MISIUNEA UNUI AGENT DE COMUNICARE
Nr. 7 - martie 2016

PR CULTURAL

CU MIRUNA MEIROȘU
PAGINA 13

public-relations.ro

LOG IN TO VLOGGING
CU MIKEY HASH

PAGINA 26

Ce e cu adevărat fun la aﬁrmația „publicitatea înseamnă știință” e
faptul că formula se schimbă de la o zi la alta, de la o industrie la alta,
și noi suntem absolut înnebuniţi după vânătoarea asta de formule.
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EDITORIAL

De șase numere, ne-am luat angajamentul
să trecem pragul agențiilor de top și să aflăm povești
și insighturi de la personalități din domeniu, să
analizăm cele mai tari campanii și să păstrăm
același nivel de calitate cu care v-am obișnuit.  Am
reușit, credem noi, să ne îndeplinim până acum
misiunea cu succes.
Dar după șase reviste în care am dat tot ce am avut
mai bun, ne-am dat seama că trebuie să facem ceva
diferit pentru a putea să ne autodepășim. Așadar,
după multe ore de gândit și răzgândit, a apărut
ideea de a forma o echipă de spioni, care să aducă
publicului cele mai râvnite informații, bine ascunse
până atunci. Așa a apărut Misiunea unui Agent
de Comunicare.
De acolo și până la înființarea Biroului de
Informații PRIME, primul sediu al agenților secreți
pasionați de Comunicare și Relații Publice, nu a mai
fost decât un pas. Plini de entuziasm, am început
dosarul numit „Operațiunea PR Forward 007”, în
care ne-am propus să adunăm cele mai râvnite
informații, direct de la agenții de top din domeniu.
Neuitând de gadgeturile nelipsite ale unui PR-ist –
laptopul, telefonul și agenda, ne-am echipat și am
pornit în căutarea lor!
Astfel, în numărul 007 al revistei noastre, la rubrica
ADd Portrait, vei face cunoștință cu Mircea Pascu,
Managing Director la Geometry Global România
și vei afla care a fost traseul său de la începutul
carierei, ca un om de brand, și până la a fi în fruntea
unei agenții premiate cu aur la Cannes.
Miruna Meiroșu, PR Manager și co-fondator al
Asociației Curtea Veche, ne iese în întâmpinare
pe drumul În culisele PR-ului Cultural și ne
povestește despre ce înseamnă să fii agent de
Comunicare într-un domeniu în care pasiunea
pentru frumos face diferența. Un drum cu multe
provocări, dar cu la fel de multe satisfacții.
Ce ar fi un agent secret fără muzica de spion din
fundal? Iar un agent de Comunicare are cu atât
mai multă nevoie de un Music PR, așa cum este
Anamaria Hâncu, Label Manager & Promotion
Manager at Global Records, pentru a-și găsi sunetul
perfect.

EDITORIAL
Cristian Manafu is typing... și o face exact așa
cum ne-a obișnuit, sincer și cu pasiune. Vei afla ce
înseamnă cu adevărat să fii blogger și care au fost
obstacolele pe care le-a întâmpinat atunci când a
decis să schimbe domeniul de activitate.

Ne oprim puțin să ne sincronizăm ceasul cu Ora pe
glob, alături de James Bond și... Heineken. Agentul
nostru secret s-a săturat de cocktailul Martini și
vrea să facă o schimbare de imagine. Află cât de
bine i se potrivește!
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E timpul să ne folosim de gadgeturile noastre și să
pășim în lumea tehnologiei... Log in to vlogging.
Aici aflăm care sunt cele mai bune arme ale unui
PR-ist care lucrează zi de zi în fața camerei de
filmat. Ia un loc și privește cum Mikey Haș îți

dezvăluie magia.
Ne dăm un pas în spate și punem Sub lupă campania
„Bunici de duminică” a celor de la McCann. Pe noi
ne-a convins că tehnologia face lumea mai bună,
tu ce zici?
Vine să ne spună totul despre ATELIER, pentru că
It’s brand new! Vorbim, desigur, despre Dan Olaru,
Managing Partner al agenției ATELIER GRUP, care
ne vorbește despre cum e să iei totul în mâinile tale
și să te mândrești cu propriile campanii.
Nu putem să nu ne bucurăm la maximum de vremea
frumoasă fără să ne facem planuri despre cum o să
ne dăm Check in at... UNTOLD, cel mai anticipat
festival muzical al anului 2016. Cu o istorie de
campanii de PR cu mare rezonanță, facem un recap
înainte de eveniment.
Știi că faci ce trebuie atunci când faci acel First Step
pe scenă pentru a primi premiul pentru campania
la care tu ai lucrat zi și noapte. Dacă nu ne crezi,
întreabă-l pe Alex Petrescu, Creative Strategist la
Geometry Global România.
Ce nu am spus despre un Agent de Comunicare
este că un element care îl caracterizează este stilul
ireproșabil. De aceea, intrăm în Fashion Corner
pentru a ne pune la curent cu tendințele și pentru
a învăța de la Vicki Nicola, Managing Partner The
Group și owner al blogului vickipedia.ro, cum poți
reuși în acest domeniu.
Am ajuns la final, noi ne-am încheiat misiunea.
Sperăm că, înarmat cu informațiile secrete ale
agenților noștri de elită, te vei simți pregătit pentru
orice provocare te așteaptă în domeniu și că îi vei
zâmbi gândindu-te că ai aflat deja din PR Forward
007 cum să îi faci față. Iar noi te așteptăm cu un
feedback sau un gând bun pe adresa prfwd@
primeromania.ro .

EDITORIAL

Alex Nedelcu
Alina Savu
Redactori coordonatori
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Pentru că fiecare agent secret are portretul său bine conturat,
PR FWD schițează trăsăturile unui om de publicitate în
portretul lui Mircea Pascu, Managing Director la Geometry
Global România.

În culisele... PR-ului Cultural

13

PR-ul Cultural reprezintă o provocare pentru cei care îl practică,
presupunând idei inovatoare și multă dedicare. Rubrica aceasta
îți va dezvălui cum Miruna Meiroșu a reușit să îmbine aceste
elemente în proiectele de succes în care a fost implicată.

Music PR

16

Music PR este alcătuit din good vibes, inovație și Anamaria
Hâncu. Nu ai cum să excluzi vreuna dintre premisele acestea
din definiția Music PR-ului. Este momentul să-ți formezi
propria definiție despre acest domeniu.

Ora pe glob

20

Spotted! James Bond a fost suprins alături de…  Heineken, în
spotul publicitar „Urmărirea”, Și a zis cineva ceva de „Spyfie?”
Da, citește despre primul selfie făcut din Spațiu!

Manafu is typing...

22

Anul acesta, Cristian Manafu completează rubrica “Manafu is
typing..” și dezvăluie secretele din spatele unui PR-ist de succes,
dar și pașii de urmat pentru a avea un blog viral pentru cititori.

CUPRINS

Log in to vlogging

26

Log in to vlogging: Pentru a fi un PR-ist de succes ai nevoie
de: o doză de experiență, o doză de pasiune și o #DozaDeHas.
Primele două se dezvoltă în timp, însă #DozaDeHas o poți lua
acum, chiar de la creatorul ei, Mikey Hash.
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Fashion corner

Duminica asta avem inițiativă și ne oprim, cu lupa la îndemână,
pe la tanti Marcela și tanti Ani - două bunici care au asaltat
Internetul cu mâncărurile lor  ce au un gust de succes garantat:
o campanie delicioasă Vodafone realizată de McCann România.

Cum e să pornești din nou de la zero și să ai succes? Aflăm
secretele unui start-up cu meșteri plin de idei de la maestrul
BTL-ului, Dan Olaru, Managing Partner la ATELIER Grup.

CHECK IN AT - Fiecare an vine cu noi oportunități de distracție
și, de această dată, CHECK IN AT te poartă în noul trademark
al României,   locul unde se întâlnesc muzica electronică și
voia bună - Untold Festival, zis și “The Ultimate Romanian
Experience”.

Vino să afli secretele din lumea Fashion, pe care numai un PRist ca Vicki Nicola, ownerul enciclopediei online - vickipedia.
ro, ți le-ar putea dezvălui!
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First Step: Drumul spre succes poate părea lung și anevoios,
însă totul pare imposibil până la primul pas, iar Alex Petrescu,
Creative Strategist la Geometry Global România, întărește
regula cu povestea sa.
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M I R C E A PA S C U
PR PORTRAIT

M a n a g i n g D i r e c t o r, G e o m e t r y G l o b a l

M

ircea Pascu, Managing Director la Geometry Global, este unul dintre pasionații
de publicitate, care în cei 13 ani de experiență a reușit să cunoască atât tainele
marketingului, cât și plăcerea de a lucra în diferite firme și de a se dezvolta nu doar
profesional, cât mai ales, personal. Astfel că ambiția, leadershipul și spiritul competitiv
sunt doar câteva dintre cuvintele care definesc omul și directorul Mircea Pascu.
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Nu foarte multă lume știe faptul că lucrarea
mea de diplomă s-a intitulat „Cultura imaginilor
comerciale”.   Nu numai că trata Publicitatea, ci
avea un studiu de caz pentru realizarea căruia
am venit în București și am stat într-o agenție de
publicitate trei săptămâni. Am iubit Publicitatea de
la bun început. A fost nevoie, însă, de vreo zece ani
ca să îmi dau seama că pot să o și fac.

A

i acumulat, de-a lungul timpului,
aproximativ 13 ani de experiență în
Marketing, respectiv Publicitate, iar în acești
ani putem observa faptul că ai deținut diferite
funcții în companii precum L’Oreal Romania,
Jolidon France, Danone Romania sau Henkel
Romania. Cât de mult a contat această
diversitate în dezvoltarea ta personală? Cum
a schimbat ea omul Mircea Pascu, ce noi
abilități ți-a oferit?

Experiența anilor din Paris a însemnat enorm,
pentru că am fost efectiv nevoit să fiu autodidact.
Nu era nimeni acolo care să ma învețe ceva.   În
primul an, am fost complet singur și pot spune că
le-am trăit pe toate acolo: de la a fi dat afară dintrun magazin cu poliția, până la a merge la petrecerile
din St. Tropez sau la cele din timpul festivalurilor
de modă. Pe scurt –   o maturizare profesională
forțată și concentrată într-un timp foarte redus.
Mai apoi, a urmat una dintre cele mai bune școli de
Marketing, și anume Henkel Romania. Evident că
am urcat în ierarhii sărind dintr-un loc în altul, însă
am beneficiat de pe urma faptului că am schimbat
foarte multe categorii de produse. În toți acești
ani petrecuți la Henkel, L’Oreal și Danone Baby
Nutrition, am reușit să învăț ce să fac și ce să nu
fac. Am ajuns să știu să fiu modest și arogant și să
fac diferența între succes și rezultate bune.

A

stăzi ocupi funcția de Managing Director
la Geometry Global Romania, una

www.PUBLIC-RELATIONS.ro

dintre cele mai premiate agenții din țară. Ce
înseamnă pentru tine denumirea „Managing
Director”? Cum ai descrie această funcție dacă
te-ai folosi de emoții?
Povestea asta cu Managing Director vine după
niște ani în care am trecut prin toate etapele din
departamentul de Client Service. Ce înseamnă
pentru mine? Succes în trecut, succes acum și
succes în viitor. Scuze, dar chiar nu știu altceva și
nici nu vreau să mă străduiesc să aflu. Daca cineva
e interesat să parcurgă drumul acesta cu mine,
sunt mai mult decât onorat să îi fiu coleg, dacă,
în schimb, nu e interesat de succes, atunci îmi e
teamă că nu o să putem colabora vreodată. Cred că
e simplu să numesc sentimentele după răspunsul
ăsta: aroganță și modestie. Fiecare dintre ele are o
aplicabilitate clară în funcție de moment. Un lucru
e sigur: I’m a winner by choice!

Ș

tim despre Geometry Global că a fost lansat
în 2013 și că este rezultatul fuziunii dintre
G2, Ogilvy Action și JWT Action. Care sunt
trei dintre conceptele cheie ce stau la baza
creării unei colaborări atât de strânse? Cum se
creează o astfel de echipă?

În România, fuziunea a avut loc între G2 și Ogilvy
Action, JWT Action neactivând aici. La nivel de
echipă, a fost un mix de oameni cu backgrounduri
diferite, dar cu vibe-uri și pasiuni constructive.
G2 avea o echipă mai mare (aproximativ 100 de
oameni),   Ogilvy Action o echipă de aproximativ
30  - motiv pentru care au fost invitați în casa de
pe Strada Frumoasă.   Aici ne-am împrietenit, am
început să ne cunoaștem și să devenim o echipă,
însă nu vă imaginați că a fost un proces facil. Într-o
astfel de poveste, metode clasice și des întâlnite în
corporații mari de genul traininguri motivaționale
lungi nu au efect. Oamenii au nevoie de timp să
se integreze, dar și tu, în calitate de manager, să îi
cunoști.
Sunt trei concepte pe care nu le rostesc din cărți, ci
din propria experiență:
1. Răbdare. Oamenii, oricât de expuși
schimbărilor ar fi, manifestă o rezistență la
schimbare, care este absolut normală. Sunt mai
multe stadii ale manifestării ei, iar negarea și
dezamăgirea sunt des întâlnite. Cheia este să îi
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A

i absolvit cursurile Universității Creștine
„Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca și
ai activat mulți ani ca
specialist în Marketing, fie ca Marketing
Manager, fie ca Product Manager sau Business
Director. Ce te-a făcut, totuși, să alegi
domeniul Publicității? Ce te-a influențat să
schimbi direcția carierei tale?
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asculți de câte ori au ceva de spus, să-i lași să se
exprime.
2. Nevoia de afirmare.  Brief-urile la liber,
exercițiile  de creație, discursurile în curte și chiar
petrecerile până târziu le-au dat undă verde să se
exprime. Aici nu există un dress code al funcțiilor
când vine vorba de creativitate, soluții. Oricine
poate să vină cu „the next best thing”!
3. Iubire. În timp, cu răbdare și exprimare,
apare iubirea. La noi a fost un moment  important
festivalul Cannes Lions, de unde ne-am întors cu
patru premii din cinci nominalizări, iar bucuria s-a
simțit de la mic la mare. Atunci, casa de pe Strada
Frumoasă a fost locul în care vibrația, munca și
umbra lăsate de schimbările din ultimii ani au
cunoscut renumele. Unul internațional. Pot spune
că de atunci și până acum suntem în linie dreaptă
cu tot ceea ce înseamnă echipe, oameni mulţumiţi
de ceea ce fac și de locul în care sunt. I love my
team!
Pe lângă cele meționate mai sus, țin foarte mult la
valorile de bază - bun simț și sinceritate. Le aplic și
le aştept de la cei alături de care lucrez.

D
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ar cum reușește un leader să conducă
această echipă, să o motiveze? Ce crezi
că te-a ajutat cel mai mult să gestionezi
activitatea echipei?

Funcționăm prin intermediul unui management
participativ. Asta înseamnă că fiecare departament
din agenție   - Client Service (incluzând ATL, PR,
BTL și Digital), Creație, Strategie, Financiar – au
leaderii lor care se comportă ca niște conducători
de companii. Sunt persoane cu experiență, oameni
alături de care am lucrat cot la cot și în care acum
am toată încrederea că vor conduce businessul și
stiu să își motiveze foarte bine echipele. Hai să vă
dau un exemplu al acestei colaborări atunci când
vine vorba de management participativ: noul
nostru Client Service Director a fost ales de oameni
printr-un vot foarte transparent: a show of hands.
Pe lângă pilonii importanți ai departamentelor,
menționați mai sus, am format o structură pe care
am numit-o Academia GG, unde am alăturat
oameni din mai multe departamente, chiar și
cu funcții mai mici, dar care au o influență mare
asupra echipei datorită nivelului de cunoștinte și al
capacității de lucru.
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C

ând ne gândim la Publicitate, asociem
imediat domeniul cu termenul creativitate,
însă ai afirmat faptul că „Publicitatea
înseamnă știință”, că în Publicitate nu este
suficientă doar creația artistică, așadar, cât
de strategică este de fapt Publicitatea și care
este formula științifică pe care ar fi ideal să o
folosim?

Nu există campanie fără un input strategic... asta
ca să fie clar de la bun început. Ce e cu adevărat
fun la afirmația „Publicitatea înseamnă știință”
e faptul că formula se schimbă de la o zi la alta,
de la o industrie la alta, și noi suntem absolut
înnebuniţi după vânătoarea asta de formule.  Care
ar fi formula ideală? A fi capabil să te transformi în
fiecare zi, să poţi să te adaptezi schimbărilor oricât
de violente ar fi acestea. Si, credeţi-mă, în aceste
vremuri în care tehnologia schimbă absolut totul în
jurul nostru, capacitatea de transformare e Sfântul
Graal.

D

acă „We inspire people to buy well”, cum
definim termenul „well”, ce caracteristici
trebuie să aibă acesta? În prezent, ce consideri
că atrage din ce în ce mai tare atenția
publicului?

