. That’s it. Să-și
dorească. Nu are cum să nu se întâmple, trebuie
doar să își dorească mult să facă lucrul acela. Să nu
îi fie teamă să experimenteze, să vadă ce îi place.
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check in at...
electric castle
Interviu cu ANDI VANCA
Public Relations Coordinator, Electric Castle Festival

Te-ai descris drept omul căruia îi plac începuturile. Cum a fost începutul tău în PR și ce te-a
determinat să continui?
Intrasem la facultate și, ca orice student, am venit în Cluj cu o grămadă de așteptări. Planul meu
era destul de simplu, intru la Comunicare, după
mă angajez la o agenție și câștig un leu la Cannes.
După câteva luni de facultate m-am cam dezumflat.
Voiam să învăț ceva practic și la facultate nu aveam
ocazia asta. Printr-o întâmplare, am cunoscut
niște oameni care voiau să lanseze un proiect numit Booha College. De acolo, dintr-o conjunctură
favorabilă, a început totul. Atunci am luat contactul cu organizarea evenimentelor și m-a fascinat domeniul. Învățam mai mult PR, prin baruri și
cafenele, urmărindu-i pe alții cum lucrează. Pentru
că totul era practic și puteam să îmi analizez rezultatele. Cam ăsta a fost începutul. Booha, American
Experience, Boiler, Electric Castle și Electric City
au venit apoi pe rând fiecare.
Ne-am dori să pășim alături de tine în spatele
cortinelor festivalului. Ce ne poate prezenta
Public Relations Coordinatorul Andi Vanca din
culisele evenimentului Electric Castle?
Electric Castle este un eveniment născut din pasiune, la care se lucrează pe toată perioada anului.
Sunt foarte puțini cei care realizează volumul uriaș
de muncă pe care îl depun cei din organizare. Dar
este o muncă ce se face din plăcere. Dacă ar fi să fac
o comparație, în culisele EC este un adevărat mecanism, fiecare rotiță fiind dependentă de cealaltă
și totodată fiind foarte responsabilă de departamentul ei.

WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

Într-un interviu acordat paginii
smartdreamers.ro spui că doriți să permiteți
fiecărei etape a festivalului să aibă importanța ei.
„Baby steps, multă muncă, pasiune și răbdare!”,
adaugi tu. De ce crezi că o astfel de „rețetă” aduce
succesul?
Cred cu tărie că pentru a crește ceva (un brand
sau un eveniment) nu trebuie să forțezi lucrurile și
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trebuie să muncești foarte mult. Pentru ceva gândit pe termen lung, trebuie să ai o bază organică
și sănătoasă. Dacă ai ars etape la început, doar de
dragul succesului imediat, riști ca în câțiva ani
totul să se dărâme. Electric Castle are o bază foarte
solidă: comunitatea de oameni construită în jurul
evenimentului. Creștem de la an la an, treptat, iar
lumea a înțeles acest lucru.
Despre activitatea ta pentru Electric Castle
spui că nu este un job, ci o pasiune. Cum poate
influența această perspectivă eficiența unui PRist?
Pentru a fi PR-ist pentru un brand, trebuie să crezi
în brandul respectiv. Un PR-ist care își face jobul
mecanic, fără a fi implicat în proiectul respectiv, nu
face niciun bine. Altfel prezinți ceva în care crezi,
altfel vorbești despre ceva când o faci cu pasiune. Și
asta cred ca e diferența dintre EC și celelalte evenimente. Că îl vedem ca pe un copil, de care suntem
atașați emoțional și pe care îl hrănim cu multă pasiune. Iar lucrul acesta se observă în rezultatul final
și în felul în care se dezvoltă evenimentul.
Care ar fi momentul dintr-o zi de lucru la care
nu ai putea renunța?
Hmmm.. Prima oră în care ajung la birou, în care
de obicei stau și îmi planific ziua.
Dacă biroul tău de lucru ar cânta, care din trupele din line-up-ul festivalului ar fi?
Toate :) Ascultăm foarte multă muzică în birou:
mixuri, noutăți, albume noi, preferințe personale,
line-up-ul festivalului. Până la urmă organizăm un
festival de muzică.
În momente de criză, precum cel cu limitarea
acreditărilor media la Electric Castle, care sunt
strategiile pe care le pui în practică pentru a remedia situația?
Keep calm and talk it through :). Nu prea au fost
momente de criză la EC, iar episodul cu acreditările
a fost mai degrabă o neînțelegere, pe care am reușit
să o rezolvăm discutând. Fiecare și-a spus punctul
de vedere, am găsit un punct comun și totul s-a
rezolvat. Cred că întotdeauna comunicarea este
cheia în astfel de situații.
Electric Castle este, spui tu, un mix între locație,
muzica, povestea castelului și, bineînțeles, oameni. Dacă ar fi să transpui acest mix în domeniul
PR-ului, care ar fi componentele sale?
Răbdare, comunicare si relația cu oamenii cu care
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lucrezi. Și calm. Un PR-ist nervos și agitat ia decizii
pripite.
Un eveniment atât de „electric” are, credem
noi, un public pe măsură. Ce fel de metode de
promovare folosiți pentru a menține publicul interesat?
Avem în spate o comunitate pe care o ținem
aproape cu o comunicare constantă şi sinceră, pe
tot parcursul anului. Încercăm să avem cât mai
mult engagement din partea celor ce ne urmăresc,
prin diverse activări, majoritatea online.
