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Editorial
PR FWD – După trei probe de foc, am ajuns la
numărul patru
După o sesiune călduroasă și un cocktail băut pe
malul mării pentru relaxare, revenim cu bateriile
încărcate! Așa cum probabil te-ai obișnuit, dragă
cititorule, o echipă energică și pasionată de Relațiile
Publice adună într-un nou număr al revistei PR
Forward povești ale specialiștilor din domeniu
care ne fac mai clară calea către succes, sfaturi care
transformă pașii timizi de la început de drum întrun adevărat sprint și analiza unor campanii care,
cu o idee neconvențională la bază, au reușit să
impresioneze și să se plimbe îndelung pe rețelele
sociale. Tot aici vei găsi cea mai nouă provocare
aruncată cititorilor și recomandările noastre pentru
o vacanță în care să te distrezi, dar să și înveți.
Așadar, în rubrica PR Portrait, creionăm alături
de Sorina Mihai, Managing Partner - Porter Novelli
Public Relations, povestea succesului în domeniul
Relațiilor Publice aplicate în România, conturăm
pașii de la început de drum și culegem sfaturi pe
care cu siguranță le vom aplica de acum încolo!
Apoi, intrăm în culisele… PR-ului Cultural,
alături de Augustina Vasile și Oana Medrea, PR
Executives în cadrul departamentului de Marketing
și Comunicare al Operei Naționale București, unde
tragem cu ochiul la o zi petrecută în acest mediu și
primim sfaturi pentru comunicarea unui act artistic.
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Fashion Cornerul este îmbrăcat de Ana Bucur,
Brand Manager – Gucci, care ne oferă ingredientele
unei comunicări reușite în acest domeniu și ne
explică importanța unei experiențe în afara țării.
Punem sub lupă campania celor de la Pizza
Hut, “Dragostea pentru pizza nu are margini”,
în care putem observa efectul ideilor creative ale
celor de la McCann Erickson asupra papilelor
noastre gustative. De aici, ora pe glob ne atrage
atenția asupra adevăratelor probleme ale lumii,
unde analizăm prima campanie care își propune
să elimine un hashtag - #FirstWorldProblems.
Ajungem la First Step în Relațiile Publice și
vorbim cu Laura Iacobescu, Owner și PR Director
– Proud PR&Events și Mădălina Barbarasa, PR
Junior – Proud PR&Events. Aflăm astfel calitățile
necesare la startul unei cariere de succes, cât și
anumite tehnici de evitare a obstacolelor inerente.

ne surprindă cu soluțiile sale neconvenționale.
Acum, pe final, îți dorim să ai o lectură cât mai
plăcută și... poate ne auzim pentru un interviu în
numărul viitor! Ca o ultimă rugăminte, nu ne ține
cu sufletul la gură și trimite-ne părerea ta despre
revistă la adresa redactia@public-relations.ro.

Bogdan Obreja

enTourage Communications it’s brand new
și Dorina Ene, Business Developer & PR
Manager, ne demonstrează că, deși nu este ușor
să pornești pe cont propriu, prin perseverență și
îmbunătățirea permanentă a serviciilor poți reuși!
Revista nu este gata fără sfaturile noastre For
Fun & For Real și fără provocarea aruncată
cititorilor inspirați, ”O zi fără internet din viața
unui PR-ist”, la care Andrei Păduraru a reușit să
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Pr Portrait
I n t e r v i u c u S o r i n a M i h a i , M a n a g i n g Pa r t n e r
- Po r t e r N o ve l l i R o m â n i a

Ne puteţi povesti puţin despre începutul
carierei dumneavoastră?
Am intrat în lumea publicității în anul eclipsei
- 1999, anul cu cele mai mari campanii de
promovare realizate până în acel moment. Mi-am
început activitatea în cadrul uneia dintre cele mai
mari agenții din România, alături de profesioniști
desăvârșiți în domeniul comunicării, iar aceste
două lucruri m-au ajutat foarte mult să cresc.
Primii ani de ucenicie au fost absolut fenomenali
– absorbeam informații, idei, atitudini, dar mai
ales construiam relații... în cele mai bine de 12
ore petrecute la birou în fiecare zi. Curios, dar nu
am simțit niciodată oboseala acelor ani... era o
vibrație în aer pe care nu o puteai pierde. :)
În noiembrie 2006, am pornit pe un nou drum
în cariera mea și m-am alăturat agenţiei Porter
Novelli, în calitate de Client Service Director. Un

www.public-relations.ro

an mai târziu, am promovat la nivelul de Managing
Partner, iar ultimii șapte ani i-am petrecut printre
strategii, idei, întâlniri, multă muncă de echipă,
astfel încât să ne formăm un portofoliu consolidat
de clienți, o echipă de invidiat și să fim una dintre
cele mai importante prezențe de pe piața de
comunicare din România.
thegroup, reţeaua din care face parte şi Porter
Novelli, este cel mai mare jucător pe piaţa de
comunicare. Cum reuşiţi să menţineţi acest
nivel de performanţă?
Atât în cazul thegroup, cât și în cazul Porter
Novelli Romănia, vorbim despre câteva principii
de la care nu abdicăm niciodată în activitatea
noastră. Ne-am ghidat întotdeauna după ideea de
performanță, care se traduce, fără excepție, prin
rigoare, creativitate, inovație și, nu în ultimul
rând, entuziasm. Este o rețetă proprie a ceea ce
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noi numim succes și a ceea ce piața a confirmat,
până acum, a fi performanță.
În cazul thegroup, spre exemplu, vorbim despre
rezultate neegalate încă – este lider de piață
din 2007 și toate semnele arată că va domina
clasamentul și anul acesta.
Cum se simte PR-ul într-una din primele cinci
agenţii de Relaţii Publice din ţară?
Este o perspectivă plină de provocări și de
determinare. Ultimii ani ne-au învățat foarte
multe despre disciplina performanței manifestate
zi de zi, despre faptul că entuziasmul egalează
uneori experiența, în timp ce parteneriatul devine
un cuvânt de ordine atunci când vrei să te menții
în top. Mă refer aici la legăturile solide pe care le
avem la nivel de echipă, dar și la relațiile cu clienții
noștri.
Altfel, vedem un PR sau o industrie a comunicării,
mai bine spus, care crește organic și se dezvoltă
pe un puternic spirit antreprenorial, pe care și noi
îl încurajăm pentru fiecare membru al echipei
noastre. Nu-i lipsește, totodată, nici libertatea de
manifestare, acea creativitate proprie care adaugă
valoare și ne diferențiază.
Curioşi din fire, am dori să aflăm cum se
desfaşoară o zi în agenţia Porter Novelli.
Începem ziua în jurul orei 9 - 9.30, cu o cafea
sau un cappuccino bun, mailurile și presa în față.
Credem foarte tare în faptul că puterea este a
oamenilor informați și atunci nu lăsăm să treacă
nicio zi fără să ne conectăm la ce se întâmplă în
business și în industria noastră, în general. Așa ne
facem încălzirea. :)
Iar apoi continuăm într-o vrie care se termină
uneori târziu în noapte. Fie că este vorba despre
întâlniri cu clienți, potențiali clienți sau jurnaliști,
strategii pe care le concepem de la zero și apoi
munca intensă de a le implementa, un lucru este
cert: nu ne plictisim niciodată la birou.