„Well” înseamnă eficiență, entertainment și
utilitate. Trăim într-un ocean uriaș de informații
și mesaje, într-o lume în care cinci secunde sunt
suficiente să afli absolut orice şi asta pune o
presiune nemaiîntâlnită pe Publicitate. Dintrodată, industria asta trebuie să fie relevantă și cu
adevărat utilă, trebuie să fie sinceră și cu picioarele
pe pământ. Lumea Publicității se schimbă în
fiecare zi și suntem într-o cursă de adaptare mai
mult decât oricând. „Well” nu se referă la atragerea
atenției publicului, ci la dorința de a ne asigura
că îi oferim ceva cu adevărat util, ceva care să îi
simplifice momentul sau decizia, ceva care să
fie atât de relevant, încât creează recurență. Iar
recurența în zilele noastre înseamnă transformarea
adaptabilității într-o disciplină.

A

stăzi suntem din ce în ce mai conștienți de
puterea rețelelor sociale și de ușurința cu
care transmitem informații prin intermediul
lor, dar care ar putea fi eventualele dezavantaje
ale social media? Pot ele deveni un obstacol
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sau, dimpotrivă, pot fi cel mai important
instrument într-o companie?
Ufffff ... aici chiar nu o să fiu un foarte bun
interlocutor. Personal, consider că rețelele sociale
distrug o serie de valori umane care tind să devină
„a rare comodity”. Ne e din ce în ce mai ușor să
comunicăm în scris și nu verbal, suntem avizi după
propriul nostru canal TV, vrem un număr cât mai
mare în dreptul butonului de like sau share, stăm 45
de minute ca să postăm un selfie. Hai să ne gândim
o secundă la cuvântul acesta – „selfie”... Spune
absolut tot. Am repetat-o în foarte multe key notes,
conferințe sau paneluri: F*** brands that are loved,
but don’t sell! Sunt ca un selfie care a durat 45 de
minute să fie postat și a primit like-uri de la 25%
dintre oamenii pe care nu îi cunoști!

G

Puterea de a se adapta în mod continuu în scopul
generării unor rezultate concrete.

A

i menționat faptul că „dacă chiar vrei să
schimbi ceva în societate, trebuie să îți
iei un partener foarte puternic”. Care sunt, în
opinia ta, cele mai importante calități, din care
să rezulte faptul că un partener este potrivit
pentru a reuși să schimbați atitudini?

Cred că e foarte important să împărțim un set de
valori cu toți partenerii noștri. Cele mai importante
valori, fără de care nu văd cum am putea coexista,
sunt: responsabilitatea socială, pasiunea pentru
ce facem, lipsa oricărei forme de discriminare
și dorința de a schimba ceva. Sunt prea multe
campanii care vor doar să impresioneze și prea
puține care își propun de la bun început să schimbe
ceva semnificativ. De unde și eterna dilemă:
rezultate sau premii de creativitate? Personal, mă
încăpățânez să le obțin pe ambele.

D

eoarece revista noastră se dedică în
principal studenților și tinerilor pasionați
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de domeniul Comunicării și Publicității, ce
calități cauți ca angajator? Cât de curajoși
trebuie să fie studenții când aplică pentru
un internship și cum i-ai sfătui să facă față
provocărilor impuse de practică?
E simplu: nu citesc CV-uri, mi se par irelevante.
Vreau să văd energie, voință și pasiune.  Vreau să
văd că cineva își dorește extrem de mult să vină
la noi în echipă, vreau să îmi fie clar că persoana
respectivă vrea mai mult decât un job description. I
want you to want more!

O

ultimă întrebare: dacă ai putea da timpul
înapoi, să te întorci în momentul în care
trebuie să iei o decizie în privința carierei tale,
ce altă meserie ai alege și care ar fi motivul?

Nu aş da timpul înapoi pentru că nu vreau să schimb
nimic. Dacă vreţi să ştiţi ce fac cu aceeaşi pasiune,
pot să va spun: gătesc. Nu gătesc însă pentru
a potoli foamea, ci pentru a încânta simţurile.
Hai să îi spunem o experienţă care îţi provoacă
toate simțurile, un orgasm culinar, o provocare
senzorială… e tot un fel de Cannes, dar mai sincer.
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eometry Global în Romania este o
agenție care și-a câștigat renumele prin
numeroasele premii primite și care este mereu
pregătită să ofere clienților săi creativitate
și diferențiere. Dar dacă ne-am imagina că
Geometry Global este un termen din DEX, ce
definiție crezi că i s-ar potrivi?
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Î N C U L I S E L E . . . P Ro perspectivă completă asupra domeniului și am
putut aplica imediat la locul de muncă tot ceea ce
învățam la facultate.
Ajută foarte mult studiile de specialitate, chiar dacă
se poate întâmpla să ai și colegi fără o pregătire în
domeniu. Se vede o diferență în modul de a aborda
problemele, de a gândi strategiile, conceptele, de
a-ți utiliza resursele și spun asta după ce ani de zile
am coordonat programe de internship la care au
participat studenți de la facultăți diferite. În același
timp, nu e suficient să ai o facultate în domeniu (cu
atât mai mult să fii șef de promoție) ca să fii un bun
profesionist. Nu trebuie să uiți niciodată să înveți
și să te adaptezi.

D
Interviu cu MIRUNA MEIROȘU
PR Manager, Curtea Veche Publishing
Vice President & Co-founder, Asociația Curtea
Veche

A

PR CULTURAL

vând în vedere că ai terminat Facultatea
de Comunicare și Relații Publice, ca șef
de promoție chiar, cât de mult crezi că te-a
ajutat acest lucru în formarea carierei tale de
PR-ist?

La momentul respectiv, FCRP-ul, în special, și
SNSPA-ul, în general, erau alternative la un sistem
destul de conservator și ofereau o deschidere în
gândire și o conectare la mediul profesional real,
care mi s-au părut esențiale pentru domeniul
nostru. Mi-am dat seama abia atunci cât de
încorsetați am fost până la nivelul liceului, unde
profesorii ne ofereau teoria, dar nu și capacitatea
de a argumenta real pe baza ei. Răspunsul era
întotdeauna unul singur. În viață, răspunsurile pot
fi mai multe, și atunci ai nevoie de o capacitate de
argumentare sau de un spirit critic pe care școala
nu le avusese în vedere până la acel nivel. Eu am
avut norocul să am parte de profesori dedicați, care
au pus accent egal pe teorie și practică, și să fac
parte dintr-o generație foarte unită și curajoasă
în idei. Mulți dintre foștii mei colegi de facultate
sunt astăzi specialiști respectați în industrie. Am
completat Facultatea de Comunicare cu Masteratul
de Marketing de la ASE, ceea ce s-a dovedit a fi o
alegere excelentă, pentru că împreună mi-au oferit
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in ceea ce am observat, la începutul
carierei tale ți-ai dorit foarte mult
să activezi în domeniul acesta al PR-ului
Cultural. Ce te-a determinat să faci această
alegere în defavoarea celorlalte specializări
din lumea Relațiilor Publice?
Mi-am dorit să fac ceva care să fie aproape de sufletul
meu. Dacă merg cu plăcere la teatru sau citesc cu
bucurie o carte, de ce să nu mă înconjor de aceste
lucruri atunci când lucrez? În plus, dintotdeauna
mi-am dorit să pot spune la finalul zilei că această
bucățică din viața mea am petrecut-o cu folos.
Cultura și educația sunt domenii esențiale pentru
mine, cum sunt și sănătatea sau mediul.
Ca om de Relații Publice, ai avantajul că îți poți
alege orice domeniu îți place. Nu ești chimist, dar
poți lucra pentru o companie de farmaceutice, de
exemplu. La început de drum, ai o foarte   mare
libertate, și sfatul meu este să investești timp pentru
a realiza ce îţi doreşti, pentru că în momentul în
care știi ce vrei, poţi găsi în tine toate resursele
necesare pentru a ajunge acolo.

C

ariera ta profesională a început la Curtea
Veche Publishing. Care crezi că au fost
principalele calități care te-au ajutat să faci
parte din acea echipă?
Cea mai importantă calitate cred că a fost faptul că
am aplicat. Postul cerea o experiență minimă de doi
ani, pe care eu nu o aveam la acel moment, cu toate
internshipurile și voluntariatele anterioare. Cred
că au simțit cât de determinată eram să lucrez aici.
Nu știu să vă spun ce au apreciat la mine atunci,
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C

are au fost cele mai mari provocări cu care
te-ai confruntat de-a lungul carierei tale?

E

ditura Curtea Veche a avut mai multe
proiecte prin care a promovat lectura,
în special programul național „Cărțile
copilăriei”. Cât de receptivi au fost oamenii la
această inițiativă?

Programul acesta a pornit dintr-o nevoie reală
și lumea simte când este vorba de ceva autentic.
În România – știu că nu e o noutate – nu se prea
citește. Din cauza lipsurilor materiale, din cauza
lipsei de acces la carte, pentru că nu există un
obicei al lecturii sau pentru că nu știm, ca părinți și
profesori, să facem lectura atractivă.
La editură simțim consecințele care ne afectează
direct: o piață de carte mică și o zdruncinare
permanentă a culturii, care ne pun în față un
viitor nesigur. După ani de zile în care am încercat
să convingem adulții să citească, ne-am spus că
singura soluție este să schimbăm ceva la copii, ca
peste 20 de ani să avem generații capabile să ia
decizii înțelepte pentru noi toți, cei de atunci. Ne
dorim oameni capabili să înțeleagă ceea ce citesc
și să gândească independent. Programul de lectură
“Cărțile copilăriei”, care e dus acum mai departe de
Asociația Curtea Veche, asta face. Sunt deja peste
30.000 de copii care au beneficiat de acest program
până acum şi sperăm să reuşim cu ajutorul
partenerilor şi sponsorilor să îl ducem pe termen
cât mai lung.

www.PUBLIC-RELATIONS.ro

A

i afirmat la un moment dat că la început
de drum este firesc să greșești până capeți
o oarecare experiență. Consideri că greșelile
contribuie la formarea profesională a unui
PR-ist de succes?

Depinde de cât de mari sunt greșelile, cât de des și la
ce nivel le repeți. Lăsând gluma la o parte, la început
de drum este foarte important să experimentezi.
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dar pot să vă spun că eu acum, când îmi aleg colegii
de departament, apreciez, dincolo de pregătirea
profesională, entuziasmul lor, capacitatea de a se
adapta și de a învăța rapid. Ce ar mai fi important
este să vezi că acea persoană se identifică cu stilul
de comunicare al companiei.

O provocare este faptul că trebuie să îţi găseşti în
permanență resurse să creşti profesional, indiferent
de nivelul la care ești, să reuşeşti să faci programe
de o complexitate din ce în ce mai mare, să poţi să
fii în permanenţă adaptat şi conectat la ceea ce se
întâmplă. Provocări au fost la tot pasul, începând
cu faptul că tipurile de public ale editurii sunt
foarte diferite și trebuie să știi cum să li te adresezi
– ai cărți pentru copii și părinți, dar ai și un
mediu diplomatic sau business; ai un public elitist
pentru unele cărți, dar și un public mai comercial
pentru altele și tot așa. Complexitatea proiectelor
iarăși variază: turnee naționale de promovare,
organizarea de evenimente la dimensiuni extrem
de mari, cum a fost lansarea cărții Președintelui
Iohannis, unde au participat 4.000 de persoane,
colaborarea la un nivel extrem de înalt cu Casa
Regală a României sau lansarea de colecţii noi.
Ce îmi place este că, profesional, slujba pe care o
am îmi permite să jonglez cu diferite aspecte din
Comunicare și   Marketing, fie că este vorba de
un proces de refresh de brand sau de comunicare
internă, personal branding, relații cu presa, social
media, organizare de evenimente, campanii
integrate de marketing și altele.
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Nu multe locuri îți oferă posibilitatea de a greși
asumat, ca să poți învăța care e publicul tău şi la
ce răspunde, cum funcționează relațiile cu presa,
care sunt tehnicile cele mai bune de comunicare și
partenerii cei mai de încredere. Lucrurile acestea
le poţi afla doar din experienţă. Trecând de etapa
de formare, ca specialist, înțelegi că orice idee
nouă, care poate aduce rezultate semnificative, nu
se implementează fără anumite riscuri. Deja ai o
experiență mai mare, o intuiție testată, dar trebuie
să ai şi curajul să încerci lucruri noi, să nu te
plafonezi, să îţi doreşti să ai ocazia de a greşi.

Î

PR CULTURAL

n ultima vreme, în România, oamenii
încep să conștientizeze din ce în ce mai
mult importanța PR-iștilor în domeniul
Culturii. Cum crezi că vor evolua lucrurile
pe această latură în viitor? Crezi că
instituțiile se vor axa mai mult pe oamenii
specializați în Relațiile Publice Culturale?

Cred că e un mers firesc al lucrurilor, odată cu
dezvoltarea economică și globalizarea know-howului, deși în zona instituțiilor publice este mai
greu. Nu știu cât de mult chiar se conștientizează
importanța PR-ului Cultural, de vreme ce nivelul
de awareness în sine al conceptului încă este slab.
Când eram în liceu, nici eu și nici colegii mei nu
știam ce înseamnă PR. Astăzi am rude care încă
nu înțeleg cu ce mă ocup. E drept, în Bucureşti
lucrurile stau mai bine decât în restul ţării. Da,
cred că lucrurile vor continua să se schimbe în
bine, dar trebuie să avem răbdare, şi noi, cei care
formăm comunitatea de specialişti, să explicăm
în permanenţă ce înseamnă munca noastră.
Dincolo de asta, PR-ul Cultural mi se pare
o necesitate. În lipsa bugetelor pentru publicitate
sau marketing, care în domeniul cultural în general
lipsesc, un serviciu de PR este un minim necesar.
În momentul acesta, nu văd cultura dezvoltându-se
real decât în urma unei simbioze public - privat.
Sau privat - privat. Mă refer la susținerea PRului cultural de către marile companii care își
dezvoltă direcții de CSR în Cultură. Este nevoie
de o infuzie financiară în Cultură, altfel nu avem
de-a face decât cu un cerc vicios. Abia atunci va
exista o investiție în tot ce înseamnă Marketing
Cultural și abia atunci vom avea performanțe
care să ridice întregul nivel al industriei.
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A

i fost colaborator voluntar la diferite
festivaluri de teatru şi film. Care
sunt cele mai importante lucruri de
știut când vine vorba de organizarea
unor evenimente de o așa amploare?
Dacă te referi la lucrul cu voluntarii, e
important să știi să creezi o echipă eficientă.
Asta înseamnă să asiguri o atmosferă plăcută și
motivantă și să ai grijă la training, la organizarea
pe sarcini și la monitorizarea voluntarilor.
Dacă te referi strict la organizarea unui festival,
chiar am o experiență recentă cu Festivalul   de
Lectură Narativ, realizat printr-o finanțare ARCUB,
unde am fost manager de proiect și unde am lucrat
cot la cot cu Valentina Roman și Smaranda Nicolau,
colegele mele de la Asociația Curtea Veche,
datorită cărora am avut o primă ediție de succes.
Mi s-a recovnfirmat că pentru organizarea unui
festival reușit trebuie să ai o echipă de încredere
și muuulte briefinguri, parteneri pe care să te poți
baza, capacitatea de a te adapta rapid la neprevăzut
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și suficienți oameni în poziții dinainte stabilite.
Acum, atenție să nu cazi în cealaltă extremă: îmi
aduc aminte prima ediţie a unui festival de film,
unde m-am înscris ca voluntar alături de jumătate
dintre colegii de facultate. Cine venea la proiecții
vedea o armată de studenți veseli, amabili, pregătiți
să ajute cum puteau, dar care îi depășea numeric  
pe spectatori. La monitorizarea de presă am găsit
un articol care ne-a făcut să râdem (și să avem
grijă laurmătoarele ediții) în care se spunea că nu
e un festival de film, ci un festival al voluntarilor.  

Î

n prezent ești PR Manager la Curtea
Veche Publishing și membru fondator al
Asociației Curtea Veche, fapt ce implică multe
responsabilități și multă dedicare. Cum reușești
să îmbini viața profesională cu cea personală?
E adevărat că toate responsabilitățile mele consumă
mult timp și câteodată îmi doresc ca ziua să aibă 48
de ore, dar încerc să am grijă ca în viața profesională
să fac lucruri care îmi plac, iar în viața personală să

stau cu oameni care îmi plac. Sunt o fire dinamică,
cu interese în multe domenii. Citesc, desenez,
dansez tango, am o pasiune pentru Jamie Oliver și
pentru gătit sănătos (nu degeaba sunt Ambasador
FoodRevolution) și nu pot niciodată să dorm până
la prânz.Crezi că există un secret al unei cariere
de PR-ist de succes? Dacă da, care ar fi acela?
Noțiunea de succes e relativă, poate ține
de recunoașterea breslei sau de aprecierea
angajatorului, de impactul social, economic sau de
imagine al campaniilor pe care le faci, de mediul de
care ajungi să te înconjori, de aspectele materiale.
Când știi ce tip de succes îți dorești în carieră,
probabil ai și metoda de a măsura unde ai ajuns.
Pentru mine, lucrurile pe care mi le-am dorit de
la viața profesională s-au redefinit de-a lungul
timpului. Cred că drumul spre succes înseamnă
să mergi exact acolo unde simți că îți este locul.