Un festival într-un cort pe plajă sună bine. Un
festival lângă un castel părăsit este deja ceva inedit și intrigă posibilii participanți, care vor să
experimenteze lucruri cât mai diverse. A fost și
alegerea locației parte din strategia voastră?
Voiam un festival cu un concept în spate, iar
Castelul Banffy era exact ce ne trebuia. Cunoșteam
locația foarte bine, iar decizia de a organiza un
festival acolo a fost foarte ușoară. Este o locație
perfectă: are istorie, o poveste și oferă o mulțime
de posibilități. Castelul a devenit punctul central al
festivalului, iar în jurul său am construit tot conceptul nostru.
Există vreo legătură între poziția ta de PR Officer la American Experience și faptul că ai fost, tu
însuți, unul dintre tinerii care și-au împlinit visul american cu ajutorul unui asemenea poiect?
Noi prezentăm American Experience ca un Life
Changing Experience. Pentru că tot ceea ce trăiești
în State pe perioada verii te schimbă într-un fel sau
altul. Ai contact cu o altă mentalitate, înveți să te
descurci singur, te maturizezi o dată și bine. Inițial
începusem să lucrez la American Experience
fără să am experiența asta în spate (am avut ceva
restanțe și nu îmi luasem viza la prima tentativă).
A fost prima oară când am înțeles cât de important este să cunoști și să trăiești ceea ce prezinți
oamenilor, ca PR-ist. Era mecanic și nu-mi venea
natural să vorbesc despre un ceva ce nu trăisem.
Când m-am întors din State, aveam o imagine foarte clară despre toată această experiență și vedeam
cum m-a schimbat în bine. Plus că am învățat o
chestie pe care nimeni nu ți-o prezintă mai bine
decât un angajator american: It’s your job. Always
do your job good!

41

PR Forward
Un tânăr student cu restanțe și veri pline, multe
festivaluri la activ și tot felul de alte activități, așa
te-ai descris în „The Work and Travel Journal”.
Au contribuit toate acestea la alegerea carierei
tale?
Cred că suntem suma experiențelor pe care
le trăim și că ne formăm după experiențele pe care
le avem. Eu am avut norocul de a putea avea o
studenție plină. Am avut restanțe, am stat cu încă
șase oameni într-o mansardă (numită foarte sugestiv Mansarda Iubirii), unde periodic dădeam
chefuri la care apăreau zeci de oameni, am stat în
cămin, am fost cu Work and Travel, am fost la festivaluri, am încercat să fac tot mai multe lucruri,
pentru ca mai apoi să îmi pot alege drumul, singur,
în cunoștință de cauză. Practic, din tot ce am experimentat, am ales ce mi-a plăcut cel mai mult și
cu puțin noroc am reușit să transform totul într-un
job.
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Dacă ar fi să povestești despre visuri și influența
lor asupra împlinirii tale profesionale, ce ai avea
de spus?
Visam să ajung să iau un leu la Cannes. Era parte din master planul meu din clasa a 12-a. Mi-am
sabotat admiterea la Brașov, am intrat la Cluj la
Comunicare și de acolo a fost o înșiruire de evenimente care m-au adus astăzi aici.

Electric Castle a ajuns după prima ediție unul
din cele mai bune festivaluri de muzică din țară.
Planurile voastre nu se opresc aici, din câte știm.
Ce simți, fiind „ambasadorul” unui eveniment
de-un asemenea calibru?
Electric Castle este cel mai mare festival din țară,
asta după doar a doua ediție. Anul acesta vrem să îl
creștem și mai mult, totul merge conform planului.
În doi-trei ani EC va deveni unul dintre cele mai
importante festivaluri din Europa. Ce simt eu... Mă
simt mândru că am avut ocazia de a lua parte de la
început la acest proiect și de a vedea cum crește și se
dezvoltă. Nu pot să vă descriu ce sentiment ai când
după multe luni de muncă vezi 20.000 de oameni
în fața scenei care se bucură și trăiesc experiența pe
care ne-am dorit să le-o oferim.
Ce așteptări ai de la viitoarele ediții și cum se va
adapta PR-istul Andi Vanca la acestea?
EC va crește și va crește bine. Anul acesta vom
trece de 100.000 de oameni și vor veni din ce în ce
mai mulți străini. PR-istul Andi Vanca va continua
să descopere lucruri noi, să se bucure că face parte
din acest proiect și să continue să-și facă treaba cu
multă pasiune.
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În anul doi am vrut să mă fac regizor. Mi-am făcut
un montaj și m-am dus cu el la admitere la Cinematografie. În etapa a doua a trebuit să analizez o
reclamă la Real. Nu le-a plăcut abordarea mea. Am
dat din nou, anul următor. De data asta nu le-a mai
plăcut nici măcar filmul. Acum că mă uit în urmă...
mă bucur că nu mi s-a împlinit visul ăla.
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First Step
Interviu cu MATEI PSATTA
Digital Strategy & Social Media Director, Leo Burnett Group
Pe blogul tău scriai că ratai festivitatea de
deschidere a facultății pentru a începe prima ta zi
de muncă la GMP PR. Ce te-a determinat să intri
în “lumea oamenilor mari” atât de devreme?
M-a determinat contextul, deci n-a fost atât de
mult o alegere, cât o situație nefericită cu un final
fericit. Când am dat la facultate am intrat la ID din
pricina unei note nu foarte onorabile. Dezavantajul
era că eram la ID, și nu eram la zi, iar avantajul
era că aveam foarte mult timp liber. Nu ascund
nicio clipă, din bunăvoința seniorului care e destul
de popular în industrie, am ajuns la un interviu
la GMP PR, pentru o poziție de intern, evident.