www.public-relations.ro

Din fericire, suntem o echipă compactă și ne
simțim foarte bine unii cu ceilalți. Așa că ne este
mai ușor să uităm de orele târzii. Dar, în primul
rând, suntem toți entuziaști, ne place ceea ce
facem și nu cred că ne-am vedea făcând altceva.
Cu toţii avem o idee, un proiect, o lucrare cu
care ne mândrim şi de care ne-am ataşat foarte
mult. Ne puteţi împărtăşi care este proiectul
sau campania dumneavoastră “de suflet”?
Poate că sună a clișeu, dar este ca și cum i-ați
cere unei mame să nominalizeze copilul preferat.
M-am implicat total în toate campaniile la care
am lucrat și toate au fost atât de diferite, încât este
greu să aleg doar una. De la un slogan pe care
l-am gândit și propus clientului și care în curând
va fi preluat și la nivel internațional până la o
deschidere de fabrică la care au participat 500 de
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oameni de la cel mai înalt nivel al mediului politic
și de business sau câștigarea unui client la care
orice agenție ar fi râvnit, toate au fost proiecte de
care îmi amintesc cu drag și la care mă bucur că
am avut ocazia să lucrez.
Cum preferaţi să vă implementaţi campaniile:
în sfera online sau în cea offline? Care este
raportul ideal dintre cele două medii?
Vorbim în primul rând despre comunicarea
omnichannel. Aceasta este tendința care dictează
evoluția comunicării în aceste vremuri. Însă, dacă
vreți o disociere între online și offline, atunci aș
spune că avem online în proporție de 80%, iar
restul de 20% înseamnă modalități de transpunere
în offline. Nu mai există campanie care să nu
implice o componentă solidă de comunicare în
mediul online, care este foarte versatil și permisiv,
deopotrivă.

•
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Ce v-a plăcut cel mai mult în calitate de
jurat la ADC*RO Awards, evenimentul care
premiază cele mai bune lucrări din publicitatea
românească și din domeniile conexe?
Am apreciat procesul riguros de evaluare și toate
discuțiile și opiniile argumentate pe care le-am
avut cu ceilalți membri ai juriului, în încercarea de
a alege cele mai bune lucrări. Totodată, am apreciat
eforturile agențiilor de a veni cu un suflu nou și cu
idei cât mai... „altfel”.
În ce măsură credeţi că programele de
internshipuri îi ajută pe cei care îşi doresc o
carieră în domeniul comunicării?
Foarte mult! Mi-am început cariera cu un
internship. Astăzi, cred că un internship este
obligatoriu pentru viitorii profesioniști. Îi ajută să
se familiarizeze cu mediul în care vor să lucreze,
să dobândească primele noțiuni despre industrie
de la oamenii cu mai multă experiență și, la fel de
important, să își dea seama dacă într-adevăr vor
să-și construiască o carieră în domeniul respectiv.
Pe final, spuneţi-ne câteva aspecte pe care
le apreciaţi la industria de comunicare din
România şi ce credeţi că ar putea fi îmbunătăţit.
Îmi place că vorbim tot mai mult despre o
industrie care se aseamănă cu cele de pe piețele cu
tradiție, o industrie competitivă, în care lucrează
oameni cu experiență și buni profesioniști. Dacă ar
fi să schimb ceva însă, aș scădea substanțial nivelul
de încrâncenare pentru că lucrăm, totuși, într-o
industrie care implică foarte mult entuziasm, o
doză ridicată de relaționare cu cei din jur și foarte
multă creativitate.

www.public-relations.ro
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Ora pe

WATERisLIFE: H

by DD

"I hate when my mint gum makes my ice
water taste cold - #FirstWorldProblems"
... Sau când firul încărcătorului nu este suficient de lung, când casa este atât de mare încât sunt necesare două
routere, când scaunele de piele nu au încălzire, când vecinul blochează accesul la wi-fi. Acestea sunt doar
câteva exemple de tweeturi apărute începând cu jumătatea anului 2009 sub hashtagul #FirstWorldProblems,
consacrat de persoanele care își împărtășesc prin intermediul Twitter astfel de poveri cotidiene. Postările lor
nu aveau să servească totuși numai la popularizarea hashtagului, ci și la condamnarea acestuia. Astfel, ele au
stat la baza primei campanii care țintește să inverseze trendul și să elimine un hashtag, nu să îl promoveze:
WATERisLIFE- Hashtag Killer.

Sursă foto: marketingprofscom

“FirstWorldProblems…aren’t problems.”
Știați că lipsa apei potabile este cea mai mare
cauză de îmbolnăvire din întreaga lume, potrivit
UNICEF? Mai mult decât atât, un studiu realizat
de organizația WATERisLIFE arată că 6,500 de
persoane mor zilnic din cauza virusurilor purtate
de apă. Asigurarea surselor de apă potabilă
reprezintă așadar o necesitate la nivel mondial,
pentru satisfacerea căreia instituția caritabilă
WATERisLIFE a decis să încerce o abordare diferită
la sfârșitul anului 2012. În demersul de a strânge
fondurile indispensabile ajutorării populațiilor
din zonele fără surse sigure de apă, acest ONG a
apelat la agenția de publicitate DDB NY pentru
conceperea unei campanii care să popularizeze
cauza și să încurajeze lumea să doneze pentru a o
sprijini. Rezultatul a fost inedit.
www.public-relations.ro

Hashtag Killer
În majoritatea campaniilor de conștientizare
desfășurate în social media, strategia uzuală este
aceea de a lansa un nou trend pe baza căruia să
devină cunoscută problema în cauză. Campania
gândită de DDB NY pentru WATERisLIFE a mizat
însă pe un principiu opus, acela de atrage atenția
asupra problemei prin dărâmarea unui trend
deja bine consacrat. Astfel, agenția s-a folosit de
hashtagul #FirstWorldProblems pentru a aduce în
lumină adevăratele probleme cu care se confruntă
lumea, încercând nu să ofenseze persoanele care îl
folosesc, ci să le introducă o perspectivă mai largă
și mai puțin superficială de a privi dificultățile
vieții.
Cum? Ei bine, DDB NY a realizat un videoclip
de 60 de secunde în care tweeturi precum „Urăsc
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e glob

Hashtag Killer

DDB NY

Sursă foto: laughingsquid.com

când merg la baie și îmi uit telefonul” sau „Urăsc
când comand mâncare fără murături, dar ei tot îmi
pun”, postate sub hashtagul #FirstWorldProblems,
sunt recitate de oameni din lumea a treia în mediul
în care aceștia trăiesc. Un copil stând pe jos în
mijlocul unui morman de pietriș și ciment spune
că urăște „când scaunele de piele nu au încălzire”,
iar o fetiță stând pe marginea unei bălți unde sunt
spălate rufele de mână rostește că urăște „când las
hainele în mașina de spălat atât de mult încât încep să
miroasă”. Denumit „First world problems anthem”,
clipul se termină cu mesajul „#FirstWorldProblems
are not problems”, „Donate to help bring clean water
to those in need”.
Discrepanța dintre mesajul auzit, imaginea
oamenilor care îl citesc și a realității lor este una
izbitoare: spotul are un uriaș impact emoțional și

www.public-relations.ro

creează o stare de vinovăție în special celor care
se plâng pentru problemele lor cotidiene prin
intermediul Twitter. Matt Eastwood, directorul de
creație al agenției DDB NY și cel care s-a ocupat
de realizarea clipului declară că „Nu intenționăm
să îi umilim pe cei care au folosit hashtagul
#FirstWorldProblems. Videoclipul încearcă mai
degrabă să încurajeze lumea să se gândească înainte
de a posta pe Twitter. Există probleme mult mai
importante în lume decât să nu primești un latte
destul de fierbinte de dimineață.”
Folosirea postărilor de pe Twitter nu s-a încheiat
însă aici: pe lângă spotul de 60 de secunde, au fost
realizate și alte zece videoclipuri cu aproximativ
aceeași lungime în care tweeturile încadrate la
#FirstWorldProblems își primesc răspunsuri din
partea oamenilor din lumea a treia: celui care
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Sursă foto: ytimg.com