A

vând în vedere că sunt foarte mulți tineri
studenți ai facultăților de Comunicare și
Relații Publice, ce sfaturi le-ai oferi pentru
a deveni PR-iști în domeniul Culturii?
Să cântărească foarte bine ce își doresc şi să
conștientizeze că în domeniul Culturii ai şanse ca
PR-ist doar dacă eşti cu adevărat pasionat. Răsplata
emoţională le depășește pe cele de altă natură.
Trebuie să îți placă frumosul, dar să rămâi pragmatic.  

Î

1. Ajungi să lucrezi cu personalitățile tale culturale
preferate
2. Ai șanse să găsești cel mai plăcut mediu de lucru
posibil
3. Dacă nu erai, devii un consumator de cultură
frecvent
4. Îți impresionezi mereu prietenii, pentru că știi
cele mai noi tendințe culturale
5. Ești la curent cu un tip de cancan pe care nu îl
găsești la televizor
6. Îți faci prieteni în toate locurile unde până atunci
intrai ca un simplu spectator sau client
7. Pleci acasă mai bogat sufletește în fiecare zi.
La cât mai multe ediții!
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n final, dat fiind faptul că revista noastră
se află la al șaptelea numar, poți să ne
spui șapte lucruri care ar motiva pe oricine
să activeze în domeniul Culturii în general?
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MU SIC

Interviu cu
ANAMARIA HÂNCU
Label Manager & Promotion
Manager la Global Records

B

MUSIC PR

ună, Anamaria! Ne bucurăm să te avem
alături și să aflăm cât mai multe despre
tine. Știm ca ai devenit cunoscută pentru
proiectul inițiat în urmă cu șapte ani, „Let’s
Do It, Romania” (din 2009). Însă, în 2011, ai
ajuns la Global Records. Ce te-a determinat
să iei această decizie? Și cum se îmbină aceste
două proiecte ale vieții tale?
Bună, PRIME România! Mă bucur să fiu alături de
voi în continuare, îmi face plăcere să interacționez
cu voi de fiecare dată! Da, „Let’s Do It, Romania!”

16

PR

reprezintă „rampa de lansare”. O campanie
dragă sufletului meu, care a început dintr-o idee
nebunească pe care am pus-o în practică alături de
Liana Buzea în 2009 și a continuat cu patru Zile
de Curățenie Națională și proiecte de traininguri,
acțiuni corporate, care au avut 1.1 milioane de
voluntari implicați în organizare, participanți la
acțiunile de curățenie. O experiență extraordinară,
care a crescut de la an la an. „Let’s Do It, Romania!”
a devenit un brand apreciat și iubit în care oamenii
au încredere.
Am simțit nevoia unei noi provocari
dupa prima ediție a „Let’s Do It, Romania!” și, de
asemenea, trebuia să am un job, nu puteam să fac
voluntariat la nesfârșit. Deși, de voluntariat nu
te poți lăsa niciodată.   După o scurtă perioadă la
The Practice, am primit această propunere de a mă
alătura echipei Global Records și sunt încântată că
am ales acest drum, pentru că am descoperit o altă
lume.
Aceste două lumi au și puncte comune și, desigur,
drumuri total opuse. Dacă la Global Records
comunici publicului despre muzică, artiști, reușite,
la „Let’s Do It, Romania!”, vrei să le arăți locuitorilor
României că țara noastră poate fi mai frumoasă, mai
responsabilă, mai curată și că, împreună, putem să
o facem să fie așa cum ne dorim.

N

e-a atras atenția facultatea pe care
ai terminat-o, cea de de Sociologie
și Asistență Socială, dar și un master în
Comunicare. Care a fost importanța acestora
în viața PR-istului care ai devenit ulterior?
Mi-a plăcut mult să studiez Sociologia și apoi
să fac masterul de Comunicare, mass-media și
societate, mi s-a părut un drum frumos, în care
m-am descoperit pe mine, am învățat lucruri
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impactul pe care îl are social media asupra
unui artist? Și cât de important este pentru a
păstra vie relația dintre fani și artist?

despre oameni, despre interacțiunile dintreoameni.
Eu cred că din fiecare experiență, studiu, întâlnire
avem ceva de învățat, iar facultatea și masterul,
cu siguranță, m-au pregătit pentru ceea ce fac în
prezent: profesia de comunicator.

P

iața Relațiilor Publice este în continuă
dezvoltare. Ce crezi că-i determină pe
tineri să-și arate interesul pentru o astfel de
carieră?

Cred că, de multe ori, pe langă pasiunea pentru
Relațiile Publice, un domeniu activ, care aduce
provocări noi de fiecare dată, este și mirajul față
de un astfel de domeniu. În funcție de brandul cu
care lucrezi, valorile lui, vizibilitatea lui, ai tendința
uneori să spui – wow, ce tare, mi-ar plăcea și mie
să lucrez în PR. Ajungi uneori să îți dai seama
că nu e chiar ce ți se potriveste. Dar îmbinarea
Relațiilor Publice cu social media atât de prezente
în viața noastră, cu implicarea persoanelor publice,
cu răspândirea informațiilor mult mai rapid,
posibilitatea ca ideile tale să devină o campanie
de succes sunt premise suficiente să îți dorești o
carieră în domeniu.

V

orbeai într-un interviu anterior despre
importanța susținerii creativității unui
copil. Cât de importantă crezi că este această
imaginație cultivată în copilărie, în viața
unui om care lucrează în domeniul Relațiilor
Publice?

Social media sunt esențiale pentru un artist. De la
YouTube, o cale de a-și expune și promova muzica,
la Instagram, Twitter și, mai nou, Snapchat, unde
pot posta fix ce fac în acel moment și pot răspunde
în timp real fanilor, până la popularul Facebook.
Comunitățile artiștilor din online sunt importante
pentru promovarea muzicii, pentru a le anunța
despre concerte și evenimente la care participă,
despre activitățile pe care artiștii le pot face pentru
a susține anumite cauze sociale în care cred sau
pentru a transmite mesaje cheie, care pot avea un
impact educațional în rândul tinerilor.

F

anii sunt cei pentru care, de fapt, există un
artist. Cât de importantă este relația artist
-fan? Cum consolidezi o relație solidă între un
artist și fanii lui?

Relația artist – fan este foarte importantă și este
„datoria” artistului să îi țină aproape și implicați
pe susținătorii lui. Sunt foarte multe modalități
prin care artiștii își pot ține fanii aproape
– să le raspundă la comentarii pe
Facebook sau Instagram, discuții
directe pe Snpachat, tweeturi,
Facebook
Mentions,
surprize (postere, CDuri, tricouri trimise
fanilor înfocați),  
sesiuni
de
meet and
greetla

Creativitatea este importantă în viața oricăruia
dintre noi, indiferent de domeniul în care lucrează.
Însă, în domeniul Relațiilor Publice, te ajută mult
să vii cu idei, cu abordări diferite. Și este important
ca unui copil să îi fie cultivată creativitatea încă din
copilărie prin activități, jocuri, interacțiune cu alți
copii, lectură, muzică, teatru, artă.

S
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ocial media reprezintă, de cele mai multe
ori, un mod de viață pentru o persoană.
Din punctul de vedere al unui PR-ist, careeste
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concerte sau alte evenimente, sesiuni de autografe.
Și INNA, și Antonia își postează poze cu fanii lor
de la concerte, le urează „La mulți ani” celor despre
care știu că e ziua lor, le transmit mesaje video.

I

NNA și Antonia au o relație strânsă cu
fanii din toată lumea. Cum se realizează
această comunicare? E diferită comunicarea
cu publicul global față de publicul românesc?

Da, și INNA, și Antonia au relații strânse cu fanii
lor și fiecare alege să comunice în felul ei, fiecare
are stilul ei și tocmai această autenticitate atrage și
îi ține pe fani alături de ele.
Este important ca atunci când știi că ai fani
numeroși într-o țară să le transmiți mesaje directe
lor, poate chiar în limba lor sau fotografii din țara
lor, îmbrăcat tradițional, din locuri frumoase în
care ajungi în turneu și fanii apreciază mult, se
conectează altfel. INNA face acest lucru de fiecare
dată. Este bine să te adresezi în felul în care știi că
ți-ai creat legatura cu acei fani din acea țară, să fii
„tu” în continuare.

A

i de-a face cu nume cunoscute, nu doar la
nivel național, ci și mondial, iar acestea
atrag și critici, nu doar laude. Oamenii pot avea
păreri preconcepute despre artiști. Lucrând
cu ele zi de zi, cum se desfășoară relația ta cu
INNA și Antonia?

MUSIC PR

Până și părerile preconcepute pot fi schimbate dacă
sunt susținute de fapte, de rezultate bune sau chiar
de o întâlnire față în față cu artistul, care te va
determina să privești lucrurile altfel.
INNA și Antonia sunt două artiste profesioniste,
creative, care au muncit și muncesc pentru carierele
pe care le au. Relația mea cu ele este cât se poate de
firească acum, după cațiva ani de când tot lucrăm.
Vorbim în fiecare zi, chiar și atunci când nu sunt
în țară, pentru că mereu sunt lucruri de organizat,
stabilim împreună ce avem de facut, mergem la
evenimente împreună, emisiuni TV și radio, uneori
și la concerte. Ne gândim la campanii pentru piese,
bineînțeles și cu managementul și echipa.

C

ampaniile de promovare sunt realizate
îndeosebi pentru a menține un produs cât
mai mult timp pe piață sau un brand pe liniade
plutire. Poți să ne spui câteva reguli pe care
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trebuie să le respecte o astfel de campanie, în
industria muzicală, pentru a avea succes? Care
sunt principiile după care te ghidezi tu?
În primul rând, orice campanie trebuie să
urmărească valorile brandului și chiar dacă
șochează, trebuie să fie prin idee, prin nou, nu prin
ceva artificial, de dragul de a stârni valuri.
Apoi, totul pleacă de la muzică. Trebuie să ai o
piesă potrivită pe care să construiești împreună cu
artistul și echipa de specialiști o imagine adecvată,
un videoclip oficial care să fie parte integrată a
campaniei pe care o gândești, susținută și de o
sedință foto, de sesiuni video, de mesaje cheie
postate în social media.
De exemplu, una dintre campaniile dragi mie este
cea pentru cel mai recent single al INNEI – „BOP
BOP”, un videoclip de imagine, fashion, pentru care
am pregătit o campanie de teasing cu vedete TV,
radio, designeri, bloggeri de fashion, fotografi.   Ei
ascultau piesa în căști (publicul nu știa încă piesa)
și aveau diverse reacții super spontane și a prins
super bine. Iar piesa chiar a avut un impact bun.
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A fost locul 1 pe radio și TV în România. Nu spun
că datorită acestei campanii de teasing, ci piesa în
sine are un sound aparte, fiind și o colaborare cu un
artist internațional.
Este foarte important să fii la curent cu ce au mai
lansat alți artiști, să nu se întâmple să vii cu aceeași
idee. Campania trebuie să fie creativă, să inspire,
să aibă mecanisme de viralitate. Dar cel mai
important este ca ședința de brainstorming să fie
facută în prezența artistului, pentru că de fiecare
dată vine cu ideile care îi plac, îi vin natural, le face
cu plăcere și fanii îl simt acolo.
În campaniile de promovare pentru artiști, muzica
și fanii sunt elementele cheie de la care pleacă tot
procesul creativ - ce așteptări au fanii de la muzică
și de la artist.

M

uzica este o oglindă a personalității.
S-a dovedit că un om nu poate trăi fără
muzică. Tu, însă, ai ales să gestionezi imaginea

celor care produc această bucurie. De ce Music
PR?
Îmi place foarte mult muzica; de mică eram la curent
cu mai tot ce se lansa în muzică și în România, și
în străinătate. Ascultam cam tot ce prindeam, cam
așa cred că mi-am format și gusturile muzicale.
Nu am ales Music PR, a fost cumva o întamplare
fericită. Îmi doream să lucrez în zona comunicării
în televiziune sau pe parte de PR pentru persoane
publice, lucru care mi s-a confirmat în perioada
„Let’s Do It, Romania!”, când am interacționat cu
multe persoane publice și mi-am dat seama că
mi-ar plăcea și e o zonă care mi se potrivește. În
campania „Let’s Do It, Romania!”, INNA a fost
unul dintre ambasadorii noștri, am ținut legătura
cu echipa ei și, după încheierea primei ediții de
Curățenie Națională, atunci când au avut nevoie de
un om în echipa lor, pe partea de PR, am fost omul
potrivit la locul potrivit.

Î

Everything happens for a reason! De fiecare dată,
oricât de grea ar părea situația, cred că am ceva de
învățat din experiența respectivă și că așa a fost să
fie!
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n final, am vrea să îți punem o întrebare
legată de tema revistei noastre. Oamenii
au nevoie de simboluri, melodii sau imagini
pentru a le asocia cu lucrurile pe care le
descoperă. De exemplu, agentul 007 este
cunoscut pentru celebra replică „My name is
Bond, James Bond”. Ce expresie o definește pe
Anamaria Hâncu?
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Ora
Pe
Glob
„Agitat, nu amestecat”

ORA PE GLOB

T

oată lumea îi cunoaște preferința pentru
Cocktailul Martini, „agitat, nu amestecat”,
dar se pare că James Bond a renunțat la această
băutură devenită emblematică, pentru bere, în
noua reclama Heineken. Pe data de 22 septembrie,
cu puțin timp înainte ca ultimul film din serie să
aibă premiera, Heineken a lansat un spot publicitar
care îl are ca protagonist pe Daniel Craig. Acesta
joacă, bineînțeles, rolul lui James Bond, aflat într-o
cursă mortală pe o barcă cu motor. „Nu prezintă
nicio îndoială faptul că James Bond va fi veșnic
sinonim cu sintagma <<agitat, nu amestecat>>, dar
el reprezintă o figură universală, așa că nu e nimic
surprinzător în faptul că un Bond contemporan ar
putea să savureze câte o bere Heineken ocazional”,
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Heineken’s SPECTRE
campaign
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acțiunii. În clipul de 90 de secunde, Daniel Craig
primește ajutorul unei frumoase spectatoare, Zara
Prassinot, care este târâtă în probleme în timp ce
face ski nautic. Asemeni reclamelor anterioare
Bond sau Heineken, și aceasta are un simț al
umorului specific 007. Cu toate acestea, însă, este
primul spot în care o persoană de sex feminin devine
complicele și ajutorul spionului. „Dacă analizăm
alte campanii, vedem că întotdeauna este un bărbat
cel care salvează lumea”, a declarat directorul de
sponsorizare la nivel mondial Heineken, Hans Erik
Tuijt. „Ne-am gândit că e timpul să introducem o
femeie universală în campanie. Este pentru prima
dată când personajul Heineken este o femeie.”

Coincidență sau nu?

T

imp de aproape 20 de ani, Heineken a
utilizat o figură masculină care să se lase
atrasă în aventura lui Bond. Marele producător
de bere a trecut de granițele tradiției, încercând
să reunească pentru prima dată convenționalul
și neconvenționalul. Astfel, în prim-plan apare
o prezență feminină. Aparent neplănuită, tema
campaniei vine ca o completare asupra afirmațiilor
lui Craig din acea lună despre carențele moralității
personajului James Bond. Anterior, în septembrie,
actorul declarase pentru revista Esquire faptul că,
în accepțiunea lui, personajul este un singuratic
care își trăiește viața asemeni unui „sexist misogin.”
În noua reclamă, Zara este conturată ca fiindu-i
indispensabilă agentului secret în încercarea
de a scăpa de personajele negative. Sticlele de
bere Heineken sunt introduse subtil în cadru, iar
sloganul brandului apare ca o replică perfectă în
încheiere - „open your world”.  
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Primul selfie din Spațiu

Î

n completarea campaniei digitale SPECTRE,
Heineken împinge încă o dată limitele
tehnologiei moderne, prin intermediul primului
selfie făcut vreodată din Spațiu. Evenimentul a
fost numit natural „Spyfie”, compania încheind un
parteneriat cu UrtheCast pentru a prelua imagini
la calitate ultra HD, folosind o cameră satelit highrezolution, numită Deimos-2, și o cameră video
cu ultra-high-definition, Iris, montată pe Stația
Spațială Internațională. Spyfie a avut loc în timpul
evenimentului exclusivist la care au participat peste
200 de invitați speciali, în Hoover Dam, Nevada,
USA. Orbitând la 600 de km deasupra Pământului,
camera Deimos-2 a mărit imaginea pentru a capta
o perspectivă aeriană inedită. Ulterior, au fost
folosite tehnologii de amplificare pentru a obține
o imagine individuală cu fiecare invitat în parte.
Invitații – celebrități și parteneri media - au avut
posibilitatea de a distribui pe rețelele sociale
imagini în exclusivitate ale unui moment unic în
istorie.

