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Editorial
PR Forward.
Cine? Ce? Unde? Când?
De ce? Cum?

U

n grup de studenţi pasionaţi de Relaţii
Publice, Comunicare şi de aşternutul ideilor
pe hârtie (sau în documente Word, după
posibilităţi) au iniţiat un proiect interesant, prin
care doresc să aducă ceva nou în industria de Relaţii
Publice, o abordare mai fresh a subiectelor şi o altfel
de perspectivă.
Ideea unei reviste specializate în PR a fost una veche,
rădăcinile ei fiind ancorate în trecut, în urmă cu
aproximativ trei ani, când „ înaintaşii” noştri nutreau
un „cum ar fi dacă am face o revistă care…?”. Atunci
nu s-a putut înfăptui, dar contextul actual ne permite să scoatem pe piaţă revista online PR Forward.
Ce este PR Forward? Simplu: o revistă de suflet, la
care am muncit câteva luni bune şi pentru care a trebuit să reinventăm roata în unele cazuri, să facem
paşi mici, dar siguri, pentru ca astăzi să-i poţi „ răsfoi”
paginile în online. O revistă dedicată industriei de
PR, cu un cuprins care merge mână în mână cu numele: progresist, nou, anticipat, asemeni generaţiei noastre,
care învaţă din mers, este curioasă, precoce, dedicată domeniului în care activează, creativă şi ambiţioasă. O
revistă a unei generaţii care priveşte spre viitor cu încredere şi optimism, cu ideea de profesionalism şi dorinţa
de a progresa adânc ancorate în fiinţa ei.
Procesul a fost unul lung şi acum, privind în urma noastră, putem spune că am crescut odată cu
fiecare pagină din această revistă: de la primul research, primele priviri aruncate asupra altor publicaţii, primele
întâlniri cu echipa, primele word-uri aruncate la gunoi, primele întrebări aşternute pe hârtie, colaborarea cu
profesioniști în domeniul PR-ului, oameni interesanţi şi, până la alegerea vizualului, aşezarea în pagină şi
proiectul final… a fost o muncă de Sisif uneori, dar, în acelaşi timp, ne-a adus multe satisfacţii personale.
Pentru că de la manuale ori teorii totul pare tânăr în acest domeniu, am pus bazele unei reviste tinere, în
concordanţa cu... fireşte... spiritul nostru tânăr. Pentru că nu există o revistă care sa ne menţină informaţi,
iar articolele de pe site-uri nu pot înlocui o revistă, ne-am sfătuit, am scris şi rescris până când ne-am simţit
pregătiţi să îţi prezentăm rezultatul orelor de brainstorming şi al ideilor sub forma de beculeţ, sparte de contraargumente sau care au ramas aprinse, în funcţie de entuziasmul colectiv.
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Răsfoind paginile primului număr al revistei
online vei descoperi, cu fiecare click, analize,
interviuri şi recomandări care să te menţină
conectat la prezentul domeniului de PR, mereu
dinamic. Printre altele, poţi parcurge analiza
unei iniţiative îndrăzneţe, concretizată sub forma
campaniei „Why Don’t You Come Over?”, care scoate
România din conul de tăcere, primeşti recomandări
de evenimente FOR FUN (de PR) şi FOR REAL
(concerte, festivaluri…), pornești la drum într-un
interviu pentru a descoperi pașii care au condus-o
spre succes pe Catrinel Burghelea și vei ajunge la limita
PR-ului, citind despre poate cel mai spectaculos
PR stunt din ultima perioadă: Red Bull Stratos. De
asemenea, poţi citi, în fiecare număr, câte un articol
câștigător care își găsește un loc binemeritat
printre paginile publicației, scris de o persoană
interesată de domeniu, ce participă la un concurs
organizat de redacție pe anumite teme de PR.
Domeniul Relaţiilor Publice, poate mai mult decât
alte domenii, aplică schimbarea     într-un ritm alert.
Odată cu modificările sociale, domeniul capătă
noi forme şi este modelat în mod continuu de noi tendinţe. De aceea, în Relaţii Publice suntem mânaţi de noile
nevoi să privim mereu înainte. De aceea, apăsăm forward, câteodată punem stop, însă aproape niciodată sau de
prea puţine ori dăm rewind…
Ne dorim ca această revistă online să stârnească interesul celor care o citesc, să îi facă  să-şi dorească să se
implice şi mai mult în domeniu, să vină cu idei noi, să ne provoace să scriem mai bine şi să contribuie la
viitoarele numere. Dacă îţi doreşti sa creştem împreună PR Forward, dacă ai sfaturi pentru noi şi idei pe care
doreşti să ni le transmiţi, te rugăm să ne scrii pe adresa redactie@public-relations.ro.

Editori

Cristina Lixandru
Renata Tudor
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pr portrait
Int e r v iu c u C at r i n e l B u r g h e l e a ,
Im a g e P R
Dintre toate domeniile, ce te-a determinat să te
îndrepţi spre PR?
Este greu de spus atunci când te hotărăşti la
finalul liceului către ce direcție mergi, dacă ai făcut
o alegere conştientă, informată – este complicat.
Cumva, ce am intuit atunci a fost corect, până la
urmă s-a dovedit destul de aproape de realitate,
PR-ul mi s-a părut, faţă de ale discipline, o funcţie
strategică. Am crezut că mi se potriveşte mai bine.
După aceea, din fericire, s-a confirmat acest lucru.
Poate mai important este ce m-a determinat să
rămân în PR, pentru că să te îndrepţi către un
domeniu este foarte uşor, după aceea te angajezi
şi vezi cum se întâmplă lucrurile cu adevărat...
Am rămas pentru că mi-am dat seama că mi se şi
potriveşte foarte bine şi pentru că îmi place ceea
ce fac. De aceea sunt în această meserie de 8 ani.
Care a fost primul contact cu IMAGE PR? Cum ai
ajuns să lucrezi în această agenţie?
A fost o întâmplare. La finalul anului II de
facultate, făcusem deja practică în mai multe
locuri: prin agenţii, televiziuni, în diverse locuri
în care am putut să intru, pentru că îmi
doream foarte mult să am un contact direct cu
domeniul. Cred că în acel moment eram în
sesiune, nu mă gândeam să mă angajez. Dar,
am fost sunată de Alex (Alexandru Păiuș,
Senior Partner IMAGE PR), fusesem recomandată
de cineva la care făcusem internship înainte. A
fost o surpriză totală, pur şi simplu într-o zi m-a
sunat şi mi-a zis: „Noi căutam un junior şi ai fost
recomandată de persoana x. Nu vrei să vii la un
interviu?”. „Da, sigur!”, am răspuns eu.
Am fost foarte încântată pentru ca era o agenţie
importantă. Aşa a început, am venit la un interviu,
ne-am plăcut foarte tare de la început. Am urmat
o perioadă de probă de 2 săptămâni şi după aceea
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

am rămas în agenţie.
În domeniul PR-ului oamenii îşi schimbă locul de
muncă destul de des. În ceea ce te priveşte, care au fost
factorii care au contribuit la o colaborare îndelungată
cu IMAGE PR?
Ţine foarte mult şi de ce ţi se potriveşte, contează
să te înţelegi cu oamenii care sunt acolo şi cu felul
în care ei fac lucrurile. Este important să te simţi
confortabil în acel loc. Dacă găseşti locul ăsta din
prima nu are rost să îl schimbi. A contat foarte mult
de-a lungul anilor că am putut să mă dezvolt, am
avut de la cine să învăţ, am avut ocazia să cresc, după
aceea am avut libertatea să fac lucruri pe picioarele
mele. M-am angajat când aveam 21 de ani, aveam  
multe de învăţat, dar asta îmi şi doream, să găsesc un
loc unde pot învăţa multe şi să am de la cine. Faptul
că lucrurile au evoluat frumos mi-a dat încredere să
rămân şi mi-a făcut plăcere să fac asta. Cunoscând
bine ce se întâmplă în piață, în alte companii, pot
spune că nu m-a atras niciodată să plec, absolut
niciodată.
Privind în urmă care au fost cele mai mari provocări
cu care te-ai confruntat pe plan profesional?
Provocări sunt şi astăzi, sunt provocări în fiecare
zi. Provocările s-au schimbat, unele sunt provocările
când te angajezi, altele sunt provocările de mai târziu.
În funcţie de ce atribuţii ai se schimbă şi provocările
de-a lungul timpului. Cred că atunci când te
angajezi la 21 de ani, provocarea este să te maturizezi,
în primul rând, pentru că vii cu foarte multe lucruri
în minte, cu foarte mult idealism şi probabil că
lucrurile nu sunt chiar aşa de fiecare dată. Cred că
asta a fost provocarea cea mai mare fiindcă, venind
cu experiență facultății și a implicării în PRIME,
fără o experienţă de lucru într-o companie, a fost
provocare să mă adaptez la cum se lucrează cu
adevărat, la cum sunt oamenii, cât de dinamice sunt
lucrurile.
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Catrinel are o experiență bogată
în comunicare și relații publice,
construindu-și
cariera
alături
de IMAGE PR, în aproape 8 ani.
Printre ariile sale de expertiză se
numără consultanța în comunicare și
planificarea strategică, comunicare
corporativă, comunicare internă,
digital, CSR. Astăzi, Catrinel coordonează o echipă de 6 oameni și
supervizează conturi precum CocaCola HBC România, Philip Morris și British Amercian Tobacco,
Tășuleasa Social.