Sursă foto: ytimg.com

declară că „O conexiune înceată la internet e cel mai
rău lucru care ți se poate întâmpla” îi răspunde un
doctor aflat într-un mic depozit cu medicamente,
sugerându-i că acea conexiune înceată „nu este
cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla”. Un
alt exemplu este răspunsul dat de un băiețel celui
care scrie că „Nu există nimic mai rău decât să îți
uiți căștile acasă”: „Dragă Jordan, numele meu este
Sadrock. Dacă aș fi fost acolo, ți le-aș fi adus eu.”
O echipă de 11 persoane a lucrat timp de patru
luni la acest proiect, călătorind în Haiti pentru a
filma clipurile. Acestea pot fi găsite pe YouTube,
sub denumirea „First World Problems Anthem” și
„First World Problems Response”.
1 million days’ worth of clean water
Videoclipurile concepute de DDB NY au
reușit să ajungă la public și să atragă atenția în
ceea ce privește adevăratele probleme ale lumii.
La spotul „First world problems anthem” postat
pe YouTube au apărut comentarii ca „Obișnuiam
să cred că postările #FirstWorldProblems sunt
amuzante, dar acum pur și simplu mă simt prost”
sau „Ok, e adevărat, sunt un răsfățat egoist și
încăpățânat. Chiar nu realizez cât de bine o duc”.
Directorul executiv al ONG-ului WATERisLIFE
explică alegerea unei abordări mai dure, care să

www.public-relations.ro

inducă publicului un sentiment de culpabilitate:
„Oamenii au început să-și piardă sensibilitatea
față de suferință, iar noi aveam nevoie să intrăm
în spațiul social media cu o abordare provocatoare,
care să-i facă pe cei ce sunt îndeajuns de norocoși
să aibă lucrurile simple ca apa, mâncarea și
adăpostul să reflecteze asupra celor 140 de
caractere [disponibile pentru o postare pe Twitter]
și să sprijine cauze precum WATERisLIFE”.  
Campania a fost un real succes: în doar
patru zile de la lansarea videoclipului principal,
acesta a strâns peste un milion de vizualizări pe
YouTube, în prezent având circa cinci milioane.
Hashtag Killer a beneficiat de sprijinul unor
celebrități precum LMFAO, Pete Cashmore, Susan
Sarandon sau Christina Millian, care au preluat
hashtagul #FirstWorldProblems și l-au folosit în
scopul popularizării cauzei WATERisLIFE. Spotul
nu a trecut neobservat nici în spațiul media, creând
impresii în numeroase canale de știri precum BBC,
TIME, Forbes, ADWEEK, The Guardian, Business
Insider sau MTV: „Una dintre cele mai inovative
campanii văzute de YouTube”, scrie BBC.
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În scurt timp, mesajul campaniei a fost răspândit prin intermediul social media și s-a observat o schimbare
de perspectivă: în loc să se plângă, oamenii au început să scrie despre lucrurile pentru care sunt recunoscători
și, cel mai important, au început să facă donații. În final, sumele primite pentru asigurarea surselor sigure
de apă au ajuns, în urma campaniei, la valoarea unui milion de zile de apă potabilă pentru comunitățile
nevoiașe.

Sursă foto: adsafestival.com

Sursă foto: adsafestival.com
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Din culisele...
PR-ului cultural
I n t e r v i u c u A u g u s t i n a Va s i l e ș i O a n a M e d r e a
P R E xe c u t i ve s O p e r a N aț i o n a l ă B u c u r e ș t i

Cum ai ajuns să lucrezi în domeniul PR-ului
cultural?
O.M.: Am început să lucrez în domeniul PR-ului
cultural într-un moment în care credeam că nu
mai am nicio şansă să urmez drumul pentru care
m-am pregătit. Profilul meu este unul puţin bizar,
în sensul în care pe diploma mea de absolvire scrie
„Teatrologie – Management Cultural, Jurnalism
Teatral“. Ori de câte ori pronunţam formula asta,
interlocutorii mei mă priveau nedumeriţi, dacă nu
chiar contrariaţi. Mai întâi, pentru că „teatrologie“
este un cuvânt mai puțin obișnuit, şi apoi, pentru
că este destul de greu de înţeles ce legătură au
managementul cultural şi jurnalismul teatral.
Privirile se limpezeau – însă numai pentru o clipă
– atunci când adăugam că am absolvit Facultatea
de Teatru. Şi, ca să nu le prelungesc entuziasmul
(rezultat din convingerea că sunt actriţă),
completam stufoasa descriere printr-un modest:
„Eh, nu sunt actriţă, eu sunt din zona teoretică a
teatrului“. Şi cu asta îi lămuream buştean. Ei bine,
după această mică anecdotă, spun pe scurt: aşa
cum aveam să aflu cu surprindere, pe mine și PR-ul
cultural ne-a legat teatrul (la urma urmei, opera =
teatru liric). Încă nu pot să spun cu mâna pe inimă
că sunt PR-istă în domeniul cultural, deşi sună
foarte bine: foarte stabil, foarte „de viitor“. Însă,
pentru că meseria de PR-ist este atât de generoasă,
cred că aş putea să spun, cu riscul de a-i supăra pe
PR-iştii cu acte în regulă, că două dintre lucrurile pe
care le fac cu plăcere – activitatea de documentare
şi jurnalismul teatral/ cultural – au devenit cele
două ingrediente care m-au ajutat să devin, dacă
nu un PR-ist, cel puţin unul dintre oamenii de la
www.public-relations.ro

Oana Medrea
„Comunicare“.
*Către domeniul PR-ului cultural m-au adus, de
fapt, şi toate acele experienţe din timpul facultăţii,
stagiile de practică derulate în diverse instituţii
cu profil cultural şi festivaluri de teatru, pe care
le include programa de studiu a departamentului
Teatrologie.
A.V.: Cred că dacă PR-ul nu ar fi fost o meserie atât
de proaspătă și de puțin cunoscută pe meleagurile
noastre, asta ar fi fost probabil o poveste de genul
„când eram mică voiam să fiu doctoriță”. Chiar
dacă exagerez puțin cu această afirmație, am
cochetat mereu cu domeniul artistic, deși niciodată
nu m-am simțit perfect confortabil cu a fi în fața
reflectoarelor. De aceea, PR-ul cultural reprezintă,
pentru mine, combinația perfectă între meseria
pe care mi-am ales-o și pasiunea mea pentru zona
artistică.
Dacă stau bine să mă gândesc, călătoria în
căutarea lânii de aur - un job în domeniul PR-ului
14
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transformarea instituției în Teatrul de Operetă
și Musical „Ion Dacian” - o companie a Operei
Naționale București.