M-am dus, am vorbit cu Ioana Mănoiu, șefa
agenției, unde lucrurile au fost cât de ok au putut
să fie pentru prima mea experiență în direcția asta,
și am început acolo o aventură de vreo patru-cinci
luni de internship. Altfel spus, a fost o împrejurare
de factori, nu neapărat o alegere de tipul ”eu vreau
în Comunicare și vreau să încep devreme că e bine”,
dar tot răul spre bine.
Cum ți-a fost acolo, te-ai acomodat ușor?
În primă fază? Absolut oribil. Voiam să-mi dau
demisia în fiecare zi, timp de trei sau patru luni de
zile. O bună parte din activitățile mele se limitau
mereu la a traduce comunicate de presă despre
rețelistică și servere, din engleză în română, sau din
română în engleză, și mi-amintesc că le traduceam,
le citeam, erau corecte gramatical și aveau sens, dar
dacă mă întrebai despre ce e comunicatul respectiv,
nu știam să-ți răspund. Era atât de mult gibberish
tehnic, încât spuneam ok, e un server care are niște
avantaje, nu știam să zic exact care, deși eu știam că
l-am tradus. Am făcut cam tot ce face un intern la
început, cu tot cu bune și cu rele.
Și pentru că tot vorbeam de prima ta zi de
muncă, cum arăta primul tău birou din ”lumea
oamenilor mari” și ce reprezenta pentru tine?
Dar astăzi, ce importanță îi acorzi și ce s-a
schimbat de atunci?
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Coincidența cea mare este că la început biroul
meu era foarte ordonat, n-aveam multe lucruri
de pus pe el, și era foarte ok. N-avea importanță
foarte mare, recunosc că niciodată n-am acordat
cine știe ce importanță biroului, să zic că e locul
ăla sfânt, e oaza mea de liniște sau mai știu eu ce.
Acum realizez că era mult mai ordonat înainte
decât e acum. Acum, spre exemplu, biroul meu e
oriunde, că e într-o cafenea, că e pe canapea la etaj,
că e într-o sală de meeting, tot birou e, atât timp
cât am laptopul cu mine. Deci nu-i acord mare
importanță: mi se pare că nu biroul face diferența,
ci omul care stă la el.
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Care au fost primii tăi pași în digital? Ce te-a
ajutat cel mai mult să descoperi ce presupune
comunicarea online și social media?
Primul pas a fost foarte interesant. După cele
trei-patru luni de internship, Ioana mi-a spus că nu
mai are loc pe PR, de junior, dar vrea să deschidă
un departament de social media și crede că m-aș
descurca, că postez chestii tari pe Facebook. Și la
momentul ăla habar n-aveam ce înseamnă Social
Media, aveam un cont de Facebook, pe care îl
deschisesem din 2009, și postam o dată la patru
luni o prostie. Am acceptat și am aflat că a doua
zi avem întâlnire cu un client să-i povestim cum
vedem noi social media pentru el. Mi-amintesc că
am stat toată noaptea respectivă și am citit online
ce înseamnă social media, cu ce se mănâncă, care-i
treaba, pur și simplu. A doua zi am mers la întâlnire,
am povestit niște chestii, mai degrabă statistici
decât o viziune propriu-zisă, câți oameni erau pe
Facebook la momentul respectiv, plus tot soiul de
truisme precum “trebuie să fii uman”. Una peste
alta, clientul a fost super încântat. La momentul
respectiv, neavând un mentor propriu-zis pe social
media, am lucrat direct cu Ana Maria Diceanu,
Senior Partner la GMP PR. Ea mă îndruma mai
mult din punct de vedere profesional, redactare de
prezentări, speech, înțelegerea businessului, dar
legat de social media a trebuit să învăț făcând. Și
da, îmi place foarte mult zona asta, chiar beyond
social media. Ana a reușit să mă învețe ce înseamnă
strategia, care e rolul fiecărui mediu în toată
povestea și cum să duci o poveste din punctul A în
punctul B, nu doar să arunci ceva pe Facebook și
să spui că devine viral, sau mai știu eu ce. Iar mai
departe îmi place să cred că am luat ce am învățat
de la ea și am aplicat în domeniul meu.
În timp ce mulți absolvenți abia își încep
drumul în carieră, tu ești la al doilea job și ai o
funcție de conducere, Digital Strategy & Social
Media Director la Leo Burnett Group. Care este
cheia performanțelor tale?
Dacă știam să-ți răspund la asta, făceam un
business, câștigam zeci sau sute de mii de euro
și câștigam bani din orientare profesională. Un
avantaj mare e că îmi place ceea ce fac, și unul
din motivele pentru care mă plac, dar mă și urăsc
majoritatea colegilor e că nu mă mulțumesc foarte
ușor, mă atașez mai greu de idei și sunt un fel
de avocat al diavolului. Asta m-a ajutat să devin
autocritic, ceea ce contează foarte mult, pentru
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că mulți oameni din industria asta nu sunt și se
amăgesc sau păcălesc cu dragostea față de propriile
idei. M-am învățat să analizez, astfel încât de fiecare
dată când văd o campanie reușită în zona asta, nu
zic doar “vai, ce campanie tare”, și îi dau share pe
Facebook, ci stau încă vreo oră pe ea și încerc să
fac un pic de reverse engineering. Mă gândesc de
unde au plecat, ce au avut în minte, de ce au ales
Facebookul și nu Twitterul, de ce au ales Twitterul,
și nu Facebookul. Nu-mi dau seama dacă asta e
cheia succesului, dar sunt niște lucruri pe care am
remarcat că le fac eu mai mult decât alții, însă nu
pot să garantez că sunt cheia succesului.