Am constatat că pariezi pe tineri. Care ar fi paşii
pe care ar trebui să-i urmeze aceştia pentru a avea
un început promiţător în domeniul Relaţiilor
Publice?
Cred că este normal să punem accent pe tineri, de
fapt nu doar pe tineri, pe oameni în general pentru
că este un business de consultanţă, ţine strict de
oameni. Nu facem producţie, nu facem distribuţie,
singurele noastre mijloace sunt oamenii.
Ca atare, contează foarte mult ca oamenii să fie de
calitate, să aibă potenţial, să îşi dorească să facă
relaţii publice.
Un tânăr, că să aibă şanse să intre într-o agenţie,
poate face multe lucruri.  Pe de-o parte, ar fi bine
să îşi clarifice pe cât posibil ce îşi doreşte să facă
pe viitor. Trebuie să se folosească de toate
oportunităţile pe care le are pentru a face acest
lucru şi nu sunt foarte puţine: evenimentele pe
care PRIME şi alte asociaţii le organizează - workshop-uri, training-uri, conferinţe. Sunt enorm de
multe oportunităţi prin care poţi să prinzi cât mai
multe de la profesionişti, să vezi cum este această
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meserie şi să îţi dai seama dacă ţi se potriveşte.
Apoi, mai contează să înveţi cât poţi de mult despre
domeniu, ţine foarte mult de documentare: să citeşti
articolele pe care le scriu specialiştii pentru diferite
publicaţii ca să înţelegi care este perspectiva unui
om dintr-o agenţie, cum se pune problema, cum se
lucrează. Contează foarte mult să te apropii cât mai
mult de lumea comunicării. E important ca, odată
ce te angajezi, să mergi pe pista corectă. Altminteri,
dacă îţi dai seama după ceva timp că meseria asta nu
ţi se potriveşte, este mai greu să te reorientezi.
În opinia ta, care sunt elementele definitorii ale unei
cariere de succes în Relaţii Publice? La polul opus,
care sunt lucrurile pe care trebuie să le evităm pentru
a nu se ajunge la un eşec?
Cred că nu există o reţetă standard, ceea ce noi
căutăm este un cumul de lucruri: experienţe,
cunoştinţe, preocuparea pentru acest domeniu şi
dorinţa de a-şi construi o carieră în PR.
(continuarea în paginile următoare)
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„...am recuperat foarte mult la nivel de profesionalism, la felul în
care ne facem meseria. Cred că suntem la același nivel cu toate
țările europene.”
Cum priveşti industria de
PR din România? Consideri că
în viitorul apropiat am putea
reprezenta pe plan european un
punct de reper în ceea ce priveşte
PR-ul de calitate?
Eu cred că deja reprezentăm
un punct de reper pe plan
european. Noi suntem o piaţă
tânără faţă de alte pieţe, dacă ne
raportăm la UK, de exemplu, au
o tradiţie enormă de PR, zeci
de ani în spate de experienţă
şi deja multe generaţii de
oameni formaţi. Noi nu suntem
în situaţia asta, e adevărat. Spre
exemplu, IMAGE PR împlineşte
anul acesta 18 ani de existenţă
şi suntem printre primii pe
piaţa din România, deci vorbim
despre o piaţă mult mai tânără.
Dar am recuperat foarte
mult din punct de vedere al
profesionalismului şi cred că
suntem la acelaşi nivel cu celelalte
ţări europene. Sunt o mulţime
de semne în direcţia aceasta,
spre exemplu premiile câştigate
de agenţiile româneşti la
competiţii internaţionale, organizate de asociaţii sau publicaţii
foarte prestigioase. Aceasta este
una dintre dovezile că suntem
acolo. În plus, primim feedback şi de la clienţii noştri,
majoritatea companii multinaţionale, care îşi raportează
activitatea de comunicare la
nivel internaţional şi compară
rezultatele cu alte ţări din
grupurile din care fac parte.
Multe dintre programele pe care
noi le derulăm pentru clienţii
noştri au fost recunoscute ca
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

best practice şi sunt preluate în alte ţări.
Cum anticipezi evoluţia PR-ului în următorii ani în România?
Trend-ul din ultimii ani, chiar în contextul crizei economice, este
pozitiv pe piaţa de PR. Alte pieţe precum advertising sau media au
fost puternic afectate. Dar în PR lucrurile sunt pozitive: majoritatea
agenţiilor de relații publice au raportat creşteri în ultimii ani. Desigur,
sunt creșteri organice, nu vorbim despre dublarea cifrei de afaceri.
Sunt convinsă că piaţa va evolua și pe viitor, va crește în acelaşi ritm,
asta în condiţiile în care ne menţinem cel puţin la acelaşi nivel economic.

IMAGE REVOLUTION
Ne-a atras atenţia campania IMAGE REVOLUTION pe care aţi
iniţiat-o de curând. Care este povestea din spatele proiectului şi ce
rezultate speraţi să obţineţi în urma acestuia?
Noi am lansat campania IMAGE REVOLUTION în luna aprilie, cu
ocazia împlinirii a 18 ani pe piaţa din România. Trecând în revistă tot
ce am realizat în acești 18 ani, am constatat că am făcut multe lucruri
prin care am revoluţionat piaţa de PR din România și prin care am
contribuit la evoluția ei. Atunci când eşti unul dintre primii jucători
pe o piaţă şi îţi asumi rolul de lider pe acea piață, îţi asumi și rolul de a
o crește și de a educa părțile implicate – clienți, jurnaliști, studenți cu
privire la această meserie. Trebuie să ne gândim că în anul ‘95, când
a apărut compania noastră, multă lume nu ştia ce înseamnă PR sau
Marketing. Nu existau nici facultăţi de profil, nu exista nimic care să
te pregătească pentru domeniul ăsta. La IMAGE sunt oameni care au
învăţat ce înseamnă meseria asta şi s-au străduit de-a lungul anilor să
îi înveţe şi pe alţii. Este nu numai meritul nostru, ci şi al altor agenţii
şi oameni de PR care au ajutat la educarea ei şi au adus-o la stadiul
în care suntem astăzi. La început, business-ul nu era perceput corect,
oamenii nu înţelegeau ce înseamnă acest domeniu şi, până s-a ajuns
la nivelul în care chiar acţionăm ca nişte consultanţi, facem strategii,
concepte, campanii integrate s-a muncit mult.
Și astfel am ajuns la conceptul IMAGE Revolution. Ce am
revoluționat noi în PR-ul din Romînia? De exemplu, printre primii
angajaţi IMAGE PR sunt oameni care astăzi conduc agenţii și astfel ne sunt competitori. Sunt de asemenea oameni care conduc
departamente de comunicare în companii şi care ne-au devenit clienţi.
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Ca una dintre primele agenţii din România, este
normal că ai crescut oameni care apoi au evoluat
și şi-au urmat propriul drum, dar este extraordinar
dacă te gândeşti. E de asemnea impresionant faptul
că în 1997 IMAGE a câștigat primul său client: The
Coca-Cola Company și că lucrăm de atunci pentru unul dintre cele mai iubite brand-uri și companii din lume. Mai sunt lucruri care sunt mai puţin
cunoscute, de exemplu faptul că termenul de PR
Blitz a fost inventat de colegii mei. PR blitz-ul este
o tactică folosită de specialiștii în PR în relația cu
jurnaliștii, prin care omul de comunicare merge
în redacție pentru a se întâlni cu jurnalistul, a-i
prezenta o campanie sau un produs nou lansat și a-i

livra un material de comunicare în acest sens. Dat
fiind ca totul se întâmplă rapid, colegii mei au numit
această tactică PR Blitz. Am constatat că de-a lungul
anilor termenul a fost preluat de colegii noștri de
breaslă și este folosit în mod curent.

Este un call către toata industria şi toţi oamenii
care sunt interesaţi de domeniul nostru şi cu care noi
colaborăm să ne gândim împreună la ce ne dorim
pentru viitorul acestei meserii și acestei industrii.

IMAGE PR a desfăşurat numeroase campanii pentru
clienţi importanţi. Care dintre acestea ţi-a plăcut cel
mai mult şi care sunt „ingredientele” care asigură
succesul unei campanii?

Ne dorim ca la finalul anului, având coroborate
toate aceste impresii şi sugestii de la toţi, să emitem
un manifest pentru PR-ul din România. Sunt câteva
principii în care noi credem şi la care ne dorim să
se ralieze şi alţii la ele, să creadă şi ei în ele şi să le
susţină mai departe.

Mai ales după 8 ani de zile, este foarte greu să pui degetul pe o anumită campanile și să zici „aceasta este”.
Sunt campanii şi campanii, foarte diferite în funcţie
de client, în funcţie de obiective și multe altele.
În ce privește succesul unei campanii, nu
poţi spune că ai avut succes dacă nu ai livrat

WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

Campania IMAGE Revolution duce lucrurile și mai
departe: vrem ca prin acest manifest să implicăm
toate publicurile relevante pentru meseria noastră:
colegi de breaslă, jurnaliști, bloggeri, studenți,
profesori în domeniu. Vrem să aflăm și de la ei care
sunt acele lucruri pe care ne dorim să le îmbunătăţim
în meseria asta, ce am vrea să schimbăm, cum
credem că trebuie revoluţionată şi în viitor.
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rezultatele pe care ţi le-ai propus.
În primul rând ţine de impact,
foarte mulți oameni de PR
derulează campanii foarte
frumoase sau creative, dar partea
de evaluare şi măsurare este
adesea neglijată. Eu sunt de
părere că succesul unei campanii
trebuie să se refere în primul
rând la atingerea obiectivelor,
trebuie să creeze impact în rândul publicurilor cărora li se
adresează și să fie memorabilă.
Felicitări pentru „Certificate of
Excellence” obținut la Silver SABRE Awards şi pentru premiul
Gold la LACP Inspire Awards. Ce
reprezintă aceste premii pentru
echipa IMAGE PR?
Cele două premii au fost
acordate pentru campania
Destination: Management și
pentru infograficul interactiv
realizat în cadrul ei. Destination:
Management o campanie de
brand de angajator realizată pentru Coca-Cola HBC Romania,
pentru a promova programul
lor de Management Trainee. E
un program iniţiat în 2012, prin
care şase tineri au fost recrutaţi
anul trecut, trec printr-un proces
intens de formare timp de 2 ani
pentru a devenit apoi manageri
în cadrul companiei. A fost o