„Ați vrut să aveți o campanie integrată”, a
spus Tuijt. „Bond reprezintă un parteneriat prolific,
care are nevoie de o puternică amprentă digitală.
Ne-am dorit ceva nou, cu o temă care să includă
spionajul. Un Spyfie din Spațiu.”
Scott Larson, CEO-ul UrtheCast a declarat: „Când
Heineken ne-a propus ideea anul acesta, aceea de
a realiza un selfie din Spațiu, nu mai făcuserăm
niciodată așa ceva, dar eram încântați să ne
testăm tehnologia. Acest Spyfie a pus la încercare
performanțele camerei Deimos-2 într-un mod
cu totul original, subliniind precis modul în care
camera noastră și tehnologia deservesc schimbarea
și colaborarea creativă.”
În urma acestei campanii nu ne rămâne decât
să ne întrebăm: „Oare ce va urma?”, căci deja
imaginația parcă devine prea săracă pentru a
anticipa viitoarele idei creative ale francizei
James Bond.
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a declarat un purtător de cuvânt al Heineken.
Pentru un sentiment de autenticitate marca James
Bond, „Urmărirea” folosește cascadori care să
asigure o experiență cât se poate de reală asupra
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CRISTIAN MANAFU

Interviu cu CRISTIAN MANAFU
Event Planner, Social Media
Trainer & Consultant
Owner, The Connector Agency
Partner, Evensys
Partner, Eventive
Blogger la www.manafu.ro/

C

ristian, în anul 2010 ai fost desemnat cel mai influent
om din Social Media. Cum reușești să fii mereu conectat la
noutățile din domeniu, astfel încât să oferi cele mai bune sfaturi cititorilor
tăi?
Mediul online este ca un microb de care nu mai scapi, dacă l-ai luat bine de la
început, firește. Un microb care se manifestă printr-o informare continuă și o dorință
de a nu scăpa nicio noutate în domeniu. Petrec cel puțin o oră pe zi căutând să fiu la
curent cu tot ce este nou.

D
MANAFU X IS TYPING

in experiența ta în domeniul Comunicării, unde se întâlnesc bloggingul și
PR-ul? Care ar fi elementele în comun și care ar fi diferențele?

Blogul, mai bine zis bloggingul poate fi considerat o formă de PR. Încearcă uneori să convingă
oamenii, prin scris, să adopte o idee, să încerce un produs, să ia în considerare un serviciu.
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T YPING
Ţ

i-ai început cariera ca jurnalist, scriind pentru “Ziarul Financiar”. Ce te-a
făcut să te reorientezi profesional către blogging?

Am început cariera în print la ZF, unde am învățat multe, însă partea cea mai intensă în
cariera mea a fost în anii în care am coordonat trei reviste foarte frumoase și apreciate Biz, Stuff și Campaign. Erau anii de glorie ai printului.
Nu am vrut niciodată să devin un blogger profesionist, dar recunosc că blogul îmi
este de cațiva ani al treilea job, după organizarea de evenimente și consultanță în
Comunicare.

Î

ntr-unul din articolele postate pe blogul tău spuneai că eşti “un tip care
nu poate sta locului”. Așadar, putem spera la noi proiecte din partea ta în
viitorul apropiat?
Mi-ar plăcea să mă întorc în publishing. Să am un produs editorial al meu, altceva
decât blogul. O revistă online cel mai probabil. Sper să gasesc timpul necesar.

B

Scriu despre ce mă interesează și mă pasionează și probabil am avut norocul să
găsesc și alți oameni care îmi împărtășesc pasiunile, care mi-au devenit cititori.
Cred, însă, că partea specializată din blogul meu cântărește cel mai mult, mulți
profesioniști fiind atenți la ce scriu eu. Recunosc că mă bucur mult când cineva
ascultă aceeași muzică sau se uită la aceleași seriale. Cred că dincolo de interesele
profesionale, ne conectăm cu ceilalți oameni și prin lucrurile simple din viața noastră.
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logul tău înglobează atât subiecte care ţin de sfera profesională,
cât şi subiecte aparţinând vieţii personale. Cum reușești să le
îmbini într-unul dintre cele mai citite bloguri din România? Ne poți
dezvălui care este secretul?

PR Forward | martie 2016

Î

n 2012 ai lansat blogul Social Media Training.
Ce te-a determinat să împărtăşeşti cu ceilalţi
experienţele tale, dar, totodată, să oferi şi mici
secrete ale succesului în domeniu?

A fost o primă încercare de a face un proiect de sine
stătător. De fapt, a fost a doua încercare. Timpul mi-a
dovedit, însă, că nu pot ține două bloguri vii în același
timp și am mutat tot conținutul pe blogul meu personal.
Sper ca a treia mea încercare să dureze.

M

eseria de jurnalist e asociată cu un anumit
tipar şi cu anumite norme de scriere. În
momentul de faţă, în calitate de blogger, ai vreun
set de reguli, fie ele proprii, după care te ghidezi
când vine vorba de redactarea articolelor?

Cei mai mulți bloggeri, cei care au ceva experiență,
și-au găsit o poziționare. Unii scriu despre viață, alții
despre evenimentele curente. Unii o fac cu talent de
povestitori, alții oferă informația seacă. Eu nu mi-am
căutat un stil și nu mi-am impus norme. Poate într-o
zi o voi face. Scriu cum îmi vine și țin totul foarte curat și, sper eu, clar. Mai degrabă, mă feresc de
anumite subiecte. Nu scriu can-can-uri, nu încerc să agit spiritele, nu mă pasionează politica sau
sportul.

P

ăstrând ideea de “Cristian Manafu is typing…”, ne poți spune de unde îţi găseşti inspiraţia?

Dacă aș avea mai mult timp, aș ieși pe străzi. Sunt sigur că dacă te rupi de lumea de zi cu zi, poți găsi multe
idei frumoase. Și povești. Cum eu sunt foarte conectat la tot ce e nou, aleg subiectele care mi se par interesante
sau caut să generez tendințe.

C
MANAFU X IS TYPING

are este secretul care asigură an de an succesul evenimentelor Evensys? Să fie cei 10 ani de
experiență sau să fie brandurile puternice care vă oferă susținerea necesară?

Echipa contează cel mai mult. Fără o echipă bună, nu poți avea un eveniment bun, oricât de creativ ai fi.
Experiența avută de fondatori este, de asemenea, importantă. Să cunoști atâtea domenii și atâția oameni
înseamnă ceva! Nu în ultimul rând, contează dorința noastră de a fi deschizători de drumuri, noi fiind cei care
am creat primele evenimente pe mai multe nișe. Pentru toate aceste lucruri, brandurile de care aminteai ne-au
acordat încredere și susținere.

D

acă ar trebui să scrii un articol despre tinerii studenți care își doresc o carieră în Social Media,
ce sfaturi le-ai adresa? Din ce perspective ai aborda subiectul și cum i-ai face să înțeleagă ce
presupune cu adevărat o astfel de meserie?
Nu cred că Social Media e viitorul studenților. Cred cu tărie că este unul din domeniile din care se vor naște
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multe cariere viitoare. Orice job în Digital este de
astăzi mai puternic decât un job în
Jurnalism, PR și chiar marketing tradițional. Am
zis și cu alte ocazii, studenții ar trebui să nu se mai
uite în urmă, să nu își dorească lucruri din trecut, ci
mai degrabă să caute what’s next, iar Digitalul este
deja what’s now.

E

şti un om al extremelor? Dacă mâine
cineva ţi-ar oferi rolul agentului 007,
James Bond, în schimbul blogului, ai accepta?
Care e motivaţia alegerii tale?

Un blog pot face oricând, James Bond apuc să fiu o
dată în viață!

D

e-a lungul timpului, ai avut o tranziţie
profesională interesantă. Ai profesat
ca jurnalist și director editorial, ai acumulat
experiențe în domenii precum Marketing și
Media, iar acum ai devenit un om al blogului.
În care dintre acestea te-ai regăsit? Ce
domeniu se pliază cel mai bine pe abilităţile
tale profesionale şi personalitatea ta?

Zona editorială! Dar nu neapărat ca jurnalist. Îmi
place să fiu mai degrabă omul din spate, cel care
vede lucrurile în ansamblu, care creează concepte
și mai puțin cel care le implementează efectiv.
De altfel, tot ce fac eu e conținut sau strategie de
conținut. Fie că e vorba de consultanță, fie că e
vorba de blog, fie că e vorba de evenimente.

B

logul tău este unul de nișă. Pentru cititorii
care vor să îți calce pe urme, ce trebuie să
ai în vedere când îți alegi nișa blogului cu care
pornești la drum?

S

e spune că un om împlinit este acela care
are tot ce îşi doreşte şi care se află acolo
unde şi-a propus. Care au fost idealurile pe
care ţi le-ai fixat iniţial? Eşti împlinit pe plan
profesional sau mergi pe ideea că mereu e loc
pentru autoevoluție?

Nu știu dacă a recunoscut cineva că și-a atins
idealul. Sau altfel spus, cine a zis că și-a atins
idealul înseamnă că nu a avut unul mare. Oricât
de mulțumit aș fi de ce fac, și chiar sunt mulțumit,
îmi păstrez totuși o doză de nemulțumiri. E un fel
de a mă provoca singur să vreau mai mult. Și cred
că e mai important să îți dorești mai mult, decât să
declari că ți-ai atins idealul.
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Bloggingul generalist este încă la putere în
România, însă multe nișe s-au dezvoltat frumos în
ultimii ani. Mai mult, e mai ușor să crești un blog
de nișă decât unul generalist. Pentru orice nișă îți
trebuie experiență, dacă nu ai experiență, atunci
învață singur, acumulează și apoi împărtașește.
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E

clar că originalitatea e cuvântul
reprezentativ pentru tine. Numele
canalului tău de YouTube este pe buzele multor
tineri, iar hashtagurile #dozadehas, #DDH şi,
mai nou, #cristi sunt super populare pe Social
Media. Care a fost sursa ta de inspiraţie? Ce
înseamnă, pentru tine, „Doza de HAȘ”?

Interviu cu MIHAI HOLHOȘ (MIKEY HASH)
Vlogger Doza de HAȘ

Doza de HAȘ, ai putea spune că mi-a salvat viaţa.
Pentru un tânăr din Deva, fără perspective de
viitor şi cu multe visuri, cariera pe care o am astăzi
este extraordinară. Mă bucur de ea în fiecare zi şi
încă, după cinci ani, uneori parcă sunt într-un vis.
Inspiraţia a venit în momentul în care am observat
succesul tuberilor internaţionali, chiar şi printre
români. Iar mai apoi, văzând că lumea începe să se

M

ikey, se pare că ai avut o tranziţie
profesională fascinantă. Absolvent al
Facultăţii de Afaceri Internaţionale, apoi Dj
şi Showman timp de şapte ani. Deoarece ai
profesat într-un domeniu total diferit faţă
de aşteptările pe care le-ai avea terminând o
Facultate Economică, reiese că ai o pasiune
pentru interacţiunea cu publicul. A fost o
pasiune pe care ştiai de mic că o ai, însă nu ai
luat-o în considerare, sau a fost ceva descoperit
pe parcurs?
Dj şi MC am fost înainte şi în timpul facultăţii.
Am mai încercat o carieră în muzică (hip-hop), am
luat şi cursuri de chitară, deci ai putea spune că, în
mare, eram pregătit pentru a merge pe domeniul
divertismentului.

D
LOG IN TO VLOGGING

upă cei şapte ani petrecuţi „în mijlocul
mulţimii”, ai decis să te apuci de vlogging.
Ce te-a îndemnat să faci acest pas? Ai avut un
mentor, o persoană care te-a inspirat?

Mentor e mult spus. În perioada aceea am început
să consum content de divertisment pe YouTube.
Descoperisem creatori care aveau super succes pe
plan internaţional cu nişte formaturi foarte simple
şi uşor de implementat. În România nu există astfel
de conţinut, aşa că mi-am spus „Ce-ar fi dacă?”.
Aşa a luat naştere Doza de HAŞ. O „emisiune” pe
YouTube, cu un format simplu şi foarte rudimentar
construită (la vremea aceea).
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uite şi să aprecieze ce fac, nu am mai putut renunţa.
Ai putea spune că a devenit ca un drog.

C

a Showman, ai contact direct cu publicul
tău. Îi poţi vedea reacţiile din timpul
spectacolului şi ştii cât eşti de apreciat. La
vlogging, în schimb, faci videoclipul public,
apoi aştepţi feedbackul. Ce sentimente te-au
încercat atunci când primul tău clip a fost gata
şi urma să fie vizionat şi apreciat de sute de
oameni?
Nu am vrut să fac public primul episod. Aşa că
am trimis link unor prieteni mai apropiaţi pentru
feedback. Le-a plăcut, au râs şi au spus că sunt
nebun. Deci numai de bine. Abia după asta am
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decissă fac public episodul. Evident că aveam emoţii. Îmi
expuneam public o latură pe care nici eu nu o ştiam foarte
bine. Am citit fiecare comment de cinci ori, am analizat
feedbackul oamenilor şi am scos următorul episod a doua
zi. Episod în care am încercat să iau la mişto comentariile
răutăcioase. Şi mi-a ieşit. Din momentul acela, am continuat
să fac Doza de HAŞ în fiecare săptămână timp de cinci ani
(cu mici întreruperi de Crăciun).

Î

n prezent, canalul tău de YouTube are 880.000 de
abonaţi şi peste 118.000.000 de vizionari. Toată
lumea te cunoaşte, aprecierile curg pe Social Media
şi sălile sunt pline la spectacolele tale. Putem spune
că eşti un idol pentru tinerii pasionaţi de YouTube. Te
aşteptai să ajungi atât de departe atunci când ai creat
canalul „Doza de HAȘ”?

Nu mă aşteptam la absolut nimic. Eram chiar
şi eu curios de cum vor evolua lucrurile. Abia
după câteva luni bune de emisiune am început să
conștientizez ce potenţial are acest hobby.

M

ai întâi Doza de HAȘ, un canal de
YouTube plin de umor şi ironie,
îmbinate perfect, apoi Doza iT... Eşti pasionat
de tehnologie şi inovaţie? Ce urmează? Care
sunt domeniile tale principale de interes?Anul
acesta mai lansăm cel puţin trei emisiuni. Nu vă
spun încă despre ce e vorba, dar lucrăm intens la
ele. Acestea nu reprezintă neapărat pasiunile mele

LOG IN TO VLOGGING

(deşi mă pricep şi la ce vom face acolo), ci doar rezultatele
unor studii făcute de noi, despre content şi ce ne-ar mai
plăcea nouă să vedem pe online în România. Pasiunile
mele de când mă ştiu sunt divertismentul, tehnologia şi
maşinile (nu neapărat în ordinea asta). Deci după doza iT,
un proiect de suflet pentru mine ar fi o emisiune auto. Aş
putea să vorbesc ore în şir despre maşini şi condus, nu ştiu
ce mă atrage atât de tare spre acest domeniu.

Î

ntr-un episod din Doza iT ai făcut o scurtă
prezentare a filmului S.P.E.C.T.R.E, menţionând
că Daniel Craig va juca, pentru a patra oară, rolul
lui James Bond şi că, în opinia ta, el a interpretat cel
mai bine rolul până acum. Te poţi declara un fan al
acestei serii? Ce te face să îl consideri pe Daniel cel
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mai potrivit pentru rol?
Tot timpul mi s-a părut că Daniel Craig seamănă
cu tatăl meu. Cel puţin forma capului şi faţa. Dar
lăsând asta la o parte, ador atitudinea lui şi cum
reuşeşte să o materializeze prin rolurile din James
Bond. Tot timpul după ce văd un film din seria asta
ies din cinema puţin mai cool şi încerc să îi reproduc
gesturile şi limbajul corpului. Şi chiar dacă acest
lucru mă ţine puţin (de obicei până ajung acasă),
faptul că un actor are o asemenea influenţă asupra
mea mă face să îl apreciez. Deci da, cred că Daniel
Craig e cel mai bun James Bond şi ar fi păcat dacă
s-ar lăsa (aşa cum a spus).

pe www.escapecentral.ro e o nebunie, dacă
ne gândim la varietatea de Escape Roomuri
deja existente. Ce te-a determinat să creezi
RoomMania? Ce crezi că a făcut din acesta
cel mai bun Escape Room?

Am fost la un escape room în Bucureşti şi mi-a
plăcut ideea. Am considerat că noi o putem face de
10 ori mai bine şi o şi putem promova de 10 ori mai
bine. Drept urmare, decizia a fost luată şi ne-am
apucat de treabă. Când ne-am hotărât să construim
afacerea, în Bucureşti erau puţine astfel de locuri
(cinci-șase). Când am deschis noi, au mai deschis

C

ă tot veni discuţia despre James Bond,
un film în care întâmplările ieşite din
tipar sunt la ordinea zilei, ştim despre tine
că nu ai refuza niciodată ceva nebunesc.
Observăm asta de fiecare dată în clipurile
tale. Care sunt cele mai nebuneşti lucruri
pe care le-ai făcut în cariera ta pre şi postvlogging?

Probabil cel mai nebunesc lucru a fost cariera
în televiziune. O decizie naivă din partea mea,
dar o experienţă din care am învăţat foarte
multe. În afară de asta, lucruri nebuneşti
fac mereu. De la sărit cu paraşuta, până la a
conduce 400 de km după 24 de ore de nesomn
sau altele pe care nu le pot spune aici fără să
mă autoincriminez.

S
LOG IN TO VLOGGING

ă o iei de la zero şi să creezi un Escape
Room, care apoi să primească nota de
9,6 şi să fie cotat „Best experience in town”

simultan şi alţi 50. Nu urmăream să devenim cei
mai buni. Noi am făcut ce ne plăcea în momentul
acela şi am făcut-o cât de bine am putut noi (exact
ca şi cu Doza de HAŞ). Iar asta se pare că ne-a
adus un locul 1 şi titlul de cea mai bună cameră
de evadare din Bucureşti cu una dintre camerele
noastre, şi anume Leonardo DaVinci.