Augustina Vasile
cultural - își are originile în liceu, atunci când am
început să mă gândesc mai serios la cariera pe
care îmi doream să o urmez. Dat fiind faptul că
publicitatea a fost primul domeniu din această arie
cu care am intrat în contact, mi-am dorit inițial să
studiez acest sector. Ulterior, căutând fără succes
această specializare la facultățile din România,
am descoperit domeniul Relațiilor Publice, care
m-a atras chiar mai mult decât advertisingul. Am
fost admisă la Facultatea de Litere, la specializarea
Comunicare și Relații Publice, m-am înscris în
PRIME România - unde am intrat, încă din primul
an de facultate, în contact direct cu domeniul
și cu specialiști din această arie - după care, la
finalul primului an, m-am angajat. Am lucrat pe
diverse conturi, am experimentat diverse nișe ale
domeniului și am ajuns la concluzia că îmi doresc
să mă specializez pe organizarea de evenimente.
Însă, în tot acest timp, mi-am păstrat, atât cât mi-a
permis timpul, hobby-urile avute dintotdeauna:
teatrul și canto-ul. Cu timpul am realizat că îmi
doresc foarte mult să îmi aduc laolaltă pasiunile
și cariera, iar soluția a fost căutarea unui job în
departamentele de comunicare ale instituțiilor cu
profil artistic din București.
Nu pot spune că a fost suficient să caut sau că
mi-am imaginat că toate cele patru elemente -  PRul, organizarea de evenimente, muzica și teatrul
- s-ar putea regăsi în același job, însă, cu puțin
ajutor din partea unor oameni care știau cât de
mult îmi doresc acest lucru, am aflat despre un
post în departamentul de Comunicare al instituției
numite la momentul respectiv Teatrul Național
de Operetă „Ion Dacian”. Ne-am văzut, ne-am
plăcut (vorba cântecului) și din septembrie 2013
sunt parte a unei echipe extraordinare, care din
luna noiembrie a aceluiași an s-a mărit odată cu
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Cum arată o zi/săptămână din viața unui
PR Executive într-o instituție culturală?
Ce presupune lucrul în departamentul de
comunicare al Operei Naționale?
O.M.: În măsura în care eu mă încadrez în acest
profil, o zi din viaţa unui comunicator dintr-o
instituţie culturală este plină de provocări, de
taskuri de ultim moment şi de gânduri permanente
legate de faptul că trebuie să păstrezi un echilibru
între autenticitatea informaţiei şi un stil atractiv
de prezentare. În prezent, Opera Naţională se află
într-o perioadă de reconfigurare şi consolidare
a identităţii sale pe toate palierele, iar strategia
pe care managerii săi o dezvoltă în acest sens ne
responsabilizează şi pe noi sau mai ales pe noi, cei
din departamentul de Comunicare.
Lucrul în acest departament include, practic,
toate activităţile care au ca instrument cuvântul şi,
implicit,  toate acele modalităţi prin care putem să
transpunem în cuvinte, pe toate canalele posibile,
pulsul actului artistic de la Opera Naţională, în
toată complexitatea sa. Noi trebuie să îi invităm pe
oameni la spectacolele instituţiei printr-un mesaj
convingător, nu doar să le transmitem informaţii,
trebuie să facem cunoscute reuşitele tuturor
artiştilor care sunt legaţi, într-un fel sau altul, de
numele instituţiei (şi sunt foarte mulţi, atât din
ţară, cât şi de pe scenele internaţionale), trebuie să
îmbrăcăm fiecare spectacol în straie de eveniment –
nu din dorinţa de a-i crea publicului false aşteptări,
ci pentru că un organism cultural cum este Opera
Naţională respiră la înălţime şi are permanentă
nevoie să îşi alimenteze prestigiul artistic.
A.V. Ziua începe mereu cu o cafea, cu citit de
mailuri și consultat lista de taskuri. Și se continuă în
mare parte cam ca ziua sau săptămâna oricărui PR
Executive dintr-o agenție sau dintr-o corporație:
planuri și strategii de comunicare în social media,
redactarea de materiale de promovare, discutarea
și ajustarea de parteneriate media, propunerea
15
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de noi direcții și abordări pentru promovarea
evenimentelor. În general efortul nostru ca
departament se concentrează pe găsirea de metode
eficiente de a face ca informația despre activitatea
instituției să ajungă în timp real la publicul
interesat și pe identificarea de modalități de a crește
comunitatea de spectatori. De asemenea, există și
un efort constant de a identifica oportunități de
parteneriat de altă natură - interinstituțională,
financiară - în vederea dobândirii unei poziționări
mai bune a instituției pe plan național și
internațional și în scopul de a oferi o experință din
ce în ce mai plăcută spectatorilor.
Cred, însă, că activitatea în domeniul
comunicării culturale se diferențiază de cea a
unui specialist în Relații Publice dintr-o agenție
sau dintr-o companie prin elementele de event
planning pe care le capătă implicit. Faptul că în
fiecare săptămână există cel puțin patru spectacole
te ține în priză și te pune față în față cu publicul
- în accepțiunea PR-istică și cea din domeniul
spectacolului - ceea ce este, pe de o parte, o mare
responsabilitate și, pe de altă parte, oportunitatea
ideală de a lua constant „pulsul pieței”.
Ce competențe consideri că ai obținut din
facultate și cum te ajută ele la locul de muncă?
O.M.: Aş spune că skillurile care mă ajută acum
la job sunt tocmai acelea de care încercam să mă
detaşez în timpul facultăţii. Îmi amintesc că în
primii doi ani de studiu mai ales, aveam un complex
legat de faptul că, dintre colegii mei, eu eram
singura (aproape) care scria cronică de spectacol,
eu stăteam cel mai mult să mă documentez şi
să scriu un eseu şi mi se părea că ratez   astfel
„acţiunea“ – prin „acţiune“ înţelegeam acele ocazii
de „înaripare“ în domeniul managementului
cultural. Am participat şi la organizarea unor
evenimente, pe parcursul anilor de studiu, mi-a
plăcut ceea ce am făcut acolo, mi-am găsit locul
în echipă, dar tot spre zona de Comunicare m-am
îndreptat, în cele din urmă. Aşadar, înclinaţia
pentru documentare, pentru scris, în general,
disciplina de a scrie texte ample, de a căuta detalii
inedite privind procesul de creaţie sau biografia şi
opera personalităţilor culturale – toate acestea mă
ajută astăzi în activitatea mea.
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A.V.: Clar disciplina de documentare. Răbdarea
de a face cercetare. Din câte am observat, ăsta este
punctul forte al Facultății de Litere. Și înclinația
profesorilor și a programei pentru studiile umaniste
și sociologice - mai puțin pe coordonata de
marketing a domeniului Relațiilor Publice - fapt ce
m-a ajutat cu predilecție pe parcursul activității în
domeniul cultural.
Ce competențe nedescoperite în
facultății ți-a dezvoltat jobul practicat?

timpul

O.M.: În anii de studiu m-am simţit cumva
ocrotită de gândul că încă mai am voie să greşesc,
încă mai am timp să învăţ, că timpul întrebărilor
nu s-a terminat, iar acel refren plăcut care îţi
susură în auz atunci când viitorul îţi arată colţii la
sfârşitul anului al treilea de studiu, iar licenţa pare
examenul suprem, m-a vrăjit şi pe mine. Cred că
principalul skill pe care l-am dobândit la job constă
în abilitatea de a mă seta pentru o anumită sarcină
şi de a mă responsabiliza. Sunt multe abilităţi pe
care nu le-am valorificat în mod constant în timpul
facultăţii şi pe care am avut ocazia să le exersez
la job: capacitatea de concentrare pe termen mai
lung, abilitatea de a rezolva un task mai rapid
decât de obicei, maturitatea de a face lucrurile
acordându-i prioritate lui „trebuie“ (cu nuanţele
sale felurite: acum / urgent / deadline- mâine, la
ora x etc.), conştientizarea importanţei rezultatelor

16

PR Forward

•

august 2014

nișă a domeniului Relațiilor Publice trebuie
să fie sau să își dorească să devină genul de
specialist în Comunicare care se concentrează
pe psihologia publicului țintă, pe caracteristicile
și comportamentul acestuia. În plus, persoanele
care se simt bine coordonând lucrurile din umbră,
din spatele scenei, dar cărora le place „fiorul”
evenimentelor ar trebui să ia în considerare
posibilitatea de a activa în zona culturală a PR-ului.