oportunitate extraordinară, un
program frumos; de asemenea,
clientul a fost foarte deschis şi
și-a dorit, ca și noi, o campanie
inovatoare.
A fost o mare bucurie când am
aflat de cele două premii. Noi am
crezut mult în campania asta,
ne-a şi plăcut foarte tare ce am
făcut, am văzut că a generat rezultate foarte bune, care ţin atât
de recrutare, cât şi de comunicare. Este un cont pentru care
noi lucrăm de 4 ani de zile şi pe
care am tot construit în timp;
într-un fel, a fost o încununare
a tuturor eforturilor noastre din
acești ani.
Cel mai surprinzător a fost
premiul pentru infografic. Noi
ne-am înscris la o competiţie de
materiale corporate şi am avut
emoţii. A fost o surpriză foarte
placută şi ne-a încurajat ca pe
viitor să fim şi mai îndrăzneţi,
să ne înscriem în continuare în astfel de competiţii. Iar
la competiţia LACP Inspire
(organizată de Liga Americană a
Profesioniştilor în Comunicare),
în cadrul căreia am câştigat un
Gold Award pentru infografic,
am primit feedback personalizat
de la juriu. Ne-au scris nişte lucruri extraordinare în scrisoarea
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de feedback, iar ceea ce ne-a impresionat a fost că au avut aceeși
viziune ca și noi, au apreciat
aceleași lucruri.
Care este cea mai mare
satisfacţie pe care ai avut-o în
carieră?
Cea mai mare satisfacţie,
dincolo de campaniile reușite
și de diverse realizări profesionale, este echipa pe care am
construit-o. Conduc în acest
moment o echipă de 5 oameni,
de care sunt extrem de
mulțumită și de mândră.
Este rezultatul unui efort de
ani de zile, în care am
căutat și recrutat oameni cu
multă atenție, m-am străduit să
îi dezvolt și să funcționăm bine
împreună. Sunt oameni care
sper să fie mai buni decât mine
pe viitor, să poată duce lucrurile
mai departe și să dezvolte la
rândul lor buni profesioniști.

„succesul unei campanii trebuie să se refere în primul
rând la atingerea obiectivelor, trebuie să creeze impact în
rândul publicurilor cărora li se adresează și să fie
memorabilă.”

WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO
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Ora pe glob
„Câteodată
trebuie să ajungi
foarte sus
pentru a
realiza cât
suntem de mici”
Felix Baumagartner

sursă foto: www.nerverush.com

Red Bull
Indiferent de modul în care
sunt elaborate, PR Stunts se
ghidează după impactul pe
care îl au asupra oamenilor,
în principal, prin fluxul de
ştiri şi conştientizarea maselor
de existenţa unor probleme
mondiale.
PR Stunts sunt unele dintre
cele mai importante instrumente folosite în campaniile
de PR. Ele pot fi, deopotrivă,
unelte de impact pozitiv, atunci
când sunt utilizate corect, dar
se pot dovedi a fi adevărate
eşecuri, atunci când nu sunt

folosite corespunzător. Precum
alte instrumente folosite în
comunicare, şi acestea au ca
scop atragerea şi apropierea de
targetul ales. De cele mai multe
ori, PR Stunts construiesc o
poveste în jurul campaniei propuse.
O astfel de campanie este şi
cea realizată de Red Bull: Stratos
– o misiune care a început de la
limita inferioară a spaţiului,
care s-a bazat pe un om şi un
balon, care a sprijinit o saritură
de la marginea stratosferei ce
poate depăşi viteza sunetului.

Red Bull a intrat pe piaţă ca fiind o firmă tânără, care vine în
sprijinul oamenilor ce doresc să îşi crească capacitatea de rezistenţă
la efort. Anual, vinde patru miliarde de cutii şi concurează cu alte
brand-uri precum Monster (Coca Cola) şi Rockstar (PepsiCo).
Deoarece este producătoare de băuturi energizante, iar adulţii
sunt target-ul său principal, Red Bull nu adoptă strategii de
promovare agresive în mass-media, precum alte companii care au
ca target şi adolescenţi. Brand-ul Red Bull a devenit însă vizibil prin
susţinerea mai multor proiecte precum saltul lui Felix Baumgartner,
echipele F1 Bull Racing şi Scuderia Rosso, Creative Art şi altele.
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO
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sursă foto: www.redbullstratos.com

trece de nori

Analiză de campanie internaţională

Red Bull Stratos este unul dintre cele mai importante
proiecte, care îşi propune să îşi atingă scopul iniţial. În
prezent, spaţiul extraterestru reprezintă o provocare pentru
umanitate, fie că vorbim despre piloţi şi astronauţi, sau
oameni care nu au nicio specializare în acest domeniu.
Stratos vine în ajutorul dezvoltării ramurii astronomiei,
prin oferirea unei oportunităţi de a strânge şi analiza
informaţii ştiinţifice necesare acesteia. De asemenea, un
obiectiv important este acela de a susţine cauza austriacului
Felix Baumgartner, care, printre altele, doreşte să studieze
schimbările şi impactul pe care îl are o astfel de călătorie
asupra corpului uman.
Red Bull Stratos este o campanie inițiată încă din anul 2005.
Red Bull şi Felix Baumgartner şi-au început colaborarea în
momentul în care au realizat că au anumite interese în comun,
aşa cum a fost posibila cădere liberă a unui om din stratosferă.
În decursul celor 7 ani, atât Baumgartner, cât şi Red Bull
s-au implicat în obţinerea tuturor materialelor necesare, dar
şi în punerea bazelor unuia dintre cele mai îndrăzneţe proiecte: Stratos.
Tot proiectul s-a terminat pe data de 14 octombrie 2012 la distanță de 65 de ani de aceeași zi în care pilotul american
Chuck Yeager a depăşit pentru prima dată viteza sunetului,
PR Forward •
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„Red Bull Stratos a fost,
fără îndoială, o campanie
extraordinară de PR. Cu toate
că a fost percepută așa, eu nu
pot spune că a fost o campanie
de PR. A fost o demonstrație a
brandului. PR, digital content,
WOM - nu contează cum numim
efectul acestui proiect. Important
este că el și alte proiecte făcute
de multe alte branduri încep să
schimbe paradigmele de marketing.
Consumatorii s-au săturat de
branduri care pretind că sunt ceva
și promit aproape orice pentru a
vinde. Brandurile trebuie să facă
ceea ce au pretins până acum și să
demonstreze că ceea ce promit
chiar și livrează. Asta a făcut foarte
bine Red Bull Stratos: a arătat că
limitele umane se pot împinge și
că oamenii pot prinde aripi, chiar
și pentru un moment.”

Andrei Lăscuț (Brand

Manager Grolsch, SabMiller)

PR Fwd
zburând cu un avion cu reacţie peste deşertul Mojave,
California - cu săritura lui Felix Baumgartner, ce a
depăşit trei recorduri mondiale: cea mai mare altitudine la care a ajuns un balon cu o persoană la bord:
38.969 m (127.852 ft); cea mai mare altitudine pentru
un salt: 38.969 m (127.852 ft) şi cea mai mare viteză
atinsă de un om în cădere liberă: 1.347 km/h (834,6
mile/h sau Mach 1,24). Trebuie menţionat faptul
că viteza de cădere a austriacului a depăşit viteza
sunetului, fiind pentru prima dată când un om
reuşeşte să facă acest lucru fără a avea la dispoziţie un
alt mijloc de propulsie, în afară de propria-i greutate.
Un alt record pe care Baumgartner a dorit să îl
depăşească a fost cel pentru cea mai lungă durată de
aterizare liberă, dar care nu a fost doborât – 4 minute
şi 19 secunde în cădere – având doar cu un minut

Per ansamblu, campania Red Bull Stratos a avut
succesul scontat, atât din perspectiva promovării imaginii
sponsorului general al evenimentului, cât şi din cea a
îndeplinirii misiunii de la care a plecat ideea: depăşirea
limitelor pe care un om le stabileşte, dezvoltarea
capacităţii de încredere în sine şi ieşirea din cadrul
normalităţii. De asemena, austriacul Baumgartner
a reușit să observe efectele pe care acest salt le-a avut
asupra corpului uman.
Brand-ul Red Bull continuă să susţină sportul extrem şi
să fie în pas cu toate evenimentele legate de acest domeniu,
fie că este vorba despre motocross, surfing, snowboarding,
BMX, windsurfing, cliff-dive sau alte câteva subdomenii
anexe.
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mai puţin decât Josept Kittinger.
Campania Red Bull Stratos „a prins aripi” cu
adevărat şi la capitolul promovare. Deşi anterior
nu a făcut foarte mare vâlvă, finalul ei a adus
împreună aproximativ 8 milioane de oameni
care au urmărit săritura prin transmisie directă
pe canalul YouTube: Red Bull You Tube Channel.
Ultimul record înregistrat pentru transmisiile live
pe canalul YouTube au fost de 500.000 stream-uri,
stabilit la Jocurile Olimpice de anul trecut.
La insistenţele austriacului, nu mai puţin de 30
de camere au înregistrat săritura. Mai mult, în
primele 24 de ore de la eveniment, clipul a strâns
5,6 milioane de vizualizări, iar în prima săptămână
a strâns un număr de 28 milioane de vizualizări.
De asemenea, filmarea a fost vândută şi altor peste
40 de canale TV.
Twitter-ul a fost şi el în aer – în timpul saltului au
fost trimise 3 milioane de mesaje, iar contul oficial
a avut 250.000 de abonaţi în momentul saltului.
Poza postată de Red Bull pe Facebook după
aterizarea lui Baumgartner a strâns, în mai puţin
de 40 de minute, 216.000 like-uri, peste 10.000 de
comentarii şi 29.000 de share-uri.
Red Bull nu a publicat suma totală investită în
campanie, însă este vehiculat un buget total de 50
milioane de euro. Printre sumele mai mici care
se ştiu este cea a construirii balonului de unică
folosinţă: 250.000 euro, conform The Guardian.
De asemenea, compania Red Bull este cea care a
plătit pentru design-ul, materialele necesare şi
confecţionarea echipamentului purtat în data de
14 octombrie 2012 de Felix Baumgartner.
Red Bull a devenit sponsorul oficial al
evenimentului şi deţine drepturile de autor
pentru evenimentul în sine. Deşi costurile nu
au fost făcute publice, tot The Guardian susţine
că, în urma acestui proiect, câştigurile au fost de
aproximativ 100 milioane de euro.