Î

n decursul carierei tale, ai avut colaborări
cu persoane influente şi cu branduri mari:
Mihai Bendeac, Lenovo, Corso şi lista poate
continua. Cea mai recentă colaborare a ta este
cea cu Telekom. Cum a fost să filmezi un spot
publicitar pentru una dintre cele mai mari
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firme de telefonie din România?
Tot timpul mi-a plăcut să colaborez cu oameni mişto, iar cei de la Telekom şi de la agenţie nu sunt o excepţie.
Ne distrăm la filmări, suntem flexibili, ne înţelegem unii pe alţii şi reuşim să păstrăm o atmosferă grozavă în
tot ce facem. Asta îţi oferă un vibe bun în toate colaborările, inclusiv la filmarea spoturilor TV, unde echipa a
fost excelentă. Mi-a plăcut profesionalismul de care au dat dovadă şi eram fascinat de resursele tehnice pe care
le aveau. Lăsând asta la o parte, mi se pare incredibil că un brand ca Telekom a avut încrederea şi curajul să
contracteze un youtuber pentru o asemenea campanie, în condiţiile în care, până acum, feţele marilor branduri
erau doar vedete de TV. Asta denotă faptul că cei de la Telekom sunt conştienţi de vremurile pe care le trăim,
îşi cunosc publicul şi ştiu cum să comunice pe limba lor. Iar asta creează un precedent şi le dă curajul altor
tineri talentaţi să îşi urmeze visurile şi să poată spune „vreau să mă fac youtuber”. Mă bucur şi mă simt onorat
să fiu deschizătorul de drumuri în această direcţie.

D

upă această colaborare, a apărut Tadaaam
Show, alt produs viral de al tău, având în
prezent 30.000 de abonaţi şi peste 1.000.000 de
vizualizări. Cum ţi-a venit ideea? Atât în ceea
ce priveşte titlul, cât şi conţinutul clipurilor?
Tadaaam Show nu este creaţia mea. Este emisiunea
celor de la Teleokm, iar eu am fost invitat să o prezint
şi, evident, să ajut la transmiterea mesajului Tadaaam
către tinerii din România. Formatul şi numele existau
înainte ca eu să intru în echipă.

D

acă nu ai fi făcut vlogging, care ar fi fost
top trei alte ocupaţii pe care ţi le-ai fi
ales? Te poţi vedea şi în altă ipostază decât cea
actuală?
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Am învăţat să nu îmi fac planuri, pentru că
viaţa tot timpul mi le strică. Nu aş fi putut
anticipa unde voi ajunge şi nici nu m-aş fi
putut pregăti, pentru că ce fac eu azi nu exista
în România acum cinci ani. Nu există şcoli sau
cursuri pentru aşa ceva. A trebuit să învăţ din
mers. Nu ştiu ce voi mai face în anii ce vin şi
asta mă entuziasmează. Viaţa e cariera mea.
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SUB

pozitiv.
Rețeta acestei campanii de succes a fost declanșată
de două bunicuțe care s-au mutat împreună și, de
atunci, s-au gândit cum să transforme, prin gătit,
fiecare zi într-un fel delicios de mâncare. Cei de la
Vodafone le-au învățat doar lucrurile elementare
ale Facebook-ului, în rest, totul a decurs de la sine.
În scurt timp, „bunicile de duminică” au postat
gustoasele mâncăruri pe rețeaua socială și au
invitat studenții ce tânjeau după o mâncare caldă
în vizită. Bineînțeles, aceștia, sătui de atâția covrigi
cumpărați în grabă între cursurile de la facultate,
nu au refuzat nicidecum oferta celor două doamne
simpatice.  

BUNICI DE DUMINICĂ
Românii au inițiativă
CAMPANIE REALIZATĂ DE MCCANN
WORLDGROUP ROMANIA

C

LOG IN TO VLOGGING

um a început povestea…
În România, aproximativ 40% dintre bătrâni locuiesc
singuri. Acest fapt poate că este trecut cu vederea
de foarte mulți dintre noi. Însă, Vodafone a pornit

de la această observație și, împreună cu echipa
de creativi de la McCann, au lansat o campanie
prin care au vrut să demonstreze că bătrânețea nu
trebuie să fie asociată cu singurătatea. Uite așa, s-a
mers pe ideea că tehnologia inspiră oamenii să își
schimbe viața în bine și le oferă puterea de a gândi

30

Curând, viețile bunicuțelor au început să se
schimbe. Apartamentul lor, altădată gol, a eclipsat
restaurantele de top din capitală, devenind un nou
loc cool și fericit. Sufrageria acestora s-a umplut de
tineri veniți din toată țara pentru a gusta dintr-o
mâncare autentică, exact ca la bunica acasă, un fel
de comfort food al americanilor, dar care să aducă
aminte de copilărie, de farmecul poveștilor spuse
la masă, acompaniate de miresmele numeroaselor
delicatese.
Surprinse de acest trend, vedetele noastre nu au
ezitat să le facă o vizită. Ba chiar mai mult, Simona
Halep, faimoasa jucătoare de tenis din topul
clasamentului WTA, le-a promovat inițiativa lor
curajoasă pe propria pagină de Facebook. Sigure
pe talentul lor în bucătărie, fără a se opri aici,
bunicile l-au testat pe unul dintre jurații Master
Chef, Adrian Hădean, cu care s-au întrecut în
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rețete și în schimburi de replici despre chiftele
o zi întreagă.

M

ai tari ca starurile de la Hollywood
Pagina lor de Facebook a explodat. Încet, încet
s-a transformat într-o adevarată comunitate
cu peste 300 de mii de like-uri primite de la
o mulțime de prieteni virtuali, ocupând locul
doi în topul celor mai tari campanii românești
din online. Mai mult, povestea lor a devenit un
subiect foarte discutat, nelipsit din programele
de știri care parcă, pentru un timp, au schimbat
atotprezentele vești tragice de la ora cinci cu sfaturile culinare ale vârstnicelor.
Să vezi și să nu crezi, ce altceva mai pot face tanti Ani și tanti Marcela într-o zi de duminică? În ceea ce le
privește, cu siguranță nu e loc de oboseală, de îngrijorările față de pensia prea mică, de bârfele cu vecinele
de pe scară, pentru că în versiunea 2.0, upgradată a bunicilor, nu e vorba decât despre voie bună, spirit tânăr,
optimism cât cuprinde, care să inspire o lume întreagă. Mai populare sau cel puțin la fel de faimoase ca surorile
Kardashian de peste ocean, bunicile au început să își producă propriul lor show culinar, iar plăcinta lor de
lămâie a ajuns rapid în marile supermarketuri bucureștene, precum Mega Image.
Rapid, ele au devenit un model pentru milioanele de români care trăiesc singuri. Așa că, cei de la Vodafone
și McCann s-au gândit să deschidă o platformă
prin intermediul unei aplicații pe Facebook,
care să ajute la răspândirea acestui fenomen.
Acolo, orice bunicuță putea să gătească și să
poftească lumea la masă, iar oamenii să se
invite la rândul lor.
Deloc surprinzător, oameni din toată țara au
intrat în acest experiment social inedit. De
la tanti Lucia din Maramureș, până la tanti
Eugenia din Delta Dunării, toți românii au
fost rugați să își lase grijile de-o parte, să se
înarmeze cu multă poftă de mâncare pentru a
gusta diverse preparate specifice locurilor, precum borșul de pește, gulașul cu pită, papricașul de pui și multe
alte gustări însoțite de arome care să trezească emoții pe care mulți dintre noi uităm să le mai trăim din când
în când.
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O

combinație originală cu multe rezultate
Cine credea că o idee îndrăzneață poate să prindă în rândul oamenilor în vârstă care, știm cu toții, că nu sunt
foarte deschiși când vine vorba despre lucrurile complicate ale generației tinere? Declinată pe TV și Facebook,
campania „Bunici de duminică” a traversat toată țara, atingând peste 380 de milioane de impresii media. Mai
mult, s-a observat o creștere cu 20% a profilurilor de Facebook ale românilor peste 65 de ani, iar vânzările
smartphone-urilor 4G au crescut cu 78,8%. Lăsând la o parte statisticile complicate, concluzia este că totul s-a
terminat cu bine.
Pentru că au dat dovadă de un curaj incontestabil în a pune în aplicare un
mix incredibil între doi poli opuși - tenhologia și vârstnicii, cei de la McCann
Worldgroup Romania au caștigat Grand Prixul cu îndrăgitele bunici de la
Vodafone la categoria Promo & Activations, plus alte două trofee de argint și
unul de bronz la categoria Media.
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BRA

construit ATELIERul, cine a pus baza atunci când a spus „Gata,
ne deschidem agenție!”?
Cei doi prieteni îmi erau și colegi la momentul respectiv. Cu trei luni
înainte de a deschide agenția, le-am povestit despre ideea mea. Aveau
și ei una, tot atât de interesantă, aceea a proiectului Piua Camp. Peste
trei luni, deschideam agenția din banii noștri, cu o strângere nu prea
mare de inimă, pentru că aveam încredere în reușita noastră. Atelier se
numește Atelier pentru că așa a fost ok la Registrul Comerțului. Era a
cincea variantă, dar cea mai potrivită până la urmă.

Interviu cu DAN OLARU
Managing Partner &
Communication Strategist,
ATELIER Grup

M

artie 2014, ATELIER
Grup ia naștere. Ce te-a
determinat să riști și să o iei
de la zero, cu propria afacere?

IT’S BRAND NEW

Întotdeauna
m-a
interesat
comunicarea în toate aspectele
ei. Fiecare job pe care l-am avut
a presupus mai mult sau mai
puțin să coordonez comunicarea,
iar la aproape 30 de ani a venit
momentul să recunosc asta față
de mine. Făceam planuri de vreun
an legat de agenție, iar faptul că
între timp m-am și însurat a fost
un motiv destul de bun să încep
să fiu cât mai realist cu putință.
Bine, mai era și faptul că nu am
făcut față niciodată bine oricărui
tip de autoritate.

A

genția a fost deschisă
de tine și de încă doi
colegi, care îți sunt și foarte
buni prieteni. Cum a fost
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A

i urmat studiile Facultății de Limbi și Literaturi Străine, din
cadrul Universității din București, și pe ale Facultății de
Jurnalism, la Hyperion. Sunt două domenii destul de diferite.
Cât de mult te-a ajutat în carieră faptul că în trecut ai încercat
două domenii distincte, atât între ele, cât și față de ceea ce faci
acum?
Orice aș fi studiat, chiar și „sudura sub apă” (meseria cu care ne tot
amenința un prof din liceu în caz că nu performam la oră), mi-ar fi oferit
o perspectivă asupra unui anumit tip de lucruri. Un procent foarte mare
dintre cei care s-au apucat de Publicitate nu au făcut studii universitare
de specialitate. Bine, vorbesc despre noi, ăștia mai bătrâni. Facultatea
de Limbi și Literaturi Străine mi-a facilitat accesul la cultura slavă, una
impresionantă și foarte strâns legată de baza reacțiilor poporului român
în anumite situații. Jurnalismul l-am făcut pentru George Pruteanu.
Dacă nu mai știți cine era, ați pierdut mult. Aici am mers mai departe
în obsesia mea pentru limba română și folosirea ei în mod adecvat,
niciodată corect, având în vedere felul în care evoluează. E o chestiune
de bun simț pe care mi-am oferit-o și care mă face să mă simt bine eu cu
mine. Pe lângă asta, ajută să știi cum să ajungi la jurnaliști, lucrând în
Publicitate. Unii mi-au fost și colegi.

S

puneai acum ceva vreme că te ocupi „cu și de idei”. Ce
consideri că face o idee să iasă în evidență în timpul sesiunilor
de brainstorming?

Ideile au proprietatea foarte interesantă de a-și arăta avantajele și
dezavantajele în momentul în care le scapi pe gură. Bine, trebuie să ai și
o balanță personală destul de bine reglată pentru a recunoaște imediat
calitățile și defectele unei idei. Ideea aia bună, care ți se pare ție bună,
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AND NEW
este aia care te face să te ridici de pe scaun pentru a o susține. Vorbești
despre ea, îți găsești greu ritmul respirației pentru că vrei să zici cât mai
multe, îți aprinzi înainte de a începe o țigară și te face să lupți pentru
ea. Dacă bifează și un checklist, este perfect, adică avem ce face cu ea.

L

a 30 de ani îți doreai să te apuci de ceva care să fie al tău
și să îți semene. Ce sau cine a apăsat pe trăgaci, care a fost
momentul definitoriu?
Cum ziceam mai sus, la 30 de ani m-am însurat. Simți o oarecare
responsabilitate față de treaba asta și decizi să „man up”. Soția mea mi-a
spus să fiu liniștit și să nu mă sperii dacă o dau în gard, pentru că nu
moare nimeni. E psihoterapeut, așa că am avut un sprijin incredibil din
partea ei pe toate fronturile.

P

ână să ajungi în această etapă a vieții tale – cu un start-up de
succes, format alături de prieteni – cu siguranță ai avut parte
și de provocări inedite. Care a fost cel mai greu de trecut prag în
crearea ATELIER Grup?

Când te gândești să îți deschizi un business, începi să arunci cu idei.
Toate arată incredibil, toate se pot realiza ușor, știi deja cum o să fie.
Ajungi apoi la partea întunecată a afacerii – contabilitatea. Good God!
Mă îngrozește treaba asta. Cel mai greu de trecut prag a fost luna ianuarie
a lui 2015. Dacă tot anul 2014 a mers totul la foc automat, în ianuarie
2015 ne-am trezit că nu se întâmplă nimic. Este luna în care te apuci de
desenat pe table și umplut pagini multe de flipchart. Ciudată rău, dar își
are utilitatea până la urmă. Totuși, oricât de bine ne-ar merge, cea mai
mare spaimă generatoare de filme de groază în capul meu este cea care
ține de finanțe, taxe, impozite, chestii pe care nu ai voie să le ratezi în
relația cu Statul.
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mici. Îi înțeleg până la un punct,
pentru că, probabil, împărtășim
aceleași spaime antreprenoriale,
dar muncești foarte mult pentru
a depăși etapa BTL-ului.

C

e gadgeturi consideri că
fac parte din arsenalul
unui expert în BTL? Tu ce
gadgeturi ai pe birou?

Telefon și laptop. Eu am un Note
3 și, de curând, am trecut la
MacBook. Cu telefonul suplinesc
destul de bine agendele groase pe
care le căram cu mine peste tot.
Cât despre laptop, este o plăcere
acum să-l țin în geantă. Față de
acum aproape 10 ani când m-am
apucat de treabă, lucrurile merg
mult mai repede. Așa și trebuie.
A… era să uit! Hardul extern, vreo
două carduri de memorie de câte
16 GB și un stick de 8 GB. Mai
am și un fix cu creionul mecanic
de la Rotring. Îl țin după mine
mereu pentru că întotdeauna ai
nevoie. Pe biroul oricărui expert
în BTL este mereu dezastru,
pentru că omul este mereu pe
fugă, așa că acolo vei găsi mereu
o ordine dezordonată pe care
numai „proprietarul” o poate
desluși.

A

IT’S BRAND NEW

m observat că îți place foarte mult partea de BTL: întâi revista
Event Bazar, iar acum, în cadrul ATELIER, Publicicleta și
ADTRUCKS. Ce crezi că diferențiază publicitatea BTL de cea
convențională și o face să fie atât de căutată?
Românii, atât clienții cât și publicul, sunt mari consumatori de BTL.
Este palpabil, vezi în fața ochilor pe ce dai banii. Pe mine mă interesează
foarte mult să pot oferi clientului meu ceva ce poate înțelege. Există în
continuare acea spaimă de a „cumpăra aer”, mai ales în cazul clienților
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P

ortofoliul vostru conține
proiecte
grozave,
implementate pentru Tabăra
din Țara lui Andrei, Salvați
copiii, iStyle, 20th BaSS
Congress, iar lista nu se
termină aici. Ai vreun proiect
la care a trebuit să lucrezi
contratimp și ți-a cam dat
bătăi de cap, dar ți-a fost
extrem de drag?

IT’S BRAND NEW

Congresul BaSS a fost sursa
multor fire de păr alb, pe care
acum le am pe cap. Clientul –
asociație de medici stomatologi.
Publicul – medici stomatologi.
Voi știați că oamenii ăștia sunt
unii dintre cei mai reticenți la
a folosi Internetul? Am preluat
comunicarea
pentru
acest
eveniment cu o lună și jumătate
înainte de a avea loc din postura
de „SMURD” (clientul fusese
lăsat baltă de vechea agenție). Ce
s-a întâmplat acolo a fost cel mai
mare eveniment de profil făcut
vreodată în România, eveniment
internațional.
Am
preluat
proiectul cu 200 de participanți
confirmați, l-am terminat cu
1000. A trebuit să periem toate
vizualurile, să schimbăm pe cât
se poate pe unde se poate și să
organizăm cumva strategia de
comunicare, adică să o facem. A
fost amuzantă și căutarea unui
specialist Social Media care să
aibă habar cu ce se mănâncă
orice comunicare față de acest
segment. Peste toate, am ajuns
chiar să duc și invitații cu mașina
prin oras, la diverși „oficiali”.
Multă muncă, domeniu nou,
nebunie totală. A ieșit excelent
din toate punctele de vedere.
Deși spun că mi-a mâncat zilele,
am lucrat cu mare drag la acest
proiect, pentru că m-a provocat.
Mi-a întins nervii la maximum,
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mi-a luat 20 de ore de muncă pe zi, însă mi-a arătat că putem duce bine
de tot proiecte cu termene de livrare foarte scurte.