Observăm cu toții că mediul online este
indispensabil în viețile și profesiile noastre. Cum
poate un practician să rămână mereu conectat și
”la modă”?
Nici azi nu există o formulă; fiecare are propriile
modalități. Unii își optimizează foarte bine, poate
chiar și involuntar, feedul de Facebook, încât să
primească mereu informații relevante, alții își fac
RSS readere, cum e Feedly, sau cum era Google
Readerul pe vremuri, și în fiecare dimineață
urmăresc ce se mai întâmplă pe site-urile de
specialitate, alții stau pe Twitter și urmăresc top
influenceri în marketing. Cred că ideea e să-ți aloci
în fiecare zi niște multe ore, că informația e mai
mult decât suficientă. Sunt două variante de fapt
aici: ori îți aloci multe ore să treci prin foarte multe
informații, ori îți petreci la un moment dat foarte
mult timp să încerci să filtrezi, să-ți dai seama cine
îți oferă informații de calitate și cine îți dă truismele
de zi cu zi, iar în felul ăsta reușești să captezi
informația cheie într-un timp mai scurt. Realitatea
e că nu poți să stai o săptămână deconectat. Ideal
ar fi să stai în fiecare dimineață sau chiar mai des
să vezi ce se mai întâmplă în lume, care mai sunt
trendurile, pentru că tot ce ai explorat azi, mâine o
să fie relevant. Și cred că cel mai relevant exemplu,
până o să scrieți voi articolul, va fi rochia, celebra
rochie, care a durat o zi și o noapte. Dacă nu
prindeai povestea încă din fașă, se pierdea.
Știm că ai avut un portofoliu bogat de clienți
în experiența ta la Leo Burnett Group. Cum
reușești să îți faci mind-switch-ul de la produse
precum Chio la un ONG sau o bancă?
Poate e un pic mai evident în social media, dar e
multă empatie la mijloc, pentru că nu vorbești azi
ca o bancă, mâine vorbești ca un brand de chispsuri,
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ci azi vorbești cu niște oameni care au o problemă
financiară și vor o rezolvare, mâine vorbești cu niște
oameni care sunt în fața unui X-box și mănâncă
chipsuri. Mai degrabă te pui în locul lor, ideal e să
ai cât mai multă experiență de viață. Dacă reușești
să-ți dai seama cam care e starea de spirit a omului
în momentul în care consumă produsul X, îți e și
mai ușor să relaționezi cu el, și să creezi mesaje,
campanii, platforme, proiecte, pe gustul lui sau ei.
Haos total sau ordine desăvârșită? Cum arată
biroul tău în cele mai încărcate zile de muncă?
Haos absolut total. Noi avem birourile conectate
și suntem doi câte doi, și constant observ cum
întind din ce în ce mai mult pe birourile colegilor
și odată la ceva vreme fac ordine, cu scuzele de
rigoare. E mult haos, dar este un haos controlat,
dacă îmi trebuie ceva imediat găsesc.
Știm că te fac mândru multe distincții la
competiții precum Effie, European Digital
Communications Awards, Webstock, și lista
poate continua. Cum te-ai simțit când te-ai
urcat pentru prima dată pe o scenă să îți ridici
premiul? Ce mentori ți-ai făcut mândri și cum
le-ai mulțumit?
Am fost super emoționat, cred că am avut două
momente care chiar mi-au rămas în minte. Unul
a fost la Berlin, la European Digital Awards,
când am urcat pe scenă. Nu mă așteptam să
urc, era o campanie pentru un ONG, Asociația
Pacienților cu Boli Autoimune şi GSK. Cu o zi
înainte o prezentasem în fața juriului, și unii au
fost impresionaţi, alții dădeau din mustăți, și
nu mă așteptam sincer să câștig. Mi-amintesc
că eram acolo, povesteam la un vin cu cineva, și
eram cu spatele la scenă, că eram ușor deprimat.
Au dat bronzul, au dat silverul, și la final au zis și
aurul – fix campania pe care o prezentasem. Știu
că m-am urcat acolo și cred că s-a văzut că eram
super emoționat, MC-ul la momentul respectiv
a vorbit el mai mult, și după aia m-a pus doar să
zic care a fost bugetul pentru campania respectivă,
atât. Bugetul fusese minim. M-am simțit foarte
emoționat, mândru, fericit. E un sentiment grozav
să-ți vezi munca apreciată. Al doilea moment a fost
în 2013, primul an la Effie când Dacia, care este un
brand al BBDO-ului, agenție unde lucrează tata, nu
s-a urcat pe scenă. Dacia n-a luat nimic la Effie în
anul respectiv, iar în anul ăla, am luat la Effie cu o
campanie pe care lucrasem - „Căutătorii de povești”.
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După ce a vorbit pe scenă Sabina Știrb, care era
Accountul și Project Managerul campaniei, m-am
dus și am zis “îmi cer scuze, eu vreau să zic un
singur lucru” (tata era în scenă), și am zis: “Bună,
tată!”. Era de altfel foarte emoţionant pentru mine.