sursă foto: www.redbullstratos.com
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Din culisele... teatrului
Int e r v iu c u A n c a P î s l a r u ,
Te at r u l Ma s c a
Aţi lucrat înainte la Agenţia PunctRo. Ce v-a determinat
să vă îndreptaţi către PR Cultural?
Agenţia PunctRo este locul unde am început să învăţ.
Experienţa acumulată acolo mi-a folosit mult în anii
ce au urmat. M-am implicat în tot felul de domenii,
de la organizare de evenimente pentru companii la
evenimente culturale şi mondene.
Atunci când dl Cornel Todea mi-a încredinţat
promovarea primului Festival Internaţional de Teatru
pentru Copii, am ştiut că acesta este drumul pe care
vreau să îl urmez. Este un domeniu în care cultura
întâlneşte eleganţa, unde lucrezi cu oameni frumoşi, de
la care ai ce învăţa şi care te obligă să evoluezi.
Cu ce se deosebeşte PR-ul Cultural de cel pentru o
companie? În opinia dumneavoastră, ce caracteristici
specifice are PR-ul Cultural?
Cred că PR-ul cultural nu este atât de strict, nu îţi
impune nişte bariere. Spre deosebire de rigorile impuse
de PR-ul unei companii, poţi alege să promovezi un
eveniment cultural în foarte multe moduri. De exemplu,
un flash mob care să anunţe un festival de statui vivante
nu este nimic nelalocul lui, dar unul care să promoveze
soluţii de finanţare e puţin forţat, nu?
Cum aţi început colaborarea cu Teatrul Masca?
Primul eveniment pe care l-am promovat pentru
Teatrul Masca a fost „Festivalul Masca – O sărbătoare
în familie”. Este exact aşa cum m-am simţit în mijlocul
lor: în familie. De atunci, Masca a rămas proiectul meu
de suflet.
Care au fost provocările de început ale acestui rol?
Privind în urmă, cum apreciaţi ceea ce aţi realizat până
acum?
Tocmai datorită faptului că Teatrul Masca este un
teatru altfel, care se adaptează din mers, cu o mulţime de
proiecte atipice, am încercat să găsesc mereu noi metode
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

de promovare. Învăţ în fiecare zi lucruri noi,
evoluez şi sunt fericită de faptul că fac parte
dintr-o echipă care a adus Teatrul Masca
acolo unde este astăzi.
Ce loc ocupă teatrul în viaţa unui om, mai
ales acum, în secolul vitezei şi al tehnologiei?
Care este atitudinea oamenilor faţă de arta
teatrală?
În mod surprinzător, am observat că în
Bucureşti tot mai mulţi oameni se îndreaptă
către sălile de spectacole. Într-o societate
dominată de stres şi lipsă de timp, probabil
că arta - sub orice formă s-ar manifesta ea - a
devenit refugiul perfect.
Cred că influenţele aduse de secolul vitezei
şi tehnologiei se regăsesc astăzi în metodele
de promovare, în sensul că a câştigat teren cea
online în detrimentul celei din presa scrisă.
Ce elemente luaţi în calcul atunci când
realizaţi o strategie de comunicare?
Aţi văzut filmul „Filantropica”? „Mâna
întinsă care nu spune o poveste nu primeşte
pomană”. Dincolo de public ţintă sau
canale de promovare, încerc mereu să găsesc
povestea din spatele unui eveniment...
Teatrul Masca s-a implicat în campanii
umanitare. Ce impact au avut acestea asupra
publicului?
Teatrul Masca şi-a luat în serios rolul de
formator şi a dezvoltat de-a lungul anilor
o serie de proiecte socio-culturale menite
să faciliteze accesul publicului larg la actul
cultural. Acestea au fost foarte bine primite,
fie că vorbim despre evenimente pentru
copii - Târgul de Jucării, Iepuraşul la Masca,
împodobirea bradului, despre cele pentru
publicul matur - festivaluri, proiectul Oraşul
de sub Oraş care include spectacole la metrou sau diverse evenimente care punctează
15
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date şi sărbători importante - 1 Decembrie,
Ziua Unirii, Concertul de Crăciun. Acestea
au devenit deja o tradiţie, publicul ştie de
existenţa lor şi participă de fiecare dată în
număr foarte mare.
Ziua Bloggerilor a ajuns anul acesta, pe 13
februarie, la a III-a ediție. De unde aţi avut
ideea de a organiza în fiecare an un astfel de
eveniment şi care este scopul său?
Ideea de a organiza Ziua Bloggerilor a
aparţinut dnei Anca Florea, directorul
artistic al Teatrului Masca. Este un eveniment la care îi invităm alături de noi pe toţi
cei din mediul virtual, este o ocazie bună
de a ne cunoaşte, de a interacţiona şi de a le
mulţumi celor care ne sunt aproape.
Teatrul Masca şi-a câştigat o reputaţie
bună atât în ţară, cât şi în afară. Care sunt
ingredientele acestui succes în ceea ce
priveşte PR-ul?
Cred că în primul rând totul se datorează
dlui Mihai Mălaimare, a cărui deschidere
ne-a permis să găsim de fiecare dată noi
evenimente şi metode de promovare. Este
foarte important să îţi placă în primul
rând ţie ceea ce promovezi şi să lucrezi cu
oameni care nu-ţi impun limite, care te lasă
să încerci lucruri noi.
În cei aproape 7 ani de când lucraţi la
Teatrul Masca, care a fost cea mai dificilă
situaţie de comunicare cu care v-aţi
confruntat şi cum aţi soluţionat-o?
Din fericire, situaţiile dificile au stat
departe de noi toţi anii ăştia... Nu v-am
spus că rămâne proiectul meu de suflet?...
Ce reacţii au stârnit spectacolele cu
Living Statues din Herastrau şi activările
neconvenţionale ale teatrului de stradă pe
care le-aţi susţinut anul trecut? Aţi reuşit să
aduceţi mai mulţi oameni în sălile de teatru
folosindu-vă de o astfel de promovare?
Cred că mai degrabă am reuşit să întărim
un brand. Când spui „Teatrul Masca”, spui
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

„un teatru altfel, neconvenţional, original”.
Aţi fost implicată în campania naţională de promovare a
lecturii. Care a fost rezultatul campaniei? Aţi reuşit să vă
atingeţi obiectivele?
Campania este încă în desfăşurare. Ni s-au alăturat
instituţii importante - Consiliul Naţional al Audiovizualului, TVR, RTV, inspectorate şcolare şi numeroşi
parteneri media. Este nevoie să vă mai spun că
dl Mihai Mălaimare alături de Teatrul Masca au răspuns
„prezent!” invitaţiei noastre?
Probabil că este o picătură într-un ocean, dar cred că
numai prin implicare putem schimba ceva. Voi nu v-aţi
săturat de oameni care „citesc Ion Eminescu sau Mihai
Creangă”?
Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai mari
dificultăţi pe care le poate întâmpina o persoană care
activează în PR?
Limitele pe care şi le impune ea însăşi.
Cum consideraţi că se schimbă PR-ul Cultural de la an
la an ?
Este evoluţia firească dictată de evoluţia tehnologică şi
socială. În rest, regulile rămân aceleaşi…
Ce sfaturi aţi oferi oamenilor care şi-ar dori să activeze
în domeniul PR-ului Cultural?
Nu lipsiţi de la orele de gramatică! Un comunicat de presă plin de greşeli dăunează grav imaginii.
De asemenea, să nu sunaţi presa înainte de ora 10.00!
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sub lupă
De ce nu veniți pe laAnaliză
noi?
de campanie națională
Despre ce este vorba?

Cu ceva timp în urmă, publicaţia engleză The Guardian îşi invita cititorii să vină cu idei pentru campania
Guvernului Marii Britanii. Aceasta din urmă avea ca scop descurajarea românilor şi bulgarilor care plănuiau
să muncească şi să locuiască în Marea Britanie. Miza? Anul viitor, Marea Britanie va elimina restricţiile de pe
piaţa muncii, iar românii vor avea dreptul la rezidenţă. Cu ceva timp în urmă, publicaţiile din presa engleză
- BBC, The Guardian, Channel 4, The Telegraph, International Business Times, ITV - descriau românii şi
bulgarii ca fiind „Hoţi! Escroci! Profitori!”. Mesajul campaniei lansate de The Guardian sună astfel: „Nu
veniţi în Marea Britanie. E plin... de băuturi alcoolice cu gust de fructe, azbest, case proaste, episcopi,
britanici...”

Răspunsul...
Toate acţiunile de mai sus au condus la formarea
unei noi idei de campanie: cotidianul românesc
Gândul, alături de GMP PR şi Webstyler, au decis
că este momentul ca românii să îşi ia revanşa şi să
răspundă campaniei englezilor, aşa că au lansat o
campanie online denumită, într-un mod sugestiv,
„Why don’t you come over?”. Aceasta oferă şansa
oricui de a-şi exprima opinia cu privire la tot ce
se întâmplă în Marea Britanie. În acest sens, a fost
creată o aplicaţie care oferă posibilitatea de a-ţi
construi propriul mesaj şi propriul afiş pentru
campania în cauză, afiş care poate fi postat pe
Facebook.
Sloganul campaniei sună astfel: „We may not
like Britain, but you will love Romania. Why
don’t you come over?” („S-ar putea să nu ne placă
Marea Britanie, dar voi o să iubiţi România. De ce
nu veniţi la noi?”). Mesajul campaniei este unul
pozitiv: invită englezii să viziteze România pentru
a se convinge de frumuseţea acesteia.

convingă de ospitalitatea noastră, acest lucru
incluzând găzduirea turiştilor în propriile case, iar
ce de-a treia constă în invitarea englezilor de a se
muta permanent în România, prin activarea unui
modul de slujbe precum: CEO Loteria Română,
CEO Metrorex sau Project Manager FIFA la
Electronic Arts. treia constă în invitarea englezilor de
a se muta permanent în România, prin activarea unui
modul de slujbe precum: CEO Loteria Română,
CEO Metrorex sau Project Manager FIFA la
Electronic Arts. România, prin activarea unui
modul de slujbe precum: CEO Loteria Română,
CEO Metrorex sau Project Manager FIFA la
Electronic Arts.
Campania a avut un real succes, românii
manifestând un grad crescut de interes față de
iniţiativa celor de la Gândul şi GMP Advertising.
Motivul pentru care campania a fost dezvoltată,
trecând prin mai multe faze, se datorează
faptului că numeroase publicaţii din întreaga