N

e place foarte mult ideea din spatele taberei PIUA și că pui
accentul pe educarea și ajutarea generațiilor ce urmează. Ne
poți da un hint legat de ce ai în plan în continuare pentru tabără,
dacă vrei să aduci ceva în plus conceptului?

Mulțumim frumos! PIUA a venit ca un proiect în continuarea a ceea
ce se întâmplă în Țara lui Andrei. Ca stare de spirit și aplecare asupra
nevoilor copiilor. Acolo, în ȚLA, am învățat să ascultăm, să sfătuim, să
construim pe câte un vis al fiecărui copil. Ne-am prins că, atunci când

îi bagi în seamă și îi tratezi ca pe niște adulți, copiii sunt geniali. A
venit, așadar, natural un asemenea proiect. În 2016 încercăm o serie de
parteneriate, pentru că PIUA este un proiect excelent de CSR. Vorbim
despre investiția în educație, despre completarea educației formale cu
nonformal de calitate.

P

roiectul #EXPLORATORII i-a avut ca target pe cei mici. Cum
a fost să lucrezi cu ei, atât pentru clipul „Îmi place să fiu
copil!”, cât și în proiectul propriu-zis?
Incredibil. Dacă vă uitați la figura mea, nu par a fi cel mai prietenos
om cu cei mici. Cumva, se pare că am un lipici senzațional la copii. Nu
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S

untem foarte curioși cum este la voi în… ATELIER. Ne poți
descrie o zi obișnuită în cadrul echipei voastre?

Ajungem la birou, de obicei eu întârzii pentru că…  nu ar trebui să o
mai fac, dar întârzii. Intru pe ușă, Carlos (labradorul meu negru, care
e fată) sare pe lume, ăștia urlă la ea să nu le mai murdărească hainele.
Ne liniștim, bem o cafea, stăm un pic de vorbă legat de planul de bătaie
pe ziua în curs și îi dăm drumul. Orice pretext de a sta în „sufragerie”
de vorbă este folosit la maximum. „Sufrageria” este ceea ce alții numesc
sala de ședințe. Dacă îi spuneam așa, nu ne mai plăcea. Cred că orice
discuție între doi sau mai mulți oameni creativi este benefică, așa că

nu stă nimeni cu ochii pe ceas, nimeni nu pontează când vii și când
pleci, atât timp cât treaba e făcută. În rest, mai urlăm la Carlos și Spike/
Karim Rashid (pisoiul cu nume incert, salvat într-o seară de afară din
fața biroului) să nu se mai alerge prin birou. Ziua de muncă se termină
de obicei târziu, pentru că biroul nostru ne servește și de loc de stat la
taclale după ora 19:00. Măcar atât să respectăm, ora 19:00. Sună rebel
tare, nu? Ei, când e treabă serioasă mă bucur că putem funcționa “brici”,
fără să fie nevoie să o zică cineva.

S

unteți încă la început de drum, dar succesul nu s-a lăsat
așteptat. Ce plănuiești să faci mai departe pentru a-ți lăsa
amprenta în piață, așa cum ți-ai propus de la început?

Veți vedea la momentul oportun
despre ce vorbim, momentan
meșterim la ele în Atelier. Vom
investi foarte mult timp, energie
și considerabil de mulți bani în
dezvoltarea unei oferte cât mai
în concordanță cu ce se întâmplă
în piața din Marea Britanie
(pasiunea de neclintit a noastră).

P

entru
încheiere,
fast
backward până la anii
tăi de studenție. Dacă ai
putea fi iar student, însă cu
experiența actuală, care ar fi
cele trei lucruri pe care le-ai
face diferit?
În primul rând, nu aș mai fi
chiulit atât de mult de la Limba
Rusă Contemporană. Ne bat
oamenii ăștia la ușă și eu nu aș
ști să le zic prea multe.
În al doilea rând, aș fi stat mai
mult la cămin. Statul la cămin
este o experiență pe care ar trebui
să o aibă orice student. Eu am
reușit să fac asta doar doi ani, pe
urmă m-am facut un pretențios.
Închei cu Balul Bobocilor, unde
aș evita să mai stau sprijinit de
scenă de data asta. Fiind destul
de obosit dupa atâta „dansat”,
am decis atunci să-mi găsesc un
punct de sprijin. M-am trezit cu
Fuego în spatele meu, cântând
ceva latino (sunt atât de bătrân
încât am prins perioada în care
Fuego cânta doar latino), și m-a
mângâiat părintește pe creștetul
capului. Mi-am luat atâtea
miștouri după povestea asta
încât, într-adevăr, este o chestie
la care aș fi atent dacă aș fi din
nou student.
În rest, nu regret nimic, ceea ce
vă recomand și vouă.  

Ohoooo! Avem pentru anul acesta vreo două proiecte pe care ne dorim
tare de tot să le implementăm și la care muncim de la începutul anului.
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știu de ce. În fine, ideea de #EXPLORATORII a venit ca o completare la
PIUA, pentru că simțeam nevoia de a da un aer de aventură proiectului.
Filmarea clipului a durat șapte ore, în care ne-am distrat bine de tot.
Dacă lor le place să fie copii, mie îmi place să lucrez cu ei. Poate sună a
clișeu, însă mie ăștia mici îmi dau o energie incredibilă și o foarte mare
încredere în viitor.
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CHECK IN AT UNTOLD FESTIVAL

scurtă ghicitoare pentru cunoscători - ce au muzica electronică și Transilvania în comun?
Răspunsul este că, undeva, cele două își unesc destinele în Capitala Europeană a Tinerilor,
așa cum a fost desemnat Cluj-Napoca în 2015, iar rezultatul acestei idile este Untold - cel
mai mare festival de muzică electronică din România.

Cu artiști ca Armin van Buuren, Avicii, David Guetta și alți
muzicieni internaționali și naționali, prima ediție a festivalului,
a avut un succes răsunător și a reunit nu mai puțin de 240.000 de
persoane în jurul a zece scene. Totuși, dincolo de artiștii care au
dat ritmul celor patru seri de festival și de atmosfera de neuitat,
Untold s-a remarcat și prin campania amplă de comunicare a
festivalului, atât în mediul online, cât și în cel offline, dar și prin
inițiativele sale sociale.
Tema primului „capitol”, așa cum numesc organizatorii
prima ediție a festivalului, a fost centrată în jurul unei povești
cu iz medieval, cu „prinții și domnițele din toate cele nouă mări și țări”, invitați la „un bal cum nu s-a mai
văzut și care se va chema Untold Festival”, conform poveștii nespuse de pe site-ul oficial al evenimentului.
Continuând în același stil, artiștii au fost numiți „Eroii Untold” și poveștile lor au făcut subiectul comunicării
între festival și public, menită să aducă festivalierii mai aproape de apții „menestreli” care și-au făcut apariția
pe cele zece scene ale „tărâmului Untold”.
În ceea ce privește targetul, numărul estimat de către organizatori a fost de 300.000 de entuziaști ai
muzicii electronice, conform comunicatului de presă, descrierii de pe pagina de Facebook a evenimentului și
afișului celui dintâi capitol. În contextul în care festivalul se afla la prima ediție și 240.000 persoane, dintre
care 15% străini, au împânzit regatul în cele patru zile și patru nopți, organizatorii s-au apropiat de așteptările
inițiale. De asemenea, au gestionat capacitatea problematică de cazare a festivalierilor, punând la dispoziție un
camping la marginea orașului și locuri în căminele studențești.
Interesantă este și abordarea de către organizatori a participanților pe site-ul evenimentului – Prâslea
are de înfruntat o serie de probe și de „pericole pentru plictiseală”, de la concertele din diferitele scene ale
„cetății” Untold, până la distracția de la piscină. Pentru comoditatea festivalierilor, au fost gândite și aspecte
ca folosirea unui card al festivalului, oferit de Banca Transilvania, pentru a obține și a alimenta de la punctele
speciale de încărcare banii necesari pentru a duce petrecerea mai departe sau aplicația de mobil a festivalului,
care ținea participanții la curent cu următorul artist ce își va face apariția, programul și amplasarea scenelor.
Totuși, comunicarea strânsă între cei din culisele acestei operațiuni ample de muzică și voie bună și
festivalieri nu a încetat după terminarea festivalului, ci a continuat în mediul online, mai exact pe Facebook,
unde mândrii posesori ai brățării Untold au fost încurajați să își împărtășească experiența Untold cu alte
sute de mii de oameni prin trimiterea filmărilor de la festival, cu șansa de a fi incluse în varianta extinsă a
aftermovie-ului și autorul menționat în credite. În același timp, o scurtă privire asupra paginii de Facebook a
evenimentului atestă investiția în filmele bine realizate de post-promovare, care oferă un vibe de energie, o
poftă nebună de viață și imprimă dorința de a fi un alt Prâslea inițiat în această experiență.
Untold, însă, nu se rezumă doar la atmosferă și la numele mari de pe scenă, ci a început prima ediție cu
două campanii sociale – „Bac de 10” și „Pay with Blood”, recunoscute și internațional. Astfel, în contextul în
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Probabil cea mai recunoscută campanie socială
marca Untold a fost „Pay with Blood”, realizată
cu sprijinul McCann Worldgroup România și al
Institutului Național de Transfuzie Sanguină. În
cadrul acestei campanii, care a mizat pe asocierea
festivalului transilvănean cu Dracula, donatorii de
sânge puteau obține un discount pentru biletele la
Untold sau un bilet gratuit.
PR Managerul festivalului, Ștefana Giurgiu,
a afirmat că ideea acestei campanii sociale a venit

de acest gen din Europa Centrală și de Est, având
alte trei nominalizări în cadrul aceluiași festival.
Acum că am spus aspectelor Untold
pe nume, nu e de mirare faptul că festivalul
și-a câștigat încă de la prima ediție titlurile de
„Brandul Anului 2015 în România” și „Best Major
European Festival”, așa cum a fost desemnat la

„European Festival Awards 2015”, în detrimentul
unor festivaluri cu o tradiție mai longevivă. „Este
pentru prima dată când un festival aflat la prima
ediţie câştigă marele premiu”, este afirmat într-un
comunicat de presă despre succesul Untold.
odată ce s-a pus problema unei modalități de a
incorpora personajul emblematic al Transilvaniei
în festival. Astfel, de la „hrana” lui Dracula până
la constatarea numărului foarte scăzut de donatori
de sânge din România și inițiativa de a semnala
această problemă nu mai era decât un pas, pe
care creativii din spatele campaniei l-au traversat
cu succes. Această inițiativă, care a atras atenția
asupra numărului scăzut de donatori de sânge
(doar 1,7% din populație), a fost premiată la cea
de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de
Publicitate Golden Drum, eveniment în topul celor
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Astfel, Untold a surprins fanii muzicii electronice
încă de la prima ediție și s-a poziționat în topul
celor mai așteptate festivaluri europene de muzică,
definindu-se drept „The Ultimate Romanian
Experience”. Următorul capitol al festivalului
reunește nume ca Afrojack, Armin Van Buuren,
Hardwell, Tiesto, Faithless și Parov Stelar,
desemnați drept „regii care vor conduce Regatul
Untold”. Cu o vădită anticipație nu putem să nu ne
întrebăm câți Prâslea vor da anul acesta „Check in
at” Untold.
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care mulți dintre tinerii doritori de a participa la
festival învățau în paralel pentru cel mai important
examen de până atunci, organizatorii și-au propus
să recompenseze absolvenții de liceu cu media 10 la
Bacalaureat cu un bilet gratuit la festival.
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STEP

Interviu cu ALEX PETRESCU
Creative Strategist la Geometry
Global

Ș

FIRST STEP

tim că ești pasionat de programare și că ai absolvit o facultate în domeniu, primele tale joburi la
companii precum Luxsoft România, Oracle, SAP fiind de profil. Ce i-a îndrumat pașii „studentului
la Poli” către domeniul Comunicării și cum ai reușit să îmbini cele două pasiuni?

Nici nu mai țin minte primii pași! Nici momentul ăla în care în mintea mea a schimbat macazul, nici motivul
pentru care s-a întâmplat asta! Peste ani, mintea mea a postraționalizat începutul meu publicitar și sună cam
așa:
În Roșiorii de Vede, copil fiind, trebuia să înveți bine. Cu un accent în plus pe mate, fizică, informatică. Cam
asta era norma. Mie mi-a fost ușor, moștenind mai ales de la tata, absolvent de Matematică, interesul pentru
logică și probleme. Fratele meu, cu patru ani mai mare și mult mai inteligent ca mine, a ales Facultatea de
Automatică și Calculatoare. Așa că a fost cât se poate de natural să aleg același drum. Nici măcar nu am dat
admitere la vreo altă facultate.
Ajuns acolo, mi s-a părut o tâmpenie! Nu avea nicio legătură cu ce-mi imaginasem eu că voi face sau învăța
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A

ventura ta în advertising începe în cadrul
G2 România, unde ai ocupat funcția de
Strategic Planner. Cum ți s-a părut primul
contact cu partea aceasta de strategie, ținând
cont că până în acest punct te-ai interesat mai
degrabă de copywriting?

Cred că orice tânăr, când se gândește să intre în
publicitate, vrea să fie copywriter. Să fie ăla care
vine cu ideile, să facă lucruri mișto! Nimeni nu
visează să fie strateg sau client service! Dar, cu
cât te apropii mai mult de industria asta, cu cât
înțelegi mai multe despre ea, începi să descoperi și
să înțelegi care rol ți se potrivește mai bine.
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Așa că și eu, ca mulți alții, am vrut să fiu copywriter.
Doar că, la Atelierele ADfel ale lui IQads din 2008,
am asistat la discursul Elenei Ioniță despre idei și
am stat de vorbă cu Laurențiu Semeniuc. O scurtă
paranteză - m-am „îmbolnăvit” o săptămână la
Oracle ca să pot participa la Atelierele ADfel și mă
feream pe Motoare de fata șefei mele. Revenind la
Elena și Laur… brusc, mintea mea a mai descoperit
ceva! Un layer invizibil în campaniile și ideile mișto
la care mă minunam. Și oamenii ăștia doi m-au
făcut să fiu conștient de el. Cu Laur m-am întâlnit
peste vreo șase ani, când deja eram și eu strateg, și
i-am povestit despre discuția cu el care m-a marcat.
Evident, el nu ținea minte nimic!
Din momentul ăla, am știut că nu mai vreau să
fiu copywriter. Doar că toate școlile de publictate
din România, mai puțin încercarea timidă, dar
lăudabilă, din partea Advice cu Think Strategy,
sunt/erau pentru copywriteri! Așa că am continuat

să particip la concursuri de idei (pe vremea aia erau
mai dese) și la școli pentru copywriteri. Inclusiv
Școala ADC, unde am terminat al treilea. Dar fără
prea mult folos, pentru că nimeni nu a vrut să mă
angajeze copywriter. Probabil, în ideile mele, era
mai bună partea de strategie.
Eram conștient că mi-ar fi mai ușor să mă angajez
copywriter decât strateg. Am făcut și un mic lobby
la Sorin Trâncă, Răzvan Căpănescu (ei au fost
mentorii mei la Școala ADC), Șerban Alexandrescu,
Andrei Tripșa, când era la Propaganda. N-a vrut
niciunul! Oricum, Sorin și Căpă m-au învățat o
grămadă de chestii și sunt doi oameni cu care aș
lucra oricând!
Și, când toate ușile publicitare, nu doar de strategie,
ci și de copywriter erau închise, am primit un
telefon de la Grey-G2. Adriana Lungu, pe vremea
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acolo. În prima lună am încercat să merg la toate
cursurile. N-a mers! Am mai avut o tentativă la
începutul semestrului doi din primul an. Același
rezultat! N-am reușit să mă adaptez la ritmul
metronomic și învechit de studiu. Așa că am făcut
minimul necesar ca să termin facultatea fără nicio
restanță. Cu timpul rămas la dispoziție, am avut
norocul să descopăr chestii de care, în Roșiorii de
Vede, nu am avut cum să dau. Cred că și netul din
Regie, aproape unic în țară pe vremea aia, a jucat
un rol important!
Când am auzit întâmplător de Olimpiadele
Comunicării, mi-am convins câțiva colegi din liceu
să participăm. Niciunul dintre noi nu avea treabă cu
partea asta de comunicare! Dar era cel mai apropiat
lucru de conversațiile noastre lungi despre „nimic”;
stăteam pe terase până spre dimineață și vorbeam,
dezbăteam tot felul de lucruri, oameni sau păreri.
Simțeam că noi aveam o expertiză încă neșlefuită
de a înțelege și de a convinge oamenii.
Am avut două tentative la Olimpiadele
Comunicării. Amândouă, eșec total! Și asta cred
că m-a ambiționat. Camarazii mei de arme au
renunțat la aventura publicitară, dar eu am început
să iau hobby-ul ăsta din ce în ce mai serios. Nu
știam ce trebuie să fac, nu aveam un plan anume.
Aveam doar o curiozitate de a găsi ce nu găsisem
în Roșiorii de Vede până atunci și o satisfacție
pură când vedeam idei și campanii mișto. Eu încă
eram departe de a genera așa ceva! Dar simțeam
că aș prefea să încerc să fac asta în detrimentul a
ceea ce știam să fac deja, adică să programez. Așa
că, o bună perioadă de timp (aproape cinci ani de
zile), ziua eram IT-ist, iar în timpul liber, publicitar
amator.
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aia la IQads, i-a spus Alinei Buzatu, actuala mea șefă, că s-ar putea să mă placă și să mă cheme la un interviu
pentru un strateg junior.
M-am dus la interviu și, la două săptămâni după, terminam cu IT-ul și începeam prima mea zi din Publicitate.
Orice chestie pe care am făcut-o în primele săptămâni mi se părea mișto. Nu conta că trebuia să fac un PPT, să
mă uit pe Exceluri cu cifre sau să-mi citesc mailurile! Era mi-nu-nat!