Câteva idei de încheiere.

în raport cu propria muncă, o capacitate sporită de
organizare a timpului de lucru…
A.V.: Dat fiind faptul că pentru mine acesta este
deja al patrulea job în domeniu (fără a lua în calcul
activitățile de voluntariat și proiectele adiacente)
nu pot spune că am dobândit o serie de competențe
de la zero, însă am reușit să îmi exersez și dezvolt
o serie de skilluri pe care în cadrul experiențelor
anterioare nu am reușit să mă concentrez în mod
special. Dintre acestea cea mai importantă cred că
este capacitatea de „citi” nevoile și dorințele unor
oameni cu personalități diferite - în acest caz artiști
- și de a sintetiza și transmite publicului caracterul
aparte al fiecăruia dintre ei.
Ce calități recomandă pe cineva pentru un job
în domeniul PR-ului cultural?
O.M.: Cred că există multe calităţi compatibile
cu cerinţele unui job în domeniul PR-ului
cultural: creativitatea, capacitatea de a scrie în
jurul unor subiecte din mediul cultural, pasiunea
pentru mediul online, pasiunea pentru tot ceea ce
înseamnă domeniul cultural şi domeniul artelor,
în special, dorinţa de a învăţa ceva nou în fiecare
zi, talentul de a promova evenimente, oameni
şi valori, abilitatea de a transforma tendinţele şi
micile detalii în noutăţi şi elemente interesante,
nevoia de a investi în cultivarea tradiţiei.

O.M.: Cred că activitatea de PR-ist în domeniul
cultural – fie ea full version, practicată de cineva
cu studii de profil (Comunicare şi Relaţii Publice
sau alte specializări înrudite) sau în versiunea
ei „parţială“, practicată de absolventul unei alte
specializări decât cele tradiţionale – este una
complexă, extrem de provocatoare, care nu îţi
permite să stai nicio clipă pe gânduri, cât eşti la
birou.
A.V.: Am fost mereu convinsă că perioada
facultății este extrem de importantă nu neapărat
pentru volumul de cunoștințe teoretice pe care
le dobândește un student - care este, până la
urmă, scopul principal al studiului în cadrul unui
program de licență sau de master -, ci în special
pentru potențialul ei de explorare. Dacă cei trei
ani de facultate și cei doi de master sunt tratați în
acest fel, atunci un absolvent este mai mult de atât:
e un specialist în devenire, capabil să se orienteze
către nișa care i se potrivește cel mai bine și unde
poate da tot ce are mai bun pentru că poate îmbina
pasiunea și munca. Este, îndrăznesc să spun, cu
predilecție cazul PR-ului cultural care se face, mai
presus de orice, cu dedicare și pasiune.  

A.V.: În primul și în primul rând cred că o
persoană care își dorește să lucreze în această
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Sub Lupă

Pizza Hut - Blatul Super pan
“dragostea pentru pizza nu are margini”
campanie realizată de mccann erickson

Ai ieşit în oraş cu prietenii la o pizza. Savurezi
fiecare felie, dar doar până la un punct: marginea
blatului. Acela este momentul în care legătura
gastronomică tocmai formată parcă se destramă.
Şi laşi marginea deoparte, după care treci la altă
felie pe care o mănânci cu plăcere până când... Ai
ghicit! Până când ajungi la margine!
Tocmai din acest motiv campania de comunicare
lansată de Pizza Hut în colaborare cu McCann
Erickson arată că blatul Super Pan, cu marginea
umplută cu brânză lava cheese şi sos de roşii, este
atât de gustos încât nimeni nu va mai lăsa deoparte
marginile pizzei. Prin componentele TV, online
şi in-store, precum şi prin activarea pentru presă
şi bloggeri, campania își construiește vizibilitate
folosind canale multiple și intră în atenția
publicului printr-o creativitate fără margini.
Perioada în care aceasta s-a desfășurat a fost

www.public-relations.ro

martie-iunie 2014, atât timp cât a fost disponibil şi
blatul Super Pan în restaurantele Pizza Hut.
„Inovația Super Pan a pornit de la nevoile
consumatorilor noștri. Din conversațiile cu aceștia,
am sesizat faptul că mulți nu consumă marginea de
la pizza, dar și-ar dori să existe motive pentru care
nu vor lăsa nimic în farfurie. De aici a apărut soluția
Pizza Hut: inovativul Super Pan, blatul atât de bun
încât nimic nu va mai rămâne în farfurie! Pentru
că dragostea de pizza nu are margini, am pregătit
pentru fani și alte surprize pe perioada campaniei,
a declarat Monica Eftimie, Chief Marketing Officer
Pizza Hut.
În cadrul activării adresate bloggerilor şi
jurnaliştilor, aceștia au primit într-o cutie de pizza
doar marginile umplute ale blatului, arătând faptul
că produsul Super Pan poate fi consumat și separat.
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Forma cutiei a fost gândită special pentru acest produs: pătrată, din carton, cu centrul decupat pentru a
sugera ideea de margini... fără pizza. Reacţiile nu au întârziat să apară. Radu Dumitru, blogger la www.
nwdumitru.ro, spunea într-o postare pe Facebook că, de acum încolo, în loc de inelul obişnuit, femeilor li
se poate oferi unul în formă de pizza- blatul Super Pan- cu menţiunea că acesta este unul „bun, cu brânză în
interior, nu din ăla de care lăsăm de obicei în farfurie”. Tot pe Facebook Sorin Rusi, owner la airlinestravel.
ro, consideră noul produs „un motiv în plus să nu mai aruncăm blatul de la pizza”.

În ceea ce priveşte componenta online, a fost
lansată o aplicaţie pe Facebook prin care fanii
paginii, prin rezolvarea unui puzzle, au avut șansa
să câştige unul dintre cele 20 de vouchere pentru
noul blat şi un tricou Pizza Hut inscripţionat cu
sloganul campaniei: „Dragostea pentru pizza
nu are margini”. Putem să validăm sloganul și la
figurat, pentru că toată lumea iubește pizza, dar,
odată cu noul produs, la propriu: marginile Super
Pan nu mai sunt lăsate în farfurie, ci ajung direct
în stomac!
Sursă foto: iqads.ro