Detalii, detalii...
Campania a ajuns până acum la stagiul de trei
faze: prima a constat în crearea afişelor proprii, a
doua a echivalat cu o invitaţie adresată englezilor
pentru a veni să viziteze România şi să se
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO
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lume au scris despre răspunsul oferit
de români şi bulgari campaniei englezilor.
Publicaţii din ţări precum Marea Britanie,
SUA (Associated Press), Franţa (Le Monde),
Germania (Der Spiegel), Irlanda, Spania,
Ungaria, Belgia, Brazilia, India, Elveţia şi
Pakistan au dezbătut, printre alte subiecte,
campaniile est europenilor. Despre această
campanie a comentat şi Cristian Tudor Popescu,
declarând, conform Gândul LIVE: „Reacţia
românilor e de premiul Nobel, e umor, nu
băşcălie. (...) Imaginaţi-vă ce reacţie ar fi avut
Ministerul nostru de Externe: una patriotică,
băţoasă, de genul ‚Da’ ce, dom’ne, noi navem ce mânca în România?’. În locul
acestei reacţii, care ar fi avut un efect nul
pe plan internaţional, avem o reacţie care
foloseşte o armă a comunicării şi manipulării
extrem de eficientă, umorul. Astfel, campania
se dovedeşte copleşitoare, virală, se întinde
până la Huffington Post, Channel 4 ori
Associated Press.”
De curând, Facebook a luat decizia de a
şterge aplicaţia „Come to Romania”, conform
www.gândul.info – „fără a oferi nici un motiv”.
Campania s-a încheiat cu un mesaj
adresat premierului David Cameron şi poartă
semnătura gandul.info. Acesta a fost publicat
luni, 11 februarie 2013, în publicaţia engleză
The Guardian și constituie o invitație la
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

•

APRILIE-IULIE 2013

adresa acestuia de a lua parte la dezbatere,
întrucât cetăţenii au  făcut-o deja.
Rezultatele campaniei sunt remarcabile: peste
5.000.000 impresii în presa românească (print,
online, radio, TV); peste 100 de materiale în presa
internaţională; peste 1.500.000 impresii pe Facebook;
49.000 impresii pe Twitter; peste 17.000 impresii pe
bloguri şi în comentarii; peste 60.000 comentarii în
presa românească online.

În loc de concluzie...
Ideea campaniei a fost una surprinzătoare, în
condiţiile în care patriotismul românilor, în mare
măsură, lasă de dorit. Suntem mândri de ţara noastră
de 1 decembrie, în restul anului împăturim drapelul şi
îl păstrăm la rece. Campania e reuşit, după cum cred
că şi-a şi propus, să strângă laolaltă mesaje, gânduri
şi afişe care scot în evidenţă semnificativele calităţi
ale României! Într-un cuvânt, campania a dat şansa
românilor să spună ceea ce gândesc într-o formă
creativă şi plină de umor.

Sloganul campaniei sună astfel: “We may
not like Britain, but you will love
Romania. Why don’t you come over?”
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fashion corner
Int e r v iu c u
Io a n a L i l i a n a G h e or g h e

Ce înseamnă fashion blogging-ul în spațiul românesc? Ce înseamnă PR-ul în domeniul
modei? Se pare că am găsit persoana potrivită care să ne răspundă la aceste întrebări:
Ioana Liliana Gheorghe. Interviul constituie încă un argument că tinerețea nu
înseamnă lipsa experienței și nici lipsa inițiativei antreprenoriale.
Știm că blog-ul Fashezine a fost punctul de pornire a ascensiunii tale
profesionale. Cum a fost ca de la blog să ajungi la Vivinne Westwood și apoi
să îți lansezi propriile colecții „Bone”?

Eu dintotdeauna am avut
idei anteprenoriale, pentru
că asta a fost formarea mea la
masterat. Însă, când am văzut
bijuteriile create cu mâna mea
(ştii cum e că toată lumea îşi iubeşte
propriul copil), mi s-a părut a fi o idee
bună care ar putea să funcţioneze şi atunci
a apărut „Bone”.

Să ştii că am mai fost întrebată aproape acelaşi lucru şi cred că
trebuie să fac ceva, ori să scriu un articol ori să updatez un pic
sesiunea de „About” de la blog deoarece, cronologic vorbind,
nu a fost chiar aşa. Am terminat facultatea la SNSPA, apoi
am urmat masteratul de „Management şi branding pentru
produse de lux”,  în cadrul căruia am facut internship-ul la
Viviene Westwood. Au mai urmat două internship-uri
după aceea, unul în Monaco şi altul în Nisa, m-am
întors în ţară şi, aproape la un an după, am deschis
De unde ți-a venit ideea și ce te-a inspirat în
și blog-ul. În timp ce aveam blog-ul am lansat
realizarea acestor colecții? Ne poți da mai multe detalii
linia de bijuterii, însă nu pot spune că a fost o
despre povestea din spatele brandului?
legatură directă, că linia de bijuterii a fost o
consecinţă directă a blogului, ci a fost un
Sigur! Cum îţi spuneam, brandul a venit printr-o
lucru care a pornit când eram în Paris.
coincidenţă a sorţii. De mult mă gândeam la punerea
Întâmplător, am descoperit un magazin
pe picioare a unui brand, însă nu eram foarte
care  mi-a plăcut foarte mult. Avea
hotarată pe ce o sa fie. Ştiam că o să fie pe modă, însă nu
numai materie primă, numai pietre
ştiam pe care nişă. „Bone” vreau să reprezinte o întoarcere la
naturale şi iniţial am cumpărat
natură, la lucruri nu neapărat simple ca design, însă de calitate. Eu
lucruri numai pentru a-mi
întotdeauna m-am simţit apropiată de natură, probabil şi datorită
face mie câte ceva, dar,
zodiei mele, Taur, m-am simţit legată de pământ şi de tot ce înseamnă  
într-adevar, mă gândeam
lucruri tactile. De când am descoperit pietrele semipreţioase (şi cât de
că aş putea să le port
curând aş vrea să ne extindem şi la pietre preţioase) şi lucrul manual, care
pentru următorul
întotdeauna mi-a placut, într-un fel toate piesele din puzzle s-au potrivit şi asa
post pe blog.
s-a născut „Bone”.
Cum ai reuşit să îţi implementezi afacerea?
Am făcut întâi colierele pentru că pe moment a fost, să zicem, o colecţiecapsulă de coliere, iar în curând va fi o colecţie care va putea să stea pe
picioarele ei: coliere, cercei, brăţări... Până acum, am două colecţii de coliere. Am făcut
colierele, singură mi-am făcut şi pozele de produs.
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„Cred că deja companiile încep să
vadă peste numărul de like-uri pe
Facebook sau followers pe blog şi
caută calitatea în fotografii, text,
felul în care arată blogul. Cred că
deja oamenii încep să discearnă
pe lângă nişte parametri de genul
acesta.”
De promovare tot singură te ocupi?
De promovare, la prima colecţie, s-au ocupat
fetele de la Absolutely Fabulous, însă am
terminat cu acea colaborare pentru moment,
iar acum mai mult ca sigur voi colabora cu o
agenţie. Am ales colaborarea cu ele pentru că la
momentul respectiv eram apropiate, dar şi pentru că eu
nu aveam foarte mare putere de producţie şi atunci mi
s-a părut în regulă să fie uşor in-house şi să colaborez
cu o firmă. Eram conştientă că, fiind la început de
drum, puterea mea de producţie nu ar fi putut să
susţină o cerere mai mare. Însă acum lucrurile se vor
schimba datorită unei puteri de producţie mai mari.
În ce a constat experiența ta la Londra? Ai cunoscut-o
pe Vivienne Westwood? Ce făceai într-o zi normală de
lucru?
Da, am cunoscut-o, însă nu personal pentru că probabil
este obişnuită ca lumea să tot vină şi să plece, internii se
tot schimbă. Ea vorbeşte cu toată lumea şi o vedeam de
foarte multe ori pe culoare. Odată, ţin minte că am vorbit
despre o clanţă de la o uşă care nu funcţiona şi m-a
informat că trebuie să am grijă de ea. Cam asta a
fost. Şi apoi, am mai discutat un pic la petrecerea
de Crăciun. Eu acolo eram chiar sub responsabilă
de PR şi Marketing şi, în mare, a trebuit
să fac cam ce făcea orice intern. La o masuţă
mică, trebuia să revizuiesc comunicatele de presă,
am făcut câteva prezentări pentru investitori.
Ei vor să se extindă către piaţa chineză şi am
făcut o prezentare pentru nişte investitori chinezi.
Ţin minte că am făcut şi nişte muncă de
teren, în care am făcut un pic pe spionul.
Viviene Westwood voia să se lanseze pe piaţa
de produse cosmetice pentru China şi am facut
un pic de spionaj la alte branduri, posibil
concurente, de preţ, colecţie, culori, customer
care în magazine şi, în afară de asta, au fost
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chestii tipice: de revizuit toate materialele
din presă, de văzut câte apariţii au fost,
unde au fost, ce menţionări au fost.
Ai fost prezentă la Săptamânile Modei. Cum
apreciezi aceste evenimente din punct de
vedere al PR-ului?
În momentul de faţă există o întreagă discuţie
şi dispută referitoare la viitorul Săptămânilor
Modei. Nu ştiu dacă ai citit ultimul articol
al lui Suzy Menkes, în care vorbeşte despre
circul care s-a creat în jurul Săptămânii Modei.
„Circ” folosesc şi eu. Este o problemă atunci
când afară sunt mai mulţi oameni decât
înăuntru. Daca luăm la un loc toată lumea
care ajută în backstage, modelele, plus cei care
participă la un show de modă, afară oamenii
care se pozează şi vor să fie pozaţi sunt mai
mulţi, iar şi mai mulţi decât ei sunt fotografii.
Problema este că odată cu democratizarea
modei, cu explozia blogurilor, cu internetul,
cu explozia Săptămânilor Modei, s-a ridicat
un nivel de awareness asupra fenomenului
modei, încât toată lumea vrea să facă parte
din el şi este un lucru extraordinar să fii
pasionat de modă, să vrei să faci ceva în modă,
dar este o diferenţă între a face ceva efectiv, a
face PR, a fi buyer, a fi editor la o revistă şi este
cu totul altceva să vrei să te expui doar pentru
a te expune. Practic, e vorba de esenţă. O faci
pentru un greater good sau o faci doar ca să o
faci. Este un pic problematic atunci când sunt
foarte multe persoane în faţa show-urilor, care
vin doar că să fie pozaţi pentru bloguri, pentru
apariţii pe un site de street fashion.
Există o dispută pe tema asta care este foarte
interesantă de discutat şi sunt curioasă să văd
unde se va ajunge. Am auzit un zvon care a
fost dus la extremă în care voiau să renunţe la
a mai organiza Săptămâna Modei. Bine, asta
este deja foarte extremist pentru că, până la
urmă, Săptămâna Modei, este un show şi o
exprimare a modei extraordinară, însă, până
la urmă, este o prezentare a unei colecţii
viitoare pentru buyeri şi editori de modă.
Într-un fel trebuie să rămână aşa şi trebuie să fie
pentru profesionişti. Aici ar trebui să se tragă
20
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linia: unde să rămână pentru profesionişti şi
unde ar trebui să se permită accesul celor care
vor să se afirme .
Cum vezi zona de fashion blogging din România
la momentul actual?
Cred că se dezvoltă. Când zic că se dezvoltă,
sper şi cred, că nu spun doar că se mareşte, ci
că se şi cizelează şi se selectează. Cred că deja
companiile încep să vadă peste numarul de
like-uri pe Facebook sau followers pe blog şi
caută calitatea în fotografii, text, felul în care
arată blogul. Cred că deja oamenii încep să
discearnă pe lângă nişte parametri de genul
acesta şi mă bucur foarte mult pentru că întrun fel se ridică ştacheta şi pentru noi, blogerii,
să oferim conţinut din ce în ce mai de calitate,
mai constant şi mai des.
Eu chiar mă bucur şi admir pe toată lumea
care începe şi susţine un blog. Fiind un
domeniu atât de nou, toată lumea îl vede ca
fiind un pic frivol. Când mai spui că eşti şi
blogger de modă... este frivolitatea întruchipată.
Să susţii, să poţi face tehnic un blog şi să reuşeşti
să oferi conţinut nou în contextul României şi
Bucureştiului în care trăim şi care ne oferă atât
de puţine spaţii şi locuri este destul de greu.
Cât de important ţi se pare Social Media în
modă?
Este foarte importantă pentru că practic
avem o viaţă virtuală creată prin intermediul
Social Media. Toată lumea este un personaj
pe propriul lui profil de Facebook, Twitter,
Instagram şi trebuie să încercăm să fim cât mai
consistenţi şi consecvenţi.