S

e spune că primul proiect nu se uită niciodată, mai ales dacă ți-a adus și primul tău premiu,
un Silver Effie, pentru Caravana Vodafone. Ne poți spune câte ceva despre prima ta campanie
în Comunicare? Care consideri că au fost
elementele cheie care au făcut ca aceasta să
fie o „misiune” reușită?

Prima campanie a fost chiar Caravana Vodafone.
Mai avusesem două proiecțele în care am fost
implicat, dar Caravana a fost prima chestie care
mi s-a pus în poală și trebuia s-o fac eu! Nu cred
că a fost vorba de încredere în mine, pentru că
nu aveam nici trei săptămâni în agenție, ci mai
degrabă de un proiect care nu era prea important
raportat la celelate, nici nu avea neapărat un mare
potențial de vizibilitate. Plecam la drum deja cu o
idee deșteaptă de business a clientului  de-atunci,
Ondina Olariu, de a targeta zonele rurale unde nu
exista niciun magazin de telecom.
Prima oară când m-am apucat să lucrez la el, am încercat să fac lucrurile așa cum credeam că ar trebui să
fie făcute. Clientul a considerat că nu e suficient de bine. Așa că, a doua oară, când deja deadline-ul punea
presiune, am luat-o aproape de la zero și am decis să propun o abordare așa cum aș fi făcut eu lucrurile. Și mi-a
ieșit un algoritm! Ajuns în publicitate, credeam că anii ăia de logică matematică sau de informatică sunt inutili.
Partea bună e că mintea nu uită când vrei tu! Evident, nu am spus nimănui că e un algoritm. Dar era suficient
de simplu și se potrivea atât de bine, încât a fost considerat soluția ideală.
Și acum cred că, dacă aveam mai mult timp, nu aș fi propus același lucru. Mai mult decât atât, nu sunt convins
că aș fi găsit o soluție mai bună decât ce s-a aprobat. Atunci am conștientizat prima oară că lucrurile mișto
ies atunci când alegi să faci altceva decât ce (crezi) că trebuie făcut. De cele mai multe ori, primești o mână
de ajutor când nu mai ai timp să faci analiza drobului de
sare, care, aproape întotdeauna, omoară ideile curajoase.
Sunt curajoase tocmai pentru că implică un pic de risc.
Iar lipsa riscului înseamnă mediocritate.

D
FIRST STEP

in 2014 ocupi poziția de Creative Strategist
la Geometry Global. Cum este să îmbini
planningul cu copywritingul și, ocazional, cu
researchul?

Cred că am fost primul om (sau printre primii) din rețeaua
Geometry Global cu titulatura asta. Ăsta e și un indiciu
că poziția asta în cadrul unei agenții e încă la nivel de
pionierat. Deși Publicitatea se îndreaptă spre un strateg
hibrid, e prea devreme să vorbim pe bune de strategi creativi în industrie, chiar la nivel mondial. Momentan,
e un set de atribute care definesc un strateg cu înclinații spre creație.
Eu am ajuns să fiu Creative Strategist pentru că nu puteam să mă abțin să intervin cu observații când se
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sample-ul tău.
Cel mai mult îmi plac experimentele sociale și
studiile sociologice, a căror putere informativă nu e
de ordin cantitativ, pentru că prind omul nepregătit
și dezarmat de prejudecăți... într-o oarecare
măsură. Cu toate astea, citesc toate cercetările pe
care pun mâna. Pentru că îmi lărgesc perspectiva
și descopăr informații noi. Ceea ce cred că trebuie
să facă în plus un om de strategie e să găsească
explicații suplimentare pentru rezultate. Să caute
corelații, să găsească un layer mai profund pentru
părerile/datele dintr-un raport de cercetare.
Evit cât pot de mult să-mi bazez argumentările pe
numere, cantități, procente. Pentru că, în funcție
de decidentul din fața ta, feedbackul poate fi
influențat în totalitate de aceste „hard facts”. Și
pierzi legătura cu orice insight sau emoție umană.
E mult mai liniștitor să iei o decizie pe baza unui
finding care începe cu „73% dintre români…”. Dar,
în același timp, sunt șanse mult mai mari ca ideea
ta de campanie să nu spună nimic nou și să treacă
neobservată!

C

hiar tu spui că noua funcție îți dă ocazia
să „înșeli” partea de strategie, implicândute frecvent în brainstorminguri. Care crezi că
este secretul unui brainstorming reușit? Ce
face ca o idee să fie bună?

Un brainstorming nu trebuie să aibă mai mult de
trei oameni! Dacă ar trebui să formulez o regulă
suplimentară, aia ar fi că niciodată nu trebuie să
intri într-un brainstorming tabula rasa! E nevoie
să te familiarizezi cât mai mult cu ce ai de făcut,

FIRST STEP

discutau concepte de creație sau execuții. Exact ce
nu trebuie să facă un strateg profesionist, dacă ne
uităm pe fișa postului. Nu mă așteptam ca agenția
să vadă în comportamentul meu atipic de strateg o
calitate.
Pentru mine, în realitatea de zi cu zi din agenție,
Creative Strategist e mai degrabă un titlu onorific.
Nu vine la pachet cu vreo doză de autoritate în
plus. Nici cu responsabilități mai mari. Pe cartea
de vizită ar fi putut să scrie și Strategosaurus Rex,
pentru că, încă, nu am un rol real de Creative
Strategist în cadrul agenției. Sunt doar omul care
ar putea fi în viitor așa ceva. Până atunci, eu aleg să
vorbesc în continuare despre idei. Nu contează ale
cui, nu contează miza proiectului! Și sunt norocos
să fac asta destul de des, pentru că mare parte din
creativi vor să stea de vorbă nu doar cu strategul
din mine.
Dar, în continuare, pasul cel mai important din
găsirea unei soluții pe un brief îl consider să fie
legat de strategie. Îmi place să-mi fac temele și
să pun o tonă de întrebări până când mi-e clar ce
trebuie făcut și mai ales de ce. Calitatea soluției e
la fel de bună ca premisele de la care alegi să pleci.
Când vine vorba de research, eu sunt mai reticent.
Pentru că numerele și procentele dintr-un raport
de cercetare simplifică prea mult interpretarea
contextului. Ce gândește un om din target e greu
de parametrizat cu ajutorul unui set de întrebări.
Cercetarea îți va descrie întotdeauna doar vârful
aisbergului. Plus că rezultatele unui research sunt
distorsionate exclusiv spre gândirea oamenilor
cărora le place să participe la cercetări. Pe cei care
nu vor să participe la ele, nu ai cum să-i incluzi în
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cu contextul, să ai deja niște startere în minte. Dar, chiar dacă vii pregătit, într-un brainstorming trebuie să
explorezi și să construiești, nu să monopolizezi discuția cu ce ai venit tu de acasă. E importantă și chimia celor
care participă la un brainstorming, precum și inteligența de a asculta!
Că tot vorbeam de studii la întrebarea precedentă, sunt suficient de multe care demonstreză că brainstormingul
nu e neapărat soluția ideală pentru a genera idei. Un finding interesant era că, de cele mai multe ori, prima
idee care se verbalizează trasează direcția întregului brainstorming. Ulterior, va fi foarte greu să resetezi și să
începi să construiești pe altceva. Niște băieți deștepți au propus o alternativă la brainstorming, căreia i-au zis
brainwriting. Diferența majoră e că participanții la o sesiune de brainwriting scriu pe niște post-it notes o serie
de prime idei, pe care le-au copt dinainte. Apoi urmează un vot democratic și cele mai bune idei devin startere
pentru procesul clasic de brainstorming. Sunt și app-uri pentru sesiuni de brainwriting dacă nu ai pix și post-it
notes. Inspirat de ce am citit despre brainwriting, am ajuns la regula de mai sus.
Indiferent dacă e vorba de o sesiune de brainstorming sau brainwriting, o idee bună e greu de găsit. Plus că
sintagma „idee bună” depinde de sistemul de referință. Dacă te raportezi la un brief de creație, o idee bună
poate fi considerată cea care bifează un checklist raportat la obiective. Eu o consider, totuși, o idee din zona de
minim optimal; răspunde la cerințe, dar e o idee doar suficient de bună. Și asta vedem cel mai des în campanii idei suficient de bune! O idee cu adevărat bună, cel puțin în sistemul meu de valori, îi face pe toți să zâmbească
cu ochii mari când o aud prima oară. Nu e cel mai științific criteriu. Nici nu cred că trebuie să fie. Însă zâmbetul
ăsta poate fi doar pe fața unui om căruia i se învârt rotițele și poate să-și imagineze în câteva fracțiuni de
secundă cum se duce ideea aia mai departe.
Deși nu cred că o idee bună poate fi parametrizată, sunt, totuși, câțiva indicatori care îți pot confirma că ești
pe drumul cel bun. În primul rând, dacă ai un insight mișto (Zona Jobs - Grandma, Adopt a Pet - Cop). Sau
dacă reușești să spui ceva care există în mintea tuturor, dar nu a fost niciodată verbalizat de nimeni (Nike Jogger, Apple - Think Different). Sau dacă vii cu o dimensiune nouă pentru un lucru care părea să fie pe veci
unidimensional (Altex - Viața este despre..., Capital Transit - More Time to Think). Sau dacă reușești să legi
două concepte, noțiuni, elemente din contexte care până atunci nu păreau să aibă nimic în comun (Allan Gray
- Beautiful, Volvo Trucks - The Epic Split). Toate astea pot fi integrate sub conceptul de „nou”. Nu neapărat
originalitate 100%, dar o noutate raportată, în primul rând, la context. Și, repet, nu cred într-un rețetar când e
vorba de idei.

Î

n momentele de adrenalină la birou, în situațiile limită, care este atitudinea pe care o consideri
potrivită pentru a salva ziua?

FIRST STEP

Mi-e greu să fac o recomandare universală. Cu siguranță depinde de context și de numărul de oameni care
consideră că e o situație limită. Eu pot doar să zic cum procedez eu de cele mai multe ori - aleg să fac exact
ce nu mai face nimeni! Și e o decizie strict legată de eficiență. Dacă sunt suficient de mulți oameni plini

42

www.PUBLIC-RELATIONS.ro

martie 2016 | PR Forward

Î

de adrenalină, care aleargă într-o direcție, unul în
plus nu are cum să fie de mare ajutor. Prefer să mă
gândesc, în același timp, la o soluție alternativă.
Dacă mulțimea o scoate la capăt, per total suntem
bine. Dacă dintr-un motiv aleatoriu, varianta de
grup a picat, atunci măcar mai avem ceva pe banca
de rezerve.
Dacă, totuși, totul depinde în mare măsură de mine,
atunci încerc să găsesc acel minim optimal, să mă
rezum în principal la ceea ce știu că are șanse mari
să funcționeze. Și încerc să fiu relaxat. Dacă panica
ar ajuta la ceva, poate aș fi tentat s-o încerc.
Nu-mi plac situațiile limită. Și încerc pe cât pot
de mult să le previn încă din fazele incipiente ale
muncii pe un proiect. Prefer să „pierd” mai mult
timp înțelegând și definind problema, decât să
reacționez în regim de urgență. Cred că și statistic
nu ieși bine dacă ai o pondere mare de situații
limită. Dar cred că fiecare dintre noi are un reflex
comportamental pentru situațiile limită. Și nu poți
să te aștepți ca toți să procedeze ca tine.

www.PUBLIC-RELATIONS.ro

„The RGB News” e pentru mine o campanie cu o
structură indivizibilă. Nu pot să compartimentez
strategia, creația. E o idee-aliaj, în care strategia
și creația sunt îmbinate cu un randament maxim.
Pentru că sunt convins că orice altă execuție nu ar
fi generat aceleași rezultate. Dovada e simplă; nu a
fost prima campanie care încuraja donarea de sânge,
dar a fost campania cu cele mai bune rezultate de
până acum. E genul de idee care se apropie cel mai
mult de ceea ce ar genera rolul hibrid de Creative
Strategist sau Strategic Creative. Dar, ca să  fie clar,
nu a fost ideea mea! Eu am fost doar un om din
echipa care a luptat pentru campania asta.
Dacă totuși ar trebui să analizez campania dintr-o
perspectivă standardizată, componenta strategică
a campaniei a fost mai mult legată de channel
planning decât de un insight puternic. Cu siguranță
nu ar fi mers atât de mulți oameni să doneze sânge
dacă nu aveam o campanie vizibilă la TV, timp
de aproape o săptămână, chiar în prime time. În
același timp, dacă nu scoteam roșul din ecranele
televizoarelor, nu era nimic diferit! Dar, prin tehnica
simplă de a scoate culoarea sângelui din spectrul
RGB, știrile au devenit brusc „personale”.  Pentru
că totul se întâmpla pe televizorul tău de acasă,
care, până atunci, funcționa doar ca o fereastră
către lucrurile (grave, triste sau oarecare) care se
întâmplau exclusiv „în altă parte”. Televizorul a
fost un cal troian, dar cu un scop nobil.
Chiar dacă a luat multe premii și a fost apreciată
aproape de toată lumea, „The RGB News” a avut
același minus ca orice efort de comunicare care
încurajează donarea de sânge - a produs efecte
notabile doar în timpul campaniei. La câteva
săptămâni după terminarea campaniei, numărul de
donații de sânge a scăzut la nivelul obișnuit. Poate
unii dintre voi, care citiți rândurile astea acum,
găsiți o idee și mai bună ca „The RGB News”, astfel
încât românii să doneze constant și mai des decât
o fac acum!
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n 2015, agenția se laudă cu patru premii în
cadrul festivalului Cannes Lions, printre
care și un Gold Lion. Campania „The RGB
News” pentru Observator/Antena 1 este
cea care v-a adus pe podium. Din punct de
vedere strategic, ce a făcut această campanie
să fie diferită de altele și să se bucure de un
asemenea succes?
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Î

n prezent te poți lăuda cu un portofoliu bogat: Vodafone, Ponderas, GSK, P&G, British American
Tobacco, eMAG, Pfzer, Mercedes-Benz, Opel etc. Ce „gadgeturi” sunt indispensabile pentru a putea
fi un James Bond al strategiei în Comunicare?

Răspund la întrebare din perspectiva unui fotbalist de la Sporting Roșiori, momentan în Divizia C, când e rugat
să spună ce trebuie să facă un jucător ca să ajungă ca Hagi.
Un James Bond al strategiei există doar în lumea strategilor. Pentru restul lumii, James Bond va fi întotdeauna
un om de la creație. Egoul personal trebuie să țină cont de asta dacă alegi să fii planner. Strategul joacă, mai
degrabă, rolul lui Q dintr-un film cu James Bond.
Referitor la „gadgeturi”, aș reduce totul la un kit minimalist: oameni, întrebări, junk. Atât!
Ca să fii strateg, trebuie să ai o curiozitate naturală pentru oameni. Și-ți dai seama de asta dacă te trezești
trăgând cu urechea la o conversație de lângă în timp ce mergi cu trenul. Dacă în metrou, în autobuz, alegi
instinctiv să te uiți în telefonul altuia decât în al tău. Dacă atunci când te uiți la un film, te întrebi în gând dacă
tu ai fi făcut la fel ca personajul ăla. Și ce l-ar fi motivat să facă aia. Astea toate pot fi câteva indicii bune.
Trebuie să fii curajos să pui întrebări incomode. Cu cât mai multe, cu atât mai bine! Prima rundă de întrebări
trebuie adresată clientului până când înțelegi foarte bine contextul. Următoarele runde sunt cu tine întrebândute pe tine. Dacă nu știi de unde să începi, „de ce?” e cea mai bună întrebare. Și, după fiecare răspuns, repeți
întrebarea. Cam de șapte ori sau până când nu mai consideri că ajută în contextul problemei tale.
Dacă dai peste ceva interesant, citește mai mult despre asta chiar dacă nu are o utilitate imediată. Din punctul
ăsta de vedere, cam urăsc principiul de mură-n gură al lui Google. Ne deformează să fim reactivi; când nu știm
ceva, dăm un search și aflăm imediat. Problema apare când nici nu știi ce vrei să cauți. Dacă aceeași informație
trebuie s-o cauți într-o carte, ajungi inevitabil să citești și alte rânduri pe care nu le căutai, dar care poate îți
dezvăluie ceva care îți schimbă complet optica. Mie-mi place junkul aparent inutil, pentru că, la un moment
dat, poate deveni cel mai folositor lucru posibil.

F

iecare are un proiect al său considerat „de suflet”. Care este campania care te-a făcut mândru și
de care te simți cel mai atașat?