Sebastian Olar, copywriter la McCann Erickson,
susține: „Ţi s-a întâmplat vreodată să mănânci
pizza preferată, dar să abandonezi marginile de
aluat pe farfurie?  Dacă este aşa, noul blat Super
Pan este pentru tine. De fapt, este atât de bun încât,
data viitoare, s-ar putea să mănânci marginea şi
să laşi pizza în farfurie. Acest produs a fost creat
pentru a sublinia calităţile noului blat- marginile
umplute cu sos de roşii şi brânză-, dar admitem
că este posibil să fi fost creată o nouă categorie de
produse, unică în România.”
Sursă foto: iqads.ro

www.public-relations.ro
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Rezultatele campaniei
Doar într-o săptămână – timp în care pizza fără
pizza a fost livrată celor mai influenţi bloggeri
şi jurnalişti – mesajul campaniei a reuşit să se
facă auzit prin sute de share-uri pe Facebook şi
280.000 de impresii în media. De asemenea, a
fost înregistrată o creştere de 10 ori a bugetului
investit şi, cel mai important... zero margini lăsate
în farfurie!
Un alt fel de concluzie
De data aceasta eşti la întâlnire. Tot la pizza,
care este la fel de bună ca și cea de data trecută.
Însă parcă acum marginea îţi face cu ochiul, şi nu
neapărat pentru că totul pare mai frumos alături
de persoana specială de lângă tine, ci poate fiindcă
ţi-ai dat seama până la urmă că dragostea nu are
margini. Chiar şi dragostea pentru pizza.
În timp ce savurezi fiecare ingredient în parte
(inclusiv din blat, care te-a luat prin surprindere),
îţi zici în sinea ta că Pizza Hut chiar a făcut o treabă
bună cu această campanie, care ți-a deschis ochii în
fața tuturor marginilor de pizza pe care le sacrificai
de fiecare dată. Cu ocazia asta îţi şi propui ca, din
acel moment, să devii o persoană mai responsabilă  
şi să le spui şi altora ce ai experimentat pe propriaţi... limbă: dragostea pentru pizza chiar nu are
margini!

Campania a fost realizată de echipa:
McCann Erickson: Creative Director - Adrian
Botan, Group Creative Director - Dinu Panescu,
Group Creative Director - Sebastian Olar, Senior
Art Director - Arpad Rezi, Art Director - Alin
Sirbu, Designer - Roberta Schuster, Group Account
Director - Gabriela Alexandrescu, Senior Account
Manager - Simona Geaca, Account Executive - Oana
Grigore, Corporate PR Manager - Carmen Bistrian
MRM Worldwide Romania: Client Service
Director - Ionela Buta, Account Manager - Tina Cretu

Restaurantul Pizza Hut s-a înfiinţat în anul 1958, în Wichita, Kansas. Dorind să uşureze munca
mamei lor, cei doi fraţi fondatori – Dan şi Frank Carney – au pus în practică ideea de afaceri care
a adus consumatorilor americani (şi nu numai) un gust european tradiţional şi totodată original
şi plin de savoare. Ca nişte americani autentici, cei doi s-au ghidat după celebra expresie „Less
is more” şi, cu doar 600 de dolari împrumutaţi, au deschis într-o intersecţie aglomerată un local
micuţ, care s-a dovedit a fi, nu după mult timp, locul unde gustul se contopeşte cu starea de bine a
clienţilor. Și pentru că localul se asemăna cu o cabană, frații Carney l-au numit chiar... Pizza Hut
(hut – „căbănuță”).
În România restaurantul a venit în 1994, odată cu deschiderea primei locaţii din Calea Dorobanţilor,
căreia i s-au alăturat ulterior alte opt restaurante.

www.public-relations.ro
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McCann Erickson este singura agenţie de publicitate din ţara noastră care a câştigat de două
ori consecutiv titlul de „Agenţia Anului” în cadrul
competiţiei creative Golden Drum. Totodată, este
singura agenţie din România inclusă în Gunn Report Top 50 Cele mai Creative Agenţii din Lume
şi singura agenţie din ţara noastră cu două lucrări
înscrise în Gunn Report Top 100 Reclame din
Lume.

Surse:
www.adhugger.net
www.iqads.ro
www.retail-news.ro
www.public-relations.ro
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Fashion corner
Inter viu cu Ana Bucur
Brand Manager
Gucci România

Povestește-ne puțin despre prima ta incursiune
în domeniul Comunicării și al Relațiilor Publice.
Care au fost factorii care te-au determinat să
mergi mai departe?
Prima experiență într-un departament de Relații
Publice a fost în cadrul unei agenții a Națiunilor
Unite, pe vremea când încă eram studentă la Științe
Politice și eram convinsă că voi urma o carieră
diplomatică. Acolo am prins microbul PR-ului, care
m-a purtat ulterior către PR-ul de agenție și apoi în
PR-ul de modă.
De ce ai ales să îți construiești o carieră în
Fashion PR?
Lucram deja în PR într-o agenție când mi-am dat
seama că Fashion PR-ul mi se potrivește foarte bine.
Rezonez cu brandurile de lifestyle pentru că sunt, la
rândul meu, un client interesat, pasionat și sensibil
la cum se comunică. Majoritatea brandurilor cu care
am interacționat profesional făceau oricum parte
din viața mea, prin urmare mi-a fost mai ușor să
identific cea mai bună metodă de comunicare, cel
mai eficient canal, cel mai inspirat mesaj etc.
Știm că ai urmat un curs de Fashion Branding
la Amsterdam, care a fost succedat de un master
în Luxury Marketing la Roma. Cât de importantă
ți se pare pregătirea academică în acest domeniu?
Mai important decât pregătirea în domeniul
particular al modei mi se pare contactul cu sistemul
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Foto Alex Galmeanu pentru Marie Claire
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Care crezi că sunt ingredientele care fac o
comunicare de fashion reușită?
În orice domeniu, dar mai ales în Comunicare, este
extrem de important să cunoști foarte bine brandul
pentru care lucrezi, să fii în permanență la curent cu
noutățile, să fii atent la detalii, să stăpânești foarte
bine limba în care comunici, să-ți construiești relații
sănătoase cu persoanele cu care interacționezi
profesional și să ai acel „bun simț” care să-ți dicteze
direcția corectă în orice situație.
Ce i-ai sfătui pe cititorii noștri, care poate aspiră
la o astfel de carieră?

Foto Oltin Dogaru pentru Plăcerile lui Noe

În primul rând, dacă au posibilitatea, le recomand
să facă un modul de cursuri în străinătate, fie și un
curs de vară de trei săptămâni. Cum spuneam mai
sus, atenția pe care aceste cursuri o acordă aspectelor
practice și aplicabile îți schimbă perspectiva. Apoi,
un stagiu practic e obligatoriu. Chiar dacă e vorba de
un internship neplătit, un stagiu de trei luni într-o
companie de Comunicare sau de modă face cât o
școală bună. Și, nu în ultimul rând, să-și dezvolte
cât pot de mult networkul, pentru că oamenii din
jurul nostru sunt cei care ne pot schimba destinele
profesionale într-o secundă.

educațional de afară, mult mai concentrat pe
aspectul practic al studiilor. La Amsterdam Fashion
Institute, de exemplu, în primul an am trecut prin
toate disciplinele modei, de la desen tehnic la tehnici
de cusut la mașină și sisteme complexe de analiză a
imaginii. Este esențial să cunoști 360 domeniul în
care lucrezi.
Care este cea mai mare provocare pe care
ai întâlnit-o până acum, din punct de vedere
profesional?
Provocări apar tot timpul, pentru că orice job
este o învățare continuă. Provocări au fost, pe rând,
redactarea unui comunicat de presă, confirmarea
unor invitați importanți pentru un eveniment,
formarea și păstrarea relațiilor cu presa, asimilarea
canalelor de social media... și lista continuă.