momentul ăsta în România, aş putea spune că piaţa este
destul de acoperită. Ca număr de oameni, brandurile
ar fi acoperite, dar ca şi calitate a serviciilor de PR pe
care le oferă, întotdeauna este loc de dezvoltare, mai ales
într-un domeniu atât de nou. Momentan, este foarte la
început. Toată lumea face eveniment în magazin, cu toţii
ne promovăm clienţii pe toate canalele de socializare
şi printre prieteni. Sunt foarte puţine exemplele unde
vezi că fac ceva diferit, că fac colaborări cu bloggeri,
cu vedete. De foarte multe ori, chiar stăm şi noi şi
ne întrebăm dacă brandul respectiv are atât de mult
awareness datorită PR-ului care îl are sau datorită
renumelui cu care deja a venit în România. Cred că cel
mai bine se vede calitatea, la oamenii care se ocupă nu
numai de branduri cunoscute care au venit deja cu un
renume din străinătate, ci care se ocupă şi de branduri
noi, la început de drum, şi cred că acolo se vede calitatea
serviciilor de PR.
Care sunt în opinia ta caracteristicile acestui domeniu şi
de unde consideri că ar trebui să se pornească?
Eu aş sugera să se pornească dintr-o agenţie. Da, munca
într-o agenţie este foarte grea, lungă şi istovitoare şi de
cele mai multe ori nu este foarte echitabilă faţă de un
începător. Însă, ca nivel de experienţă în crearea unor
relaţii, cred că este un pas absolut normal. Îţi spun sincer,
din experienţa mea, eu întâmpin dificultăţi reale în
crearea brandului de bijuterii pentru că eu nu am fost
niciodată o persoană care să facă lucruri fără o pregatire
lungă şi detaliată. Brandul de bijuterii este singura
excepţie din viaţa mea. A fost pur şi simplu o pasiune
care a venit într-un fel dinăuntru şi pentru care nu am
avut o pregatire decât pe partea de branding. Şi cred
că se vede şi din cauza asta întârzii şi cu noua colecţie.
Acum înţeleg de ce se începe ca un intern într-o agenţie
pentru că trebuie să vezi cum funcţionează lucrurile din

După cum știm cu toții, zona de Fashion PR
este rar abordată în România. Care este părerea
ta vis-a-vis de acest subdomeniu al PR-ului?
Să ştii că la nivel teoretic, da, este la început
de drum. Însă, chiar vorbeam cu o prietenă
care face tot Fashion PR şi îmi spunea că nu
numai agenţiile încep să se ocupe şi ele de
asta, ci că apar şi foarte multe persoane care
vor să se ocupe de PR şi în modă. Momentan
este un domeniu foarte mediatizat, ceea ce
are logică. Însă, la ce branduri avem noi în
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„Ce mi-aş dori eu să se schimbe
în România este dorinţa de a te
asorta complet. Dorinţa de a-ţi
pune la o rochie neagră, un colier
roşu cu o geantă roşie şi cu pantofi roşii. Şi nu ar mai trebui să fie
o ruşine să te duci la un consilier
vestimentar sau la un personal
shopper.”
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interior înainte de a te pune tu pe picioare şi
abia apoi vei decide dacă vrei să treci la altă
agenţie, să creşti în agenţia respectivă sau să îţi
faci propria agenţie. Ştiu că este mai dificil şi că
nu este răspunsul pe care l-ar vrea mulţi, însă
chiar cred că este foarte important să fii ucenic
al cuiva care face asta de foarte mult timp.
Ce sfaturi le dai celor care se află la început de
drum și doresc să se specializeze în Fashion PR?
Este o întrebare dificilă pentru că nu aş vrea
să existe niciun fel de stereotip şi fiecare om îşi
creează propriile lui experienţe. Ce sfat aş da: în
orice domeniu trebuie să fii foarte bine informat,
să studiezi cât poţi de mult şi de bine pentru
că devenim din ce în ce mai mulţi în toate
domeniile şi începe să se şi filtreze informaţia
şi oamenii şi atunci se vede cine o face doar
pentru că dădea bine să o faci şi cine o face
pentru că are un fundal teoretic în spate. Da,
practica contează până la urmă foarte mult,
dar vorbim şi de o teorie, pentru că înainte de
a aplica trebuie să ştii ce să aplici. Chiar cred că
este importantă o ucenicie.
Crezi că poate supravieţui moda fără
promovare?
Da. Moda în sine, nu are cum să nu existe. La
nivel de brand, într-adevăr, dacă nu ai expunere
pe toate canalele sociale care există acum, din
păcate nu exişti. Chiar şi un brand de nişă,
care se adresează unor oameni care nu au
profile de Facebook trebuie să fie prezent. Ţin
minte că atunci când am început masteratul,
ni se spunea că un brand de lux niciodată nu
va vinde online că este o degradare, o diluare
a numelui, a brandului, a imaginii. Când am
terminat masteratul peste un am, toţi vorbeam
de Net a Porter. Aşa că lucrurile se schimbă şi
se schimbă foarte rapid. Ţin minte că mi-a zis
cineva că e cea mai mare prostie să spui „Eu nu
vreau să fiu prezent pe internet, pe Facebook”
pentru că prezent vei fi indiferent. Atâta timp
cât există oameni pe diverse canale sociale, o
să fie cineva care va menţiona şi brandul tau
şi este foarte important să fii tu prezent pentru
că aşa tu controlezi felul în care se spune şi se
arată informaţia şi nu oamenii.
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Ce nu ar trebui să lipsească din garberoba unei PRiste? Dar din cea a unui PR-ist?
Eu aş merge pe basic-uri. Aş merge pe o rochie
neagră, încercând să evit clişeul Audrey Hepburn,
dar aş zice că o rochie neagră, undeva deasuprea
genunchiului care să fie potrivită şi pentru o întâlnire
de afaceri şi căreia îi pui un sacou şi te duci la
întâlnire, îi dai sacoul jos, îi pui un colier
interesant şi te poţi duce la un cocktail. Este chiar
un lucru indispensabil şi preferabil să fie de calitate.
Am văzut că şi la noi se dezvoltă moda în
domeniul bărbătesc şi încep să fie din ce în ce
mai aranjaţi. Din nou, aş zice de un costum făcut
chiar pe măsurile lor. Mi se pare că bărbaţii încă
au probleme în a realiza cum trebuie să le vină un
costum, pantalonii să nu fie nici prea largi, nici
prea strâmţi, dar nici prea scurţi şi, din păcate,
multe par împrumutate. Doua costume pentru
a le alterna sunt toate basic-urile de care are nevoie
şi o doamnă, dar şi un bărbat. Iar apoi normal,
schimbăm cămăşile, cravatele, iar la noi, la
doamne, schimbăm accesoriile.
Ce mi-aş dori eu să se schimbe în România este
dorinţa de a te asorta complet. Dorinţa de a-ţi
pune la o rochie neagră, un colier roşu cu o geantă
roşie şi cu pantofi roşii. Şi nu ar mai trebui să fie o
ruşine să te duci la un consilier vestimentar sau la
un personal shopper. Este un serviciu la care din ce
în ce mai multă lume apelează şi chiar dacă nu vrei
să fie cineva căruia să îi dai mâna liberă să se ducă
să cumpere din magazine pentru tine, cu toate
că de cele mai multe ori nu asta se întâmplă, ci
doar se duce şi alege haine din magazine, tu le
probezi acasă şi le returnează pe cele pe care
nu le vrei, dar măcar să fie cineva care să îţi
facă o organizare în dulap şi să îţi aleagă
unele ţinute.
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Branding național
A r t i c o l s c r i s d e Ta r b ă R ox a n a - G a br i e l a