FIRST STEP

La întrebarea asta nu trebuie să mă gândesc deloc. #donezKM pentru Ponderas.
Și totul pornește de la relația pe care o am cu echipa de marketing de la Ponderas. Sunt clienții care mi-au
demonstrat până acum că au cea mai mare doză de încredere în mine. Iar acest nivel de încredere influențează

întotdeauna ideile și campaniile pe care un client ți le va aproba. #donezKM a apărut pe un brief legat de
Ziua Europeană Împotriva Obezității, care avea ca obiectiv principal awareness pentru brandul Ponderas.
Inițial, se dorea organizarea unui eveniment cu stegulețe și mulți oameni. Inspirat de Earth Hour, am propus
să ne gândim, în schimb, la promovarea unei acțiuni pe care, dacă lumea ar repeta-o zi de zi, ar contribui
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față. Până atunci, toate ideile propuse au, în teorie,
același rezultat. Ca la pisica lui  Schrödinger!
Ceea ce face un om de Comunicare mai bun ca altul
e să-și dea seama care idei au o probabilitate mai

o campanie în care oamenii puteau dona kilometrii
înregistrați de orice app de smartphone, folosind
hashtag-ul #donezKM pe Facebook. Obiectivul era
să strângem 10.000 km în zece zile, target pe care
l-am atins în primele cinci zile. La final, au fost
peste 17.000 km donați, iar Ponderas a operat pro
bono un caz sever de obezitate. În plus, #donezKM
a luat și patru premii de creație cu o idee fun pe
un brand care, în teorie, trebuia să fie serios și să
vorbească de lucruri grave.

mare de reușită. Aici intervine, de obicei, experiența.
Am zis de obicei, pentru că și experiența poate fi un
argument viciat. Noi măsurăm experiența în ani, de
cele mai multe ori. Dar zece ani în care faci același
lucru sunt la fel de valoroși ca unul singur. Și, de
foarte multe ori, te vei lovi de această barieră a
experienței, că unii sigur știu mai bine ca tine doar
pentru că au mai mulți ani în spate.
Ăsta e motivul pentru care, mai ales la început
de drum, e bine să fii înconjurat de oameni care
discută despre idei și-atât. Care văd potențial în
gândurile tale, chiar dacă sunt formulate prost.
Care își dedică timp să-ți explice și să te învețe
niște lucruri de bază. Care nu-ți spun din prima că
e o idee proastă, ci îți mai pun câteva întrebări ca să
ajungi tu singur să-ți dai seama de asta. Exact așa a
făcut cu mine Sorin Trâncă, când eram doar un elev
al Școlii ADC.
Îmi pare rău că nu pot să spun ceva mai ancorat în
concret. Sincer, și evit să fac asta. Mă rezum la un
ultim rând: trebuie doar să ai încredere în tine, să
fii deștept, să-ți dai seama când ești prost și să-ți
placă lumea asta a ideilor și a poveștilor.

F

ăcând o retrospectivă a carierei tale, care
consideri că au fost ingredientele de bază
care te-au ajutat să evoluezi în domeniu și
care nu ar trebui pierdute din vedere de către
niciun student la Comunicare?

De departe cel mai important lucru de care ar
trebui să țină cont oricine, dar mai ales un student
la Comunicare, e că vorba aia, „când doi îți spun
că ești beat, te duci și te culci”, e cea mai mare
tâmpenie! Ar putea să fie și douăzeci sau o sută!
N-ar schimba cu nimic situația în care tu știi și
ești convins că nu ești beat. Asta presupune că ești
realist și îți dai seama dacă poți să mergi în linie
dreaptă și să-ți atingi vârful nasului cu degetul
arătător de la fiecare mână.
Comunicarea nu e matematică! Nu e o ecuație cu o
singură soluție. În Comunicare, singura dată când
poți vorbi despre cât de bună e o idee e momentul
după ce s-a terminat campania și ai rezultatele în
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FIRST STEP

la prevenirea obezității. Și ăsta a fost punctul de
plecare.
Timp de câteva săptămâni, a fost mișto să vii la
birou și să lucrezi la campania asta. La final, aveam
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FASHION
CORNER
Interviu cu
VICKI NICOLA
Managing Partner, MyMedia /
TheGroup
Blogger la http://vickipedia.ro/

C

FASHION CORNER

um ai descoperit atracția față de acest
domeniu al Publicității? Povestește-ne
puțin despre prima etapă a formării tale.

Prima mea dragoste a fost Jurnalismul. Recunosc, a
rămas încă pe primul loc și mi-a oferit întotdeauna
repere importante în toate demersurile mele
profesionale. Publicitatea a fost o întâlnire fericită,
prilejuită tot de un interviu pe care îl făceam pentru
o revistă de specialitate în domeniu, respectiv
pentru Media&Advertising. Am descoperit în timp
– sunt deja 15 ani – un domeniu generos, care
mi-a oferit rute nebănuite atât în ceea ce privește
apetitul pentru documentare, cât și bucuria de a
exersa aplicat creativitatea.

Î

n prezent lucrezi la The Group. Cum ai
descrie viața în interiorul unei agenții de
publicitate și ce sfaturi ai pentru studenții
care doresc o viitoare carieră în domeniu?
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Prima mea prezentare din Publicitate a fost un
test intern în agenție și trebuia să surprindă exact
viața și interacțiunea între departamente, într-un
mod cât mai elocvent-expresiv. S-a intitulat „Sense
and Sensibility” și cred în continuare că acest
titlu-sintagmă surprinde foarte bine esența vieții
din agenție. Altfel, ea mai este și despre prietenie,
echipe, dialog, chimie, revoltă și resemnare,
încredere și mai ales determinarea de a face să se
întâmple ceea ce ai imaginat.
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C

um ai descrie oamenii care activează în
acest domeniu, pe baza colegilor pe care
i-ai avut de-a lungul timpului?

Ca oriunde, oamenii sunt diferiți! Și, ca întotdeauna,
secretul este să potențezi la fiecare ceea ce are mai
bun și mai potrivit pentru proiect. Unii sunt artiști
ursuzi, alții sunt deschiși și excelenți comunicatori.
Unii sunt orgolioși și determinați, alții relaxați și
cu energii mereu pozitive. La un anumit moment,
pentru un anume proiect, ai cu siguranță nevoie
de oricare dintre calitațile umane posibile. Condiția
esențială este ca, oricum ar fi ei, să fie buni! La ceea
ce fac.

D

e cele mai multe ori, oamenii care
activează în acest domeniu petrec foarte
mult timp lucrând și pierd oarecum echilibrul
între timpul liber și cel petrecut la birou. Cum
se îmbină viața personală și cea profesională
pentru tine?

Î

n 2009 ai început să scrii pe blogul personal,
care între timp a devenit o adevărată
enciclopedie online de modă și lifestyle. Ne
poți spune care a fost momentul cheie în
descoperirea pasiunii pentru modă?
A fost chiar momentul în care decisesem să
încetinesc ritmul profesional pentru a mă dedica
vieții de familie. Am avut această încredere
că, atunci când încetinești, nu pierzi ritmul, ci
dimpotrivă, te odihnești pentru un viitor sprint.  
S-a dovedit adevărat.
Atunci am avut timp să îmi cultiv pasiunea pentru

FASHION CORNER

Se împacă prin etape. La început, fiecare are și
timpul, și energia, și arhitectura unei vieți personale
flexibile care să îi permită să pună jobul pe primul
plan. Atunci vrei să crești, să experimentezi, să
acumulezi, să dovedești și îți permiți toate aceste
„exagerări” profesionale. În plus, atunci când ești
foarte tânăr, satisfacțiile profesionale și colegii îți
dau energie să mergi mai departe. Aș încuraja pe
oricine să exploreze cât mai mult în această etapă a
vieții lui profesionale. Este echivalentul celor șapte
ani de acasă pentru un copil, când îți sunt permise
multe și mai ales când se conturează amprenta a
ceea ce vei deveni mai târziu. Treptat, efervescența
din carieră se așază în rute rațional - coerente și

începi să știi mai bine ceea ce vrei să faci, cum vrei
să faci și, mai ales, cât vrei să faci. Experiența și
profesionalismul acumulate în primii ani îți pot
oferi, apoi, privilegiul de a te exprima profesional
selectiv și eficient. Iar această nouă abordare aduce
în viața personală un echilibru mult mai permeabil
la timp liber, dezvoltare personală, familie și chiar
copii. Într-adevăr, trebuie să fii un manager bun
al propriei vieți și aș încuraja pe oricine ca la un
moment dat să învețe să pună propriul echilibru –
orice ar însemna el - înaintea oricărui brand, cont,
brief, eveniment, comunicat de presă, Facebook etc.
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modă și blogging. Iar această pasiune a avut o
dezvoltare organică și plină de satisfacții.

N

FASHION CORNER

u ești de acord cu ideea de program de
postări. Poți să ne spui cum decizi care
este momentul cel mai prielnic pentru tine
să scrii pe blog? Ai avut și perioade fără
inspirație în care ai scris articole de care ești
foarte mândră?
De obicei postez după o întâlnire providențială
cu inspirația. Dar sunt în continuare un om care
funcționează foarte bine pe brief, așa că sunt foarte
mândră de cea mai recentă campanie video pe care
am făcut-o pentru Balmain X H&M, campania de
designer a H&M. Am avut eseuri-video cu cei mai
relevanți influenceri de modă din România: Roxana
Voloșeniuc și Domnica Margescu de la Elle, Andrei
Iovu și Lil Bulgac de la Harpers Bazaar și fetele de
la Absolutely Fabulous.

autenticitate mesajului tău.  

S

puneai într-un speech că lași urma propriei
experiențe în tot ceea ce scrii. În ce măsură
ai recomanda altora să facă asta?

puneai că părerea ta este că lumea modei
este una cosmetizată, dar că nu este
un lucru rău atâta timp cât nu afectează
realitatea. Ce părere ai, însă, despre cazurile
în care realitatea nu numai că este deformată,
ba chiar este înlocuită de o cu totul alta?

100%, oricând! Astăzi, autenticitatea dă relevanță
în Comunicare. Iar propriile experiențe dau

Sincer, de cele mai multe ori am un soi de
compasiune pentru aceste cazuri, fiindcă mai

S
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și de privitor, dar eu aș vrea să spună că sunt un
om echilibrat, care își permite des întâlniri cu
creativitatea.

Î

n momentul de față ai o experiență de 14
ani în domeniul Publicității și al revistelor
glossy. Ce gust ți-a lăsat experiența din spatele
acestora? Dacă ai putea alege din nou, ai face
aceeași alegere?

Este un gust complicat și sofisticat, pe care îl
savurezi mult timp după ce l-ai gustat. E un gust pe
care nu îl uiți și care chiar devine preferat. Așa că
te întorci mereu la această alegere.

S

e spune că, de cele mai multe ori stilul
vestimentar, și nu numai, ne reflectă
personalitatea. În ceea ce te privește, ce
consideri că spune stilul tău vestimentar
despre tine?

P

Pot să spun sigur că nu m-am simțit niciodată ca în
„Mission Impossible”!  

Nu știu ce spune exact, fiindcă mesajul mai depinde
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devreme sau mai târziu știu că vor eșua. Oricât de
elaborat ar fi un castel de nisip, nimeni nu poate
locui în el.

entru că am ajuns la cel de-al șaptelea
număr al revistei noastre, iar conceptul
acestuia este legat de James Bond, Agentul
007, ne poți povesti dacă ai fost pusă vreodată
într-o situație care te-a făcut să te simți ca un
adevărat agent în misiune?

TITLU

“Acest număr este dedicat persoanelor care au plecat dintre noi în tragicul eveniment
de la Colectiv, în special alumnului noastru, Tina Florea, care a făcut posibilă apariția
primului număr al acestei reviste.”

Social media e într-o continuă evoluție și parcă nici nu apuci bine să te obișnuiești cu noile update-uri
de pe Facebook, că apar altele. Iată cum stăteau lucrurile acum câțiva ani în raport cu prezentul, într-un
articol scris de TINA FLOREA, alumnul PRIME, care a plecat dintre noi în tragicul eveniment de la Club
Colectiv.
EU ȘI ȘEFUL SAU CE MI-E ȘI CU FACEBOOK PAGES
Facebook este unul dintre cele mai renumite instrumente social media pentru companii, însă dacă, asemenea
mie, ai încercat să creezi o pagină pe Facebook pentru comunicarea client -companie, conștientizezi că nu tot ce
zboară se și mănâncă. La o privire mai atentă, Facebook este una dintre cele mai limitate aplicații de care te vei lovi
vreodată și care probabil te va determina în sfârșit să-ți îndeplinești visul copilăriei și să iei la praștie toată fauna
de porumbei care te face să tresari noaptea, când îți aprinzi o țigară la fereastră.
Așadar, vine șeful la tine, după ce într-o noapte a găsit site-ul albastru, căutând cel mai probabil, după
„underaged looking for a relationship”, mândru de dimineață, că el vrea acum să facem PR pe Facebook. Tu ești,
logic, încântat, că și așa îți „blinkăie” chatul în timp ce el vorbește cu tine și tocmai câștigasei încă un vecin în
Farmville. Zis și făcut. Întrebi în stânga și în dreapta și decizi să faci o pagină de Facebook, că doar te întreabă dacă
vrei să faci asta pentru companie și nu pentru tine. Te chinui preț de o oră să ridici în picioare viitorul imperiu
și apoi te duci la șef. „Păi de ce l-ai făcut page?” Fundal: sunet de intrare în comă. „Pentru că așa e normal”. „Ce
înțelegi tu prin normal?”. Logic că nu poți să răspunzi la întrebare fără să nu te gândești la dulapul cu puf roz și
metalice.
Și stai și întrebi în stânga și în dreapta de ce e normal așa și nu cont personal, că doar tu ești deja prieten
cu multe companii. Întrebi experții, dai search după search. Găsești că Facebook e bun pentru PR, pentru că poți
să adaugi poze și să stârnești discuții. Le zici „mulțumesc” experților și le lași un comentariu în care le spui să
redenumească secțiunea „Great advice for using Facebook Pages” în „Great Advice for the blind and retarded”.
Și atunci de ce alegi să faci o pagină și nu un cont personal? E foarte simplu și, acum că v-am spus asta,
mă gândesc că aș putea să reintitulez articolul drept „Cel mai mare social media expert oferă cele mai utile sfaturi
de PR prin Facebook Pages”:
• Organizațiile nu au dreptul să deschidă conturi personale pe Facebook. Scrie negru pe alb în termeni și        
condiții. Facebook își rezervă dreptul de a-ți închide contul imediat cum îl descoperă. Deci nu ai voie.
• Google pune accentul pe Facebook Pages și nu pe profiles în momentul căutării. Așadar, când cineva caută
compania ta, prima oară îi va apărea pagina cu cel mai mult trafic, nu profilul sau alte conturi adiacente.  
• Paginile Facebook au fani. Conturile personale au prieteni. Poți să devii VIP, adică să ai link de utilizator
preferențial, numai după ce ai 25 de fani.
• La căutare pe Facebook, contul apare: Persoane - Curtea Veche Publishing. Un nume ciudat pentru o
persoană, nu credeți? Paginile business nu apar.
• În rest, ai opțiuni ca: administrarea reclamelor, a recenziilor la produsul tău și, bineînțeles, zona de discuții.
Să nu uităm că și paginile Facebook sunt legate de un cont.
Acum că am stabilit principalele diferențe între cont și pagină, să revenim asupra faptului că Facebook
Pages este una dintre cele mai limitate aplicații sau, mai bine spus, Don Quijote și morile de vânt în social media.
În primul rând, nu există posibilitatea de a transfera drepturile de administrare. Odată ce tu ai creat
contul, al tău rămâne pe vecie. În al doilea rând, nu poți schimba categoria paginii, trebuie să ștergi toată pagina
și să creezi alta, incluzând-o la categoria corectă. De asemenea, nu poți fi notificat în cazul în care un fan are
activitate pe pagina ta. Da, varianta Ctrl+F5 funcționează și pentru Facebook. Ei, însă, sunt notificați de activitatea
ta. O ultimă limită este că pagina nu poate fi redenumită, așadar, dacă vrei tu să fii amuzant din prima și glumeț, o
să fii amuzant pentru tot restul vieții tale pe Facebook. Altfel, trebuie s-o recreezi. Da, știu, și eu mi-am zis că cei
de la Facebook au salarii prea mari.
Însă, în ciuda tuturor piedicilor care stau între tine și PR-ul pe Facebook, întrucât ajungi la un moment
dat să te simți ca un mic Harap-Alb în grădina cu salate a ursului și tot aștepți să apară de undeva prințesa ca
recompensă pentru tot efortul depus, îți asiguri o prezență importantă pe una dintre paginile care are cel mai mare
rank pe Google și este consacrată ca una dintre cele mai eficiente metode de comunicare bidirecțională cu clienții.
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AI PRIMA CURSĂ
GRATUITĂ PÂNĂ ÎN 25LEI
Folosește aplicația Uber pentru a comanda o mașină în
numai câteva minute. De la low-cost la premium, fiecare
opțiune aduce o nouă experiență în deplasarea prin oraș.
Iar plata se face automat, fără cash, fără card sau bacșiș.

FĂ-ȚI CONT CU CODUL PRIMEBUC

UBER.COM/APP

Cursa este valabilă doar pentru utilizatorii noi și are o valoare de până la 25lei.