Am niște pantofi destul de mari de umplut, iar
aceste momente îmi amintesc că poate sunt totuși
pe drumul cel bun.
Dacă o persoană și-ar forma prima impresie
despre tine uitându-se la biroul tău, ce crezi cã ar
spune despre Matei Psatta?
Habar n-am, probabil ar zice că aici stă nebunul
clasei. Nu-mi dau seama, cred că ar spune ori că
sunt un geniu nebun, ori doar nebun. Nu cred
că ar putea să-și dea seama, pentru că e un haos
total, repet. Când te uiți din exterior pare SF ce se
întâmplă acolo.
Povestește-ne despre inițiativa de a fonda
aplicația The Pole Society, și despre succesul ei
ulterior.
Povestea cu The Pole a venit dintr-o nevoie de a
sparge un pic rutina mea de zi cu zi de advertising,
PR și comunicare în general. Am avut ocazia să mă
implic în inițiativa asta, în start-up-ul respectiv,
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am Feedly-ul, unde sunt abonat la tot felul de
publicații, internaționale mai mult, sincer să fiu,
de la Mashable, TechCrunch, The Verge, Engadget
până la altele, plus niște publicații nișate care mă
interesează în mod direct. De exemplu, acum
urmăresc cu mare interes ce se întâmplă cu Oculus
Riftul și zona de gaming de afară, care mi se par
foarte interesante.

care, pe scurt, înseamnă o platformă mobilă,
web, prin care poți să te conectezi în timp real cu
outdoorul digital. Mi-a plăcut foarte mult ideea
când am auzit-o, am contribuit și eu cu îmbunătățiri
la ea și după aia, de bine, de rău, în timpul liber, să
spun așa, a ajuns să fie un proiect la care țin foarte
mult. Apropo de succesul ei, s-a lansat în România,
Brazilia și Irlanda; a avut o perioadă și în Irlanda
în care a funcționat foarte bine. Acum o dezvoltăm
în continuare, ne găsim parteneri, facem campanii,
lucrurile se mișcă. E un proiect la care țin foarte
mult, îmi sparge rutina și mă ajută să învâț lucruri
în fiecare zi.
Ești un om mereu informat și conectat la tot ce
se întâmplă în jurul tău. De unde îți iei inspirația
atât de necesară unui om de Comunicare?
Nimeni nu e conectat la tot. Dacă aș fi fost, aș
avea un business pe tema asta, cum spuneam și mai
devreme. Am resursele mele, sunt printre genul de
oameni care au, spre exemplu, Facebookul foarte
optimizat, în sensul în care, pe lângă faptul că am
notificări la tot felul de pagini care mă interesează,
am grijă la ce dau like, unde comentez, și așa mai
departe, tocmai ca să fiu sigur că ce imi întră în
newsfeed e relevant pentru mine. În general
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Ce recomandări ai face studenților la
Comunicare, care vor să urmeze o carieră în
social media?
Două chestii esențiale. În primul rând să fie
informați, să încerce să citească cât mai mult din
zona asta, și nu mă refer la teorie sau cărți despre
cum să faci social media în zece pași, dar să fie
conectați cu mediul pe cât posibil. O chestie care
poate să sune ușor arogantă până într-un anumit
punct, dar să nu fie foarte fuduli, pentru că
domeniul ăsta este foarte păcălitor. Ceea ce azi știai
că e în regulă, mâine s-ar putea să fie un nonsens
total. Din cauza asta, de fiecare dată când un junior
sau cineva care e la început vine foarte sigur pe el și
e convins că așa se face, că știe el mai bine, lucrurile
merg prost. Nici măcar eu sau nici măcar oameni
din companii internaționale, cu care lucrez și care
ne sunt clienți aici, la Leo, nu vin și zic că sunt
convinși că așa se face. Îi zic că din experiența mea,
cred asta și asta, dar hai să investigăm, hai să vedem.
Curiozitatea este o chestie foarte importantă. Era
vorba lui Socrate, sper că nu încurc autorii, care
spunea că tot ce a învățat de când practică filosofie
este că nu știe nimic. În momentul în care ești atât
de “înțelept” încât să reușești să spui că da, mă, sunt
niște lucruri pe care nu le știu, și să admiți chestia
asta, și să fii dispus să le înveți, ești pe drumul bun.
În viitor te vezi făcând aceleaşi lucruri, sau
îți dorești să experimentezi și alte domenii ale
Comunicării?
Probabil că același lucru, dar într-un mod
diferit. Sunt convins că tot ce facem acum, o săși schimbe forma, dar esența o să rămână aceeași.
Până la urmă comunicarea și înainte de Internet
tot comunicare era, tot empatic încercai să fii, tot
insightul era cheia, la fel ca și acum, doar că s-a
schimbat mediul. Deci, probabil că o să fac același
lucru, dar îmi doresc să o fac mai bine, să o fac
mai interesant, într-un mod diferit, dar sigur voi
rămâne în zona Comunicării.
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Fashion corner
Interviu cu Gabriela Urdă
Consultant de imagine
Blogger la www.gabiurda.ro şi Proud Author Yard Sale
Pe blogul tău, gabiurda.ro, vorbeşti cu cititorii pe limba hainelor. Cum a pornit această
idee şi care este elementul care te diferenţiază
de celelalte bloguri de fashion?