www.public-relations.ro
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it’s brand new

entourage communications

I n t e r v i u c u D o r i n a E n e,
B u s i n e s s D e ve l o p e r & PR M a n a g e r

din partea potențialilor parteneri că putem
implementa proiecte de amploare. Pe parcurs
însă, am reușit să disipăm această temere a lor
și am reușit să dezvoltăm proiecte mari pentru
clienți foarte cunoscuți din piață. Perseverența și
îmbunătățirea permanentă a serviciilor sunt două
dintre elementele cheie prin care am reușit să
câștigăm încrederea partenerilor noștri.
Cât de dificil este să îți construiești o carieră în
PR și ce viziune ai asupra experienței dobândite
într-un ONG?
Dacă ne uităm la câte persoane practică PR azi,
am putea spune că nu este atât de greu. Cred totuși
că trebuie să fii cu adevărat pasionat ca să poți
face cum trebuie un lucru și să reziști pe o piață.
Experiența într-un ONG este la fel de importantă
ca orice altă experiență, dacă este folosită pentru a
genera rezultate palpabile.  
Cum și de unde a pornit conceptul de enTourage
Communications?
enTourage este numele pe care l-am gândit încă
din 2008, când lucram într-o agenție de media, dar
îmi doream tare mult să pornesc pe cont propriu.
Prima oară el a reprezentat un folder în Yahoo,
unde îmi strângeam toate materialele de media și
PR. Numele vine din franceză și înseamnă anturaj.
El vrea să transmită importanța pe care cei cu care
te înconjori o au pentru succesul tău și pentru ceea
ce ești ca om.
Se spune că orice început e greu. Cu ce probleme
s-a confruntat echipa voastră și cum ați reușit să
le depășiți?
Cea mai importantă problemă cu care ne-am
confruntat la început de drum a fost neîncrederea
www.public-relations.ro

Te-ai gândit vreodată să profesezi într-o altă
țară decât România? De ce?
Da, am luat în considerare la un moment dat și
această variantă, însă cred că am multe de făcut în
România. Sunt multe proiecte pe care vreau să le
implementez aici și, chiar dacă necesită ceva mai
mult timp, sunt convinsă că ele vor prinde viață.
Există o persoană anume pe care o admiri și pe
care îți dorești să o urmezi? Dacă da, în ce fel?
Nu am o persoană pe care o admir mai mult
decât pe celelalte. Fiecare dintre noi are calități și
acestea sunt cele pe care încerc să le descopăr la
fiecare persoană cu care mă întâlnesc. Nu îmi fac
păreri despre persoane pe care nu le cunosc, doar
le urmăresc și, dacă ceva îmi atrage atenția într-un
mod plăcut, mă documentez mai mult despre ei.
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Ce calități trebuie să aibă o persoană
pentru a face parte din echipa enTourage
Communications?
Până să deschid agenția nu am realizat cât de
greu este să găsești persoanele potrivite pentru
businessul tău. Pentru ca o persoană să facă parte
din echipa enTourage trebuie să fie cel puțin
așa cum sunt și eu: implicată 1000%, creativă,
proactivă, perseverentă, atentă la detalii etc.
Cu ce plus consideri că vine echipa enTourage
Communications pe piața din România?
Un atu îl reprezintă proiectele in-house pe care le
dezvoltăm, cum ar fi Health&Fitness Tour Romania,
prin care încercăm să educăm atât adulții, dar și
copiii cu privire la importanța unui stil de viață
sănătos. Este un proiect care devine din ce în ce
mai cunoscut și se bucură de atenția partenerilor.
Practic, ne implicăm noi înșine în informarea
populației, nu o facem doar pentru promovarea
unui partener.
Apoi, vorbim despre integrarea marketingului cu
vânzările. Mulți parteneri (mai ales cei mici, fără
bugete mari) vor să vadă în urma acțiunilor de
promovare întreprinse o creștere a vânzărilor.
Am integrat astfel o componentă de consultanță
și vânzări care să ne ajute să venim cu rezultate
palpabile în acest sens și nu doar cu o serie de
apariții sau acțiuni care cresc vizibilitatea, dar nu
pot fi evaluate din punct de vedere al veniturilor
obținute în urma promovării.  
După cum știm, cel mai mult învățăm din
greșeli. A existat vreun moment în cariera ta
de până acum în care o greșeală făcută să te
determine să renunți? Dacă da, ce te-a ambiționat
să nu o faci?
Cred că orice antreprenor intră la un moment dat
într-un impas din care are senzația că nu poate ieși.
Frica de necunoscut nu este un obstacol pentru
mine, iar cunoștințele și credința mea că pot să fac
foarte bine ceea ce îmi propun m-au determinat să
continui pe acest drum pe care l-am ales.

www.public-relations.ro

Dorina Ene la seminariile Health&Fitness Tour Romania

Știm că ai ocupat funcția de Buyer Assistant și
ulterior pe cea de Media Buyer la Zenith Media, pe
cea de Media Planner la Babel Communications
și de PR Manager la Creative Ideas. Cum te-a
ajutat experiența câștigată în aceste companii
în funcția pe care o deții acum la enTourage
Communications?
Foarte mult m-a ajutat. Orice experiență te ajută
să devii mai bun, dacă știi cum să profiți de asta.
Cel mai important este că am învățat cum să
abordez oportunitățile și, prin urmare, am profitat
de ele ori de câte ori s-au ivit. Dovada cea mai bună
este enTourage.
În final, te rugăm să ne povestești episodul
pe care îl consideri ca fiind cel mai frumos din
cariera ta de până acum.
Cel mai frumos moment de care mă bucur și
acum este acela în care am luat decizia de a renunța
la job și de a-mi construi propriul business. Eram
la Business Days Brasov și îi ascultam cu drag pe
Lorand Szasz și pe Andy Szekely. Au fost momente
pline de inspirație și motivație pentru mine, pot
spune că lor le datorez acest pas important din
cariera mea. A doua zi, după ce am revenit de la
acest eveniment de business, am renunțat la jobul
pe care îl aveam și în două săptămâni enTourage
exista și pe hârtie, nu doar într-un folder din Yahoo.

25

PR Forward

•

august 2014

ziua unui pr-ist fără internet
A r t i c o l s c r i s d e A n d r e i Pă d u r a r u