„Să evadăm din cotidian!”
Celebra replică se află adesea pe
buzele multora și asta pentru că,
inevitabil, apar momente în viața
noastră în care ne-am dori o
binemeritată vacanță… de la viață.
Atunci când ni se pare că nu ne mai
găsim locul ar trebui să ieșim din
„platou” și să privim cu detașare
totul. Nimic nu e mai nimerit în
astfel de situații ca o călătorie,
să vedem locuri și să cunoaștem
oameni noi. Și plecăm. Mergem să
vedem marile destinații turistice
ale lumii.
Întrebarea pe care noi ca cetățeni
ar trebui să o luăm în considerare
este: „De ce alegem destinații din
afara țării?”. Acesta ar trebui să fie
și motivul pentru care turismul
nu este dezvoltat așa cum ar fi
corespunzător.
Primul și cel mai important pas în
dobândirea acestui scop îl consider
a fi o mai bună promovare în rândul
compatrioților noștri. Trebuie să
învățăm să ne prețuim și să nu ne
subestimăm. În opinia mea, este
necesar să ne vizităm plaiurile
mioritice înainte să alegem o
destinație de vacanță în străinătate.
O problemă generală a românilor
o reprezintă faptul că nu știm
să ne vindem, nu că nu am fi
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO

valoroși. Poate că avem un deficit
pe partea de branding, adică nu
punem în practică proiecte care
să îmbunătățească această situație.
Avem o mulțime de locuri numai
bune de admirat și unice, dar a
căror frumusețe nu este exploatată
așa cum ar trebui.
Un alt aspect interesant de luat
în calcul este acela că turistul
nu va căuta lucruri sau locuri
nemaipomenite, ci va dori să
găsească aspecte specifice, să își
construiască o imagine de
ansamblu. Branding-ul de țară ar
trebui să transmită o aromă a ceea
ce reprezintă acest spațiu prin toate
mijloacele, vorbim aici de cultură,
personalități, zone, istorie, și,
poate cel mai important, prin
oameni.
Punctul de plecare în această
incursiune consider că îl reprezintă
capitala. Nu de puține ori am auzit
că nu există puncte de orientare
turistică sau oameni suficient de
bine instruiți nu atât pentru a
îndruma, cât pentru a stârni interesul.Pot considera aceste supoziții
ca fiind adevărate în condițiile în
care mi s-a întâmplat personal
să fiu întrebată de un cetățean
străin anumite indicații. Dacă
am fost în măsură să i le ofer sau
dacă au fost în totalitate corecte,

nu știu. Sunt convinsă, în schimb,
că mulți au trecut prin aceeași
situație. Mulți turiști dezorientați
și mulți români determinați să
ajute, dar neavând pregătirea
necesară. De aici și o anumită
frustrare ce ar putea surveni.
Se spune că mai important decât
a ajunge pe primul loc (dar și
mai greu) este să reușești să te
menții. Din perspectiva dezvoltării
turistice, aceasta ar însemna să
atragem turiști, dar, mai important,
să-i determinăm să revină.
Săptămânile trecute, aflândumă în vizită în una dintre fostele
capitale ale Țării Românești,
Câmpulung-Muscel, județul Argeș,
am surprins o hartă turistică
amplasată strategic pe platoul
Primăriei. Acesta ar fi un exemplu
de „așa da”. Spun asta deoarece,
cu toate că nu aveam un scop de
a vizita orașul, am avut ocazia
să aflu cam care ar fi locurile
„de văzut” în acest orășel de
provincie.
Desigur,
pentru
București, acest tip de informații ar
trebui să fie mult mai numeroase,
amplasate strategic și, neapărat,
dublate de cel puțin o variantă în
limba engleză. Sunt cu siguranță
locuri în care ele există, însă nu
sunt exploatate într-o manieră
eficientă. Se poate spune că acesta
este unul dintre locurile minu24
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nate ale patriei noastre pe care nu suntem suficient
de determinați să le promovăm și să ajutăm astfel la
dezvoltarea lor. De altfel, inclusiv drumul care duce
către acest orășel este nemaipomenit de bogat în
frumuseți locale ce așteaptă să fie admirate. Schitul
Negru-Vodă, construit pe stânci și având hramul
Izvorul Tămăduirii aflat pe DN72A CâmpulungMuscel – Târgoviște, este cu siguranță un punct de
atracție fără un renume pe măsura specificului său,
a zonei deosebite. Drumul de acces se constituie
dintr-o incursiune la pas de aproximativ 2 km
printre stănci până la o altitudine de 881 m. Nimic
mai potrivit pentru o zi de post decât un astfel de
traseu care să permită vizitatorului să urce încet,
doar cu sunetul gândurilor sale, în așa fel încât,
ajungând la destinație, acesta să resimtă o pace
interioară ce îi permite să asiste mai smerit la slujba
pregătită de călugări. Îmbinarea avantajului
peisagisticcu caracterul religios și valorificarea
fundamentului istoric ar trebui să fie punctele de
bază pentru construirea strategiei de promovare.

impetuos necesar să te „vinzi” pe internet. Un site
bine organizat care să conțină toate informațiile
necesare și o gamă cât mai largă de opțiuni
potrivite pentru orice gusturi ar fi o variantă foarte
bună de promovare. Nu este vorba de informații
strict oficiale, ci inclusiv de opinii și pro și contra,
posibilitatea de a fi postate comentarii de la
persoane spre a-și împărtăși experiența. Acest
nonconformism ar face mai credibile prezentările
și, totodată, mai „prietenoase” cu potențialii turiști.

Într-o perioadă în care informația are o viteză de
circulație pe care nimeni nu o prevedea, devine

despre #scrieșitu
Rubrica “#scrieşitu” s-a născut din dorinţa noastră de a da mână liberă şi tinerilor din exterior,
provocându-i, în fiecare număr, la un concurs, în urma căruia desemnăm un câştigător.
Acestuia îi publicăm articolul în revistă şi îi acordăm un premiu surpriză.
Primul număr a avut ca punct de pornire al articolului următoarele întrebări: „Care este
părerea ta în ceea ce priveşte strategiile de branding naţional româneşti? La nivel local,
există zone cu potenţial ce nu se bucură pe cât ar trebui de asemenea strategii? Ce acţiuni ar
trebui să întreprindem pentru a rezolva problema?”. Am citit şi recitit articolele primite şi am
desemnat articolul câştigător: Tarbă Roxana-Gabriela.
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first step
Int e r v iu c u R ox a n a B u rd e a nu
Când am conceput această rubrică, am
pornit de la ideea că avem nevoie de un
o persoană sigură pe ea, pasionată de
domeniul Relaţiilor Publice, inteligentă
şi, nu în ultimul rând, foarte implicată în tot
ce întreprinde.

Roxana Burdeanu ni s-a părut potrivită
pentru acest interviu: o studentă la FCRP,
în anul II, care nu stă locului o clipă între
facultate, job şi alte proiecte. O fată cu un
zâmbet larg, care ştie ce vrea şi munceşte
mult pentru a-şi atinge obiectivele.   Un
interviu despre ce înseamnă primii paşi în
acest domeniu şi cum vede o tânără industria
autohtonă de PR.