La una dintre conferințele la care am participat, doamna de lângă mine mă întreabă în pauza dintre speakeri, cum de am știut că asta îmi
place, cum am ajuns la această formulă vizibilă
în gabiurda.ro. Răspunsul a fost “Fă o lista cu
ce îți place să faci și apucă-te de fiecare lucru
în parte, apoi intuiția te va îndrepta către ce te
împlinește”.
La asta m-am gândit acum doi ani când l-am
început. Avea o altă structură, de jurnal, în
care documentăm gânduri, stări, locuri vizitate și pasiuni. Astfel că, am pornit la drum,
iar mulțimea de lecturi, experimentele stilistice, aplecarea mea către haine, dar și către
mesajele transmise prin haine, către valoarea
terapeutică a relației cu hainele m-au adus în
punctul de a simți nevoia să împărtășesc și cu
alții cunoștințele și experiențele mele.
Mă diferențiază preocuparea și promovarea
fenomenului “slow fashion”, alternativă la consumul de haine văzut ca o adicție, ca o foame
constantă susținută de tendințe, marketing etc.
Apoi, autenticitatea, firescul, maturitatea cu
care-mi expun experiențele personale “transformatoare” legate de imagine. De la început
am simțit că este nevoie de o tușă “umana”,
modelul personal în orice provocare la schimbare.
La un moment dat ai fost şi designer de bijuterii. Povesteşte-ne perioada respectivă şi
ce te-a determinat să faci trecerea la un blog
de fashion care încorporează toate elementele cheie ale imaginii unei persoane.
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

Am devenit freelancer pentru a fi designer de
bijuterii. Simţeam că am ajuns în acel moment
în care am capacitatea să mă exprim şi altfel,
creativ, dar într-o manieră care să includă lucrul cu mâinile, meşteşugul, dar şi antreprenorial. Căci atunci, dincolo de procesul creativ
pe care trebuie să-l menţii viu, îţi descoperi
abilităţile de negociator, vânzător etc. Apoi, pur
şi simplu, dragostea pentru scris şi mesajele
hainelor s-au dezvoltat dincolo de scrierea comunicatelor de presă pentru colecţiile proprii
de bijuterii.
Pe măsură ce am hotărât să mă dedic scrisului,
bijuteria a rămas un hobby. Ca să mă întorc
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la primul paragraf din interviu, am bifat încă
ceva de pe lista iniţială şi mi-am urmat intuiţia.
Care sunt emoţiile pe care le trăieşte un
blogger atunci când proiectul său ia amploare
şi cum se simt acestea în viaţa sa personală,
dar şi profesională?
Nu ştiu dacă este conştient de ele, pur şi
simplu, fiecare face ce crede că e bine, astfel
încât să se împlinească pe sine, dar să le fie
de folos şi celorlalţi, prin informaţiile date şi
perspectiva sa. Se naşte responsabilitatea faţă
de cititorul tău şi brandul care se încheagă
pe măsură ce numărul de view-uri creşte, pe
măsură ce oamenii comentează, pun întrebări,
îţi cunosc numele, îţi cer cartea de vizită.
Tot acest parcurs, pe care poate, nu l-ai
gândit strategic, te transformă într-un om care
influenţează. De aici şi responsabilitatea de
care ar trebui să devenim conştienţi toţi cei ale
căror pareri ajung în spaţiul public.
Bref, vocaţia se transformă în profesie, astfel că
odată cu popularitatea blogului, au început să
apară cereri de consultant de imagine, dincolo
de cele de comunicare, pe care le practicam de
ceva vreme. Zona mea personală se amestecă
cu profesia, le prioritizez în funcţie de nevoi,
dar niciodată nu-s doar o invitată la o nuntă,
mereu analizez şi ghicesc în haine, cum mereu
la workshopuri sau conferinţe împărtăşesc din
experienţă mea personală.
Încă din 2013, schimbi perspectiva asupra
hainelor şi accesoriilor vechi prin târgul
lunar pe care îl organizezi, Yard Sale. Cum
simţi că a evoluat proiectul tău de la prima
ediţie, cu fiecare obiect vestimentar vândut?
Îmi scria una dintre participantele de la
ultimul Yard Sale că i-am dezarmat toate
prejudecăţile cu care venise la eveniment. Cel
mai eco târg din oraş, locul în care vii să-ţi
vinzi lucrurile pe care nu le mai porţi, să faci
schimb, să negociezi, să dai hainelor o a două
şansă, să experimentezi vestimentar la preţuri
mici, a fost gândit ca o alternativă necesară în
contextul exploziei ofertei de haine şi obiecte
din ultimii ani.
Acum am sărbătorit doi ani, am mărit
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frecvenţa ediţiilor, a devenit neîncăpător pentru
scotocitorii care au creat deja o comunitate,
care se tot măreşte. Este unul dintre fenomenele
oraşului ajung să cred, oriunde merg cel puţin o
persoană ştie, i s-a povestit, a venit sau urmează
să viziteze Yard Sale-ul din Dianei 4, ori este
deja îndrăgostit şi abia aşteaptă următoarea
ediţie.
A crescut odată cu încrederea noastră, a mea
şi a Ancăi Mănescu, sora şi partenera mea
de business, în fenomenul reutilizării şi al
conştientizării valorii hainelor.
După toate pregătirile şi munca pe care
o presupune organizarea unui eveniment,
rămâi întotdeauna cu momente şi amintiri
dragi. Ne poţi spune povestea primului
eveniment pe care l-ai organizat?
În februarie 2013 la Serendipity Tea pe
Dumbrava Roşie îmi adunam cunoştinţe şi
prieteni, vreo 10-12, pentru un târg de vechituri
“ca afară”. Îmi amintesc cum era gheaţă şi am
ieşit din maşină cu un maldăr de haine pe un
umeraş aşa mare, încât nu vedeam în faţă.
Am făcut câţiva paşi şi am căzut. Hainele au
zburat, eu aproape că plângeam de durere –
îmi scrântisem glezna într-o groapă pe care nu
am zărit-o… nici nu aveam cum.
Prima ediţie Yard Sale a fost cu o super
energie pozitivă, relaxa(n)tă, oameni frumoşi,
mulţumiri, zâmbete şi… cu mine şontâcşontâc încălţată în papucii chelneriţei. Am
reţinut doar partea cu potenţialul şi a fost bine
că m-am văzut obligată să stau cu laptopul în
braţe vreo câteva zile şi să organizez şi a doua
ediţie.
Ai fost editor la revistele Ideal Mariaj,
Popcorn şi Miresici, iar acum te putem numi
un blogger de succes. Când ţi-ai dat seama
de pasiunea ta pentru scris şi când ţi-a fost
confirmată?
În liceu, chiar mai devreme, realizam că,
într-un anume fel, cuvintele mă ascultă şi mă
urmează. Însă, în facultate mi-am depăşit
îndoielile. La seminariile de redactare ţinute de

49

PR Forward

dl. profesor Sorin Preda căpătasem o teamă
cumplită de criticile sale ironice, încât aveam
momente când refuzam să mă duc. Însă, îmi
plăcea să scriu şi îmi făceam temele pe care i le
dădeam unei colege, să le strecoare pe catedră.
Imediat după unul din seminarii mă prinde
profesorul pe hol şi-mi spune că a rugat-o pe
colega mea să-mi citească cu voce tare textul,
completând: “Unii ştiu, pur şi simplu, să scrie,
eu nu fac decât să le disciplinez condeiul”.
Luasem 10, nu-mi schimbase nici o virgulă.
Ai gustat viaţa de agenţie ca Account
Manager la 2ActivePR şi PR Consultant la
Millenium Communications. Ce cunoştinţe
din agenţie aplici în momentul actual şi ce ai
învăţat nou ca freelancer?
În fiecare dintre proiectele mele, Yard Sale sau
gabiurda.ro, mă obiectivez şi lucrez ca şi cum
eu m-aş fi angajat ca om de Comunicare. Aşa
ajung să creez strategii, să mă gândesc la soluţii
creative pe care altfel nu le-aş fi găsit. Plus că mă
ajută să trec mai uşor peste perioadele dificile,
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peste provocările, pe care nu le iau personal,
ci profesional, aparţin brandurilor Gabi Urdă şi
Yard Sale, dar şi mie, omul Gabi Urdă care este
în spatele lor, dar într-o măsură mai mică.
Folosesc toate mecanismele de relaţionare,
comunicare, creare de mesaj, imagine etc. pe
care le-am deprins în acei ani lucrând pe conturile unor branduri mari. Sunt la fel de exigenţă
cu mine şi-mi setez rezultate, doar că abia simt
că pot seconda toată această construcţie cu
siguranţă, cu încredere, cu firesc, pentru că pot
controla mare parte dintre aspecte.
Care sunt cele mai mari provocări ca freelancer în PR şi cum reuşeşti să le depăşeşti?
Dar cele mai mari satisfacţii?
Instabilitatea clienţilor, fee-urile mai mici
pentru mai multe activităţi decât într-o agenţie
mare, recunoscută, confundarea omului cu
specialistul de către client şi astfel subestimarea acţiunilor acestuia şi implicit (dacă nu eşti
o echipă, adică o entitate abstractă) educarea
potenţialilor clienţi pentru a înţelege beneficiile PR-ului şi imaginii construite corect etc.
Legătura personală cu clienţii, scurtcircuitarea birocraţiei dintr-o agenţie sau firmă mare
(inutilele, uneori, şedinţe şi aprobări, raportări
etc.), timpul tău liber, creativitatea mai puţin
limitată de aprobări, ierarhiile etc.
Cum ar trebui îmbrăcată comunicarea când
vorbeşti cu un public pasionat de fashion?
Orice public pasionat de un anumit domeniu crede că ştie sau, cel puţin, bănuieşte totul
despre subiectele pe care i le-ai putea aduce în
faţă. Aşa că surprinde-l, adu-i o perspectivă
proaspătă, corect proporţionată între vizual
şi text, într-un limbaj care pendulează între
norm-core şi eclectic, cu exemple de bun simţ
şi bun gust. Şi, mai ales, nu uita tuşa personală,
semnătura stilistică – cum îi faci să se simtă, ce
emoţii le trezeşte prezentarea, cum se îmbină
prezenţa ta vizuală cu discursul tău, gesticomimica cu tonul şi ritmul vocii.
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Legenda spune că biroul unui PR-ist se
asortează cu personalitatea lui şi cu starea de
spirit. Cum l-ai descrie pe al tău în cele mai ocupate, dar şi în cele mai relaxate zile?
Biroul meu e sufrageria casei în care stau. Mă
ghidez după “Cele mai bune instrumente sunt cele
pe care le ai acum”, aşa că m-am adaptat unei case
închiriate şi unui birou de împrumut.