Care este povestea din spatele alegerii Relaţiilor
Publice ca domeniu de specializare?
Long story short, fiecare dintre noi mai
devreme sau mai târziu, o dată sau de mai
multe ori, trăieşte momentul în care se întreabă:
„Ce vreau să fac/ să fiu/ să ajung?” Mie mi s-a
întâmplat de multe ori, însă, îndată ce am terminat
cu BAC-ul, m-am văzut forţată să găsesc un
răspuns. Aşa că, m-am întrebat ce îmi place mie
cel mai şi cel mai mult să fac. După care m-am
întrebat la ce mă pricep cel mai bine şi dacă, pe
lângă fericire, acel ceva ar avea şi o materializare
bănoasă. Răspunsul care le-a cuprins pe toate a
fost PR-ul.
Cum vezi industria românească de PR?
Copiată. Sună naşpa, sună dur, sună şi nu
răspunde nimeni. Un instinct crucial pentru
supravieţuire, pe care ţi-l dezvolţi în primele luni
de muncă în domeniu, e să îţi ţii urechile ciulite.
Aşa am constatat că prea multe agenţii româneşti
de PR urmăresc modele din afară (de la strategii
de Facebook până la execuţii BTL). Singurul lucru
care le rămâne de făcut e adaptarea şi „coafarea”
lor, după caz. Nu zic că aşa se întâmplă în toate
agenţiile - tot respectul pentru originalitate şi
neconvenţional!, dar mie asta mi-a fost dat să
WWW.PUBLIC-RELATIONS.RO
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văd şi nu mi-a plăcut.
Ce înseamnă să fii Junior într-o agenţie de PR?
Junior înseamnă să fii mic. Că eşti mic în sensul
cute şi drăgălaş sau că eşti mic, adică neînsemnat,
ţine de puterile tale de a te afirma, de a impresiona,
de a face treaba cât mai bine şi de a demonstra că
ai un potenţial care merită dezvoltat.
La început de drum, care a fost cel mai mare
obstacol întâlnit? Cum l-ai depășit?
Începutul, prin definiţie, e greu, e solicitant, pentru
că presupune o schimbare. Şi totuşi rămâne cel mai
frumos. E greu când nu ştii, când nu ţi se explică,
dar totuşi se aşteaptă rezultate. Având terminat
abia primul an de facultate, nu eram încă trecută
prin toate „focurile” comunicării. Astfel încât,
lucrurile au stat un pic cam pe dos la început, pentru
că a trebuit să aplic practic ceea ce eu încă nu
învăţasem teoretic. Norocul meu e că prind repede
şi m-am descurcat până la urmă.
Unde iţi cauţi inspiraţia? Ce bloguri, reviste și
specialiști în domeniu urmărești?
News Feed, Pinterest, YouTube, Cristina Coman,
IQads, Ads of the
world, Visualart, Alt,
Ctrl, Del, Romanian
Copywriter,
PRDaily,
Visual Statements, Iv cel
naiv, PRintreranduri.eu,
Unconventional ads, B2B
Strategy, agenţiile de PR
de top din România etc.
Consideri
că,
în
prezent, trebuie să ne
axăm mai mult pe Social
Media în PR sau că
trebuie să rămânem în sfera PR-ului clasic?
Statistic vorbind, viitorul se anunţă a fi online.
Dar niciodată nu am fost fanul numărul 1 al
specialiştilor de la Oxford, aşa că eu cred cu tărie
că PR-ul clasic nu va muri prea curând. Va suferi
modificări, modenizări, să le zicem, sigur. Dar
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nu va muri. Iar dacă sunt nevoită să aleg, le aleg
pe amândouă pentru că le stă mai bine mână în
mână, servind unei campanii integrate de succes,
decât separate prin analogia trecut-viitor. Un alt
aspect important este targetul căruia te adresezi.
Încă mai sunt oameni rătăciţi cumva de lumea
ecranelor, care preferă să citească un ziar dimineaţa
şi să asculte emisiuni la radio. Cât timp numărul
acestora va rămâne demn de luat în calcul, PR-ul
clasic e safe.
Ce înseamnă pentru tine să fii realizată pe plan
profesional?
Un scop ale cărui obiective sunt trasate
momentan doar cu creionul. Le mai ştergem, mai
desenăm o dată, mai ascuţim creionul şi tot aşa
până când se vede conturându-se imaginea finală,
rezultatul tuturor eforturilor, capodopera bine
meritată.
Ne poţi spune mai multe despre activităţile în care
te-ai implicat de când ești studentă? Cum te-au ajutat
acestea?
Eu nu prea ştiu să stau. Cred că asta e o
caracteristică generală a celor din PR:
neastâmpărul. M-am implicat cam în tot ce am
putut: de la workshopuri
de comunicare, până la voluntariate făcute pentru
suflet şi nu pentru adeverinţă. M-au ajutat extraordinar de mult şi încurajez
cu toată fiinţa participarea
la cât mai multe activităţi
şcolare, extra-şcolare, de
care or fi, numai să fie! Sub
presiunea timpului şi a
deadline-urilor am devenit
mult mai organizată, asta
venind de la o tipă care deja
umbla cu două agende după
ea, am devenit mai eficientă, mai creativă, mai
încrezătoare în propriile puteri.
Am aflat că ai candidat pentru un post in consiliul FCRP, post pe care ai reușit să-l câștigi.
Care au fost canalele prin care ai transmis
informaţii colegilor tăi și cum ţi-ai construit strate-
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gia de comunicare?
Perioada de promovare a fost scurtă şi cam
nefericită : un weekend. Baza a stat în crearea
unei pagini de Facebook în care se puteau găsi
aşteptările şi nemulţumirile pe care le observasem
printre studenţii FCRP. Tot ce am făcut a fost să
le scriu mare, să le fac văzute şi să îi încurajez pe
cei care simţeau la fel ca mine să dezbată subiecte ce porneau de la intrebarea care a figurat în
toată campania: „Vreau să schimb ceva la SNSPA.
Tu nu?”. De asemenea, am plasat în locuri special
gândite şi câteva afişe menite să realizeze trecerea
dinspre campania online spre cea ATL. Asta a fost
ce s-a văzut la suprafaţă.
Ce îţi propui să realizezi în anul 2013?
Printre obiectivele de bifat pe 2013 se
numără: contribuirea pentru al doilea an
consecutiv la conducerea organizaţiei Intelligent
Communication la care adăugăm un nou proiect
de care o să auziţi în curând (spoiler alert: toate
talentele din FCRP sunt sub vizor), implicarea în
proiecte ce ţin de advertising, proiecte de CSR,
organizarea de evenimente în cadrul facultăţii
şi nu numai, demararea unei campanii de
informare asupra unor aspecte ce ţin tot de
facultate, să învăţ încă o limbă străină, să ma duc
la concerte, să citesc cărţi, multe cărţi, să îmi fac
timp şi pentru pictură, crafting, desen în creion,
compoziţie literară, scenografie, regie, actorie,
să încep să lucrez în programe profesionale de
editare a imaginlor, să recitesc Arlechinada, crearea
unui dispozitiv de clonare (mai în glumă, mai în
serios) şi să vedem ce mai răsare.
Ce recomandări le-ai face celor care doresc să
lucreze într-o agenţie de PR?

ruptă din cărţile lui Coman, a preferat să ignore
sfaturile noastre şi a ales să gestioneze situaţia de
unul singur. Rezultatul nu a fost cel mai fericit, dar
ideea e că tot clientul dictează, tu poţi doar să îi
propui şi eventual să încerci să îl convingi.
În concluzie, plictiseala nu are ce să caute în
viaţa unei agenţii de PR. Dacă te ştii spontan,
creativ, bun cu cuvintele, sociabil şi descurcăreţ,
priceput la scris şi la vorbit, prieten la cataramă cu
gramatica şi te afli de partea schimbării, atunci
mediul dinamic, schimbător şi solicitant al
relaţiilor publice n-o să fie un chin pentru tine,
drag viitor coleg de breaslă, ci o să reprezinte un
spaţiu favorabil, o a doua casă.

Nu intraţi într-o agenţie de PR cu ideea că va fi
aşa cum aţi citit prin cărţi sau aţi văzut prin filme.
Luaţi-vă la voi ce aveţi mai bun (răbdarea, pasiunea, diplomaţia, entuziasmul, dorinţa de a învăţa)
şi adaptaţi-vă la noul mediu. Apoi, nu vă aşteptaţi
ca ceea ce aţi învăţat la facultate să se aplice
întotdeauna şi în viaţa reală. De curând am avut
o situaţie în care, în ciuda tuturor insistenţelor
noastre, clientul care se afla în momentul
respectiv într-o situaţie de criză clasică, parcă
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Pentru ca PR-istului nu-i șade bine numai la birou, ci printre alți semeni vorbăreți-strategici, am
întocmit o agendă cu cele mai importante evenimente din industrie. Alternativ, vă invităm să dați din cap,
să vă unduiți ori să vă dezmorțiți la cele mai interesante evenimente de timp liber din următoarea perioadă.
Să ne bucurăm, așadar!

SMART 2013

Noaptea Agențiilor
25 aprilie, eveniment ce
are la bază conceptul Nopţii
Muzeelor, se află la a patra
ediţie şi reuneşte 34 de agenţii
de Publicitate şi PR

PR Forum 2013
25-26 aprilie, eveniment
dedicat industriei de Relaţii
Publice în România, la JW
Marriott Bucharest Grand
Hotel. Printre temele abordate
anul acesta găsim: „Old&New
Media Relations”, „Bune tactici
şi practici în PR-ul specializat”
şi „Strategii pentru comunicarea integrată”

PR academy
26 aprilie, în cadrul PR
Forum, platforma de cursuri
pentru
specialiştii
în
Comunicare, „PR Academy”,
ce va consta într-o serie de
cursuri desfăşurate pe parcursul întregului an
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7-9 iunie, Bacău: conferinţă
privind utilizarea instrumentelor social media în mediul
academic

PRBeta
16-18
mai,
organizată
de Romtelecom la Hotel
Timişoara,
este
singura
conferinţă
regională
de
Comunicare online din ţara şi
se adresează specialiştilor în
Comunicare şi Relatii Publice

ICEE fest 2013

6-7 iunie, de-a lungul celor
două zile de conferinţe şi studii
de caz, organizatorii vor
îndemna actorii globali, regionali şi locali să intre într-un
dialog, schimb de idei si studii
de caz din domeniul marketingului, social media… totul
terminându-se cu celebra
petrecere IAB MIXX Awards.

Caravana Social Media
Summit
Sibiu (12 iunie), Arad (26 septembrie) și Cluj (5 decembrie).
Revista Biz organizează Social
Media Summit, evenimente
care reunesc cei mai importanţi
pioni din social media din ţară:
bloggeri, oameni de comunicare, consultanţi, profesionişti
în social media.

Social Media Performance
11 iulie, Bucureşti: „Cel
mai important eveniment de
marketing în social media din
România”
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The Mission @ Guestlist
1 mai, Mamaia, Opening Party

Noaptea Alba a Galeriilor
24 mai, București
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Orquesta Buena Vista Social
Club
25 iunie, București, Sala
Palatului

Macin XC 2013

Sunwaves
3-5 mai, Mamaia, festival de
muzică electronică

Cirque du Soleil
5 mai, București, Pavilionul
Central Romexpo

@ Madame Pogany
10 mai, București, concert
Moonlight Breakfast, The 30’s
Acoustic Version

concert Depeche Mode
15 mai, București, Arena
Națională

1 iunie, cursă de mountainbike în Munții Măcin

TIFF 2013
31 mai-9 iunie, Cluj Napoca

Pelicam
14-16 iunie, Tulcea, festival
de film eco

Street Delivery
14-15 iunie, București,
Strada Arthur Verona

Gift Show

Electric Castle Festival

15-18 mai, Romexpo, târg
dedicat găsirii cadoului ideal
pentru oricine

21-23 iunie 2013, Domeniul
Banffy, Electric Castle Festival,
festival de muzică electronică
- Pendulum

Oriental Fest
17 mai, Festival de Dans și
Muzică Orientală
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Femei pe Matasari
22-24 iunie

Solomun@Arenele Romane
28 iunie, concert deep house,
tech house

NO Stress Triathlon
29 iunie, Mogoșoaia, Ediția
a II- a

B’estfest Summer Camp
5-7 iulie, București, B’estfest
Park Tunari

concert Iron Maiden
24 iulie, București

concert Rammstein
28 iulie, București, festivalul
Rock the City, Romexpo

Festivalul Peninsula
18-21 iulie,
Gârbăului

Cluj,

Valea
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Luna aprilie - luna

CNSC

PR&AD FAIR

18-20 APRILIE

4-5 APRILIE

PR TEA&AD COOKIES
24 APRILIE

QUEST
26 APRILIE
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GALA PRIME
26 APRILIE
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