Are multe neajunsuri (prea puţină lumină,
spaţiu prea mic) şi multe avantaje pentru că este
funcţional, păstrează o legătură armonioasă între
profesional şi personal, fiindcă îl împart seara cu
logodnicul meu, e alb, are mereu într-un colţ flori
şi vraful cu cele mai noi cărţi cumpărate, un titirez,
un metru de croitorie, telefonul, agenda, prostiuţa
aia pentru Internet Banking, bucăţile de ceramică
turcească pe care veşnic mă aşteaptă paharele cu
apă.
E mai aglomerat în zilele când sunt calmă şi
binedispusă şi extrem de curat şi organizat când
sunt ocupată, tulburată, caut soluţii – atunci simplific şi epurez totul de inutil.
Emană biroul tău la fel de multă creativitate
precum blogul şi toate proiectele tale, sau se
caracterizează printr-un stil minimalist?
Spaţiul, chiar de împrumut temporar, capătă amprenta noastră şi ne urmează evoluţia estetică. Are
o baza minimalistă şi nivele care se redefinesc, înnoiesc precum florile în vază.
Fashion PR-ul este un domeniu foarte râvnit de
studenţii de la Comunicare. Care sunt sfaturile
pe care le-ai da studentului de azi şi absolventului de mâine?
Să treacă dincolo de “paietele” brandurilor din
fashion şi să-şi dea seama de pragmatismul business-urilor din spate, astfel că, să facă internship
o vreme înainte de a se îndrepta spre Fashion PR.
Să citească şi altceva pe lângă reviste şi să
privească mai puţine frivolităţi, să “tocească” articole scrise de specialişti, în comunicare, economie, sociologie, ecologie, psihologie, pentru a-şi
explica de ce creşte sau stagnează popularitatea
unui brand, cum poţi influenţa, de ce oamenii
aleg anumite branduri şi au anumite comportamente în magazin, pe internet, în faţa dulapului.
Aaa, şi să nu se gândească prea mult înainte
de a se apucă de un proiect care i se pare o provocare. Să-şi urmeze, pur şi simplu, instinctul.
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de Mihaela Zaharia
Colaborator
Am trăit primul sfert din viaţă în două lumi
diferite. Una asemănătoare unui pod plin de
lacăte colorate şi alta, de peste pod, unde cei
nesătuli stăteau la baza apei, iar curioşii plecau
pe străzi mici şi întortocheate. În prima lume
se punea accent pe cantitate, expunere, grandiozitate. La şcoală se cerea mult. Toată lumea
era debusolată, ameţită în ceea ce priveşte
meseriile şi se pompa carte doar că să ai din ce
alege când vei deveni “om mare”. În 2000 am
avut şi internet şi imprimantă, aşa că am putut
face faţă cu brio referatelor cu număr limitat de
pagini. O limită de minim 10. 10 despre nimic.
Comentariile… ah, zeci de caiete dictando cu
scris continuu şi plictisitor. Totul se contrazicea cu ce auzeam în casă, de la mama: “less is
more.” Păi bine, atunci cum rămânea cu notele?
Iată-mă ajunsă după şcoli cantitative să scriu
mail-uri eficiente. Mi-a ieşit, dar cu greu. Sper
că vouă să vă fie mai uşor, iar concluziile mele
să folosească.
De teama de a nu intră în spam, junk sau
trash atunci când scriu orice mail mă gândesc la:
1.Mărime
“Less is more”. Nu depăşesc 3 paragrafe, iar
pentru explicaţii îmi rezerv câteva minute la
telefon.
2. Subiect
Clar şi intuitiv. Folosesc linii de separare între
client şi proiect pentru mail-urile interne (ex.
ATC| comunicat de presă Cărtureşti_v1). Astfel, colegii mei vor şti din start cine este clientul, ce găsesc în ataşament, precum şi care este
stadiul materialului.
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

3. Persoana
Îl fac cât mai personal. Ştiu ce formulări de
adresare îi place, ce formulări să evit (ex. termeni over used: “săru-mâna mult!” sau drăguţimperative: “Te rog asap” etc) şi nu mă feresc să
scriu numele persoanei respective ori de câte
ori este nevoie.
4. Spelling & gramatică
Sigur vă este cunoscut mesajul: “Scuze, a fost
autocorrect-ul”. Citeşte mesajul de puţine ori,
dar cu maximă atenţie. Spelling -urile nu sunt
o mare tragedie (în număr mic), însă gramatica este de neiertat în comunicare.
5. Don’t FWD!
Chiar dacă ai găsit o glumă amuzantă,
încearcă să nu o retrimiţi “as it is”. Durează
câteva secunde să cosmetizezi mail-ul, iar
efectul e mult mai bun. La fel şi reacţia celui
care va primi mesajul.
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7. Răspunde în timp
Pentru mine, regula este să nu las niciun
mail de pe o zi pe altă. Cu toate astea, există o
excepţie atunci când deschid mai multe poziţii
de angajare - prioritizez doar CV-urile relevante cărora le răspund în maxim 48 de ore.
8. CC
Nu am înţeles niciodată mail-urile cu mulţi
oameni în CC. Nu credeţi că e mai eficient să
îi păstrăm doar pe cei relevanţi? Poate pur şi
simplu nu au nevoie să fie acolo, ci doar să fie
informaţi într-un moment specific.
9. Text, nu HTML
Îmi plac oamenii hi-tech, însă doar atunci
când nu-i încurcă pe alţii sau când nu fac o
acţiune doar pentru a impresiona. Utilitatea
este primordială.
10. Semnătură
Clară, corectă, completă. De nelipsit la finalul fiecărui email.
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