Mă simțeam ca într-o peșteră întunecată, rece și
umedă, afară ploua și bătea vântul, iar la lumina
fulgerelor zăream ceea ce părea să fie vatra unui
foc stins. Așa eram eu acum câteva zile, când nu
mă puteam conecta la internet- voiam să-mi verific
e-mailul pentru că așteptam un răspuns în ceea ce
privește un internship, eram curios ce mai este nou
pe Facebook și mă mâncau degetele să postez pe
blog ce am scris cu o zi înainte. Dar nu, nu puteam
să fac nimic din toate acestea, din cauza faptului că
nu aveam acces la internet.
Dacă eu eram atât de pierdut, oare cum s-ar fi
simțit un PR-ist? O astfel de slujbă implică să fii
mereu conectat la tehnologie, așa încât să fii la
curent cu tot ceea ce se întâmplă, să verifici și să
răspunzi la mailuri de câteva ori pe zi, să trimiți
comunicate de presă, să te asiguri că evenimentul
pe care îl organizezi se desfășoară așa cum este plănuit și că oamenii sunt informați de existența lui, să
contactezi bloggeri pentru a face o anumită postare și încă multe altele care îți trec atât de repede prin fața
ochilor, încât nu știi de care să te apuci prima dată. Dacă aș fi eu acel om de comunicare lovit de ghinion și
aș rămâne fără posibilitatea să mă conectez la internet, ce aș face oare?
În primul rând, mi-aș întinde repede pe hârtie un to-do list , ca apoi să îmi pun mintea la contribuție. Prima
idee care îmi trece prin cap este aceea de a mă urca pe cea mai înaltă clădire din zonă, ca să arunc cutii întregi
cu flyere, astfel încât să le fac umbră celor de jos vreme de câteva secunde pentru a le atrage atenția. Poate
părea ceva interesant, dar nu știu cât de eficient este. Așadar, consider că situația neobișnuită în care mă aflu
cere măsuri sau rezolvări ceva mai neconvenționale.
Aș începe prin a vopsi în negru câteva cutii de carton, cum sunt cele de la pantofi, apoi aș umple câțiva
săculeți cu nisip, care să fie destul de mari încât să încapă în cutie, dar să mai lase și puțin spațiu. În spațiul
din cutie rămas liber aș așeza un ceas deșteptător, din acela clasic, care ticăie, și i-aș fixa alarma peste câteva
ore. Pe un plic aș scrie „Pentru tine”, iar în în interiorul lui aș pune o scrisoare prin care să îl informez pe
fericitul curios că participă la un concurs și că trebuie să trimită prin e-mail comunicatul de presă care poate
fi găsit, în același plic, pe un memory stick sau un CD, oferindu-i și indicații despre cum să facă acest lucru,
alături de pașii ce trebuie parcurși pentru a putea intra în posesia premiului (două invitații la evenimentul
pe care îl organizez). Peste sacul de nisip și ceasul deșteptător aș pune plicul pentru cel care este suficient
www.public-relations.ro
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de curios să deschidă cutia, apoi aș sigila capacul.
Pe capac aș lipi o altă foaie, cu un mesaj de tipul
„Curiozitatea îți aduce premii”, urmând să repet
procesul și cu celelalte cutii rămase.
După ce aș termina de făcut acest prim pas, aș
pune cutiile pe care le-am pregătit în locuri foarte
aglomerate: spre exemplu, aș lăsa una pe un scaun
la o stație de metrou intens circulată, o altă cutie
undeva foarte aproape de un fast-food, alta în fața
unei facultăți, a unui campus studențesc ori a unui
mall.
Pentru evenimentul căruia trebuie să-i fac
promovare, aș face câteva afișe suficient de
mari încât să poată fi citite de la o distanță de
câțiva metri și câteva stickere. Atât afișele, cât și
stickerele ar conține reprezentarea unui hashtag cu
evenimentul, de tipul #NumeleEvenimentului, și
ar avea contraste puternice, fiind ușor de observat.
Ca să nimeresc doi iepuri dintr-o singură lovitură,
aș lipi afișele foarte aproape de locurile în care am
pus cutiile. Dacă nu este nimeni destul de curios
să deschidă cutia doar pe baza ideii de concurs
menționată, la un moment dat o să sune alarma
ceasului și cineva tot o va face. Un  posibil bonus al
acestei activări este faptul că, dacă cineva consideră
cutia „un colet suspect”și anunță forțele de ordine, o
să intervină și mass media, iar imaginile televizate
sau cele care o să apară în ziare vor include în mod
direct afișul evenimentului și se va menționa și
comunicatul de presă.
Pentru a câștiga premiul-surpriză de care vorbeam
anterior, participanții ar trebui să urmeze anumiți
pași: unul este acela de a-și face un selfie alături de
afișul care are scris pe el #NumeleEvenimentului,

apoi să dea share la poză pe o rețea socială cum ar
fi Facebook ori Instagram, alături de hashtag (dacă
eu nu am acces la internet, asta nu înseamnă că nu
îl pot folosi în favoarea mea). Pentru a răspândi
informația, aș lipi stickerele pe marginea scărilor
rulante de la metrou, în pasaje, pe stâlpii de la
trecerea de pietoni, locuri pe lângă care oamenii
nu au cum să treacă fără să le vadă.
Treaba mea ar fi aproape gata,  ar mai trebui să
reușesc să intru în contact cu măcar unul dintre
cei doi bloggeri care s-au oferit să posteze un
articol despre evenimentul meu. Pentru că nu am
internet, nu-i pot contacta prin e-mail, însă îmi
aduc aminte că unul dintre ei avea o postare pe blog
în care spunea că ascultă frecvent o emisiune radio
care implică apeluri telefonice de la ascultători.
Profitând de acest lucru, aș apela postul de radio,
și atunci când aș intra în emisie, aș transmite scurt
și la obiect dorința mea, în speranța că acel blogger
mă va auzi, iar dacă nu, de evenimentul meu tot
o să audă ascultătorii emisiunii respective. Poate
aș avea și norocul să mă uit în agendă și să găsesc
numărul celuilalt blogger, pe care l-aș contacta
telefonic să stabilim detaliile ce țin de postarea pe
blog.
Într-un final, se poate spune că un PR-ist ar trebui
să se poată adapta oricărei situații, cât ar fi ea de
dificilă sau încărcată de lipsuri, să-și contruiască
planul de lucru astfel încât să aducă totul în
favoarea sa, chiar și problemele, și să nu dea
niciodată înapoi, pentru că undeva cu siguranță va
găsi rezolvarea problemei cu care se confruntă.

despre #scrieșitu
Suntem în permanență legați de tehnologie și online. De aceea, #scriesitu a lansat provocarea
“ziua unui PR-ist fără internet”. În urma analizării articolelor primite, l-am premiat pe Andrei
Păduraru, pentru că a realizat cu succes acest exercițiu de imaginație.

www.public-relations.ro
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First Step

I n t e r v i u c u L a u r a I a c o b e s c u - O w n e r & P R D i re c t o r
Mădălina Barbarasa - PR Junior
PR o u d PR & Eve n t s

În primul rând, de ce ai ales domeniul
Comunicării și care sunt rădăcinile pasiunii tale
pentru ceea ce faci?
Domeniul Comunicării m-a ales pe mine.
Am început să lucrez de la 16 ani, dintr-o pură
întâmplare. Eram în clasa a XI-a și îmi doream să
fac ceva mai mult decât a merge la școală. Voiam
să scriu, voiam să devin jurnalist. Am găsit din
întâmplare o carte de vizită a Laurei Ivancioiu, PR
Manager la Grupul Cațavencu (în acea vreme).
I-am trimis un mail al cărui subiect era „Orice
poveste are un început”, în care îi spuneam că vreau
să muncesc. Laura mi-a spus „Vino!”. De acolo,
totul este o poveste care se scrie în acest moment
la PRoud PR&Events. Rădăcinile pasiunii mele au
crescut încet, dar foarte sigur. Pasiunea mi-a fost
insuflată de Laura, mentorul meu.
Ai acumulat nouă ani de experiență în
Comunicare. Care a fost primul contact cu PRul și care sunt elementele care te-au determinat
să urmezi o carieră în acest domeniu?
Întocmai cum am spus și mai devreme, primul
contact cu PR-ul a fost în Grupul Cațavencu. Acolo
am învățat multe lucruri... de la a citi știrile printre
rânduri până la a scana un document. Nu au existat
elemente care să mă determine în mod neapărat să
urmez o carieră în domeniu. Deși sună pompos,
cred că așa mi-a fost scris.

www.public-relations.ro

Laura Iacobescu
În ceea ce privește cea mai mare reușită,
propria ta afacere, ce anume te-a motivat să îți
deschizi o agenție de comunicare și organizare
de evenimente?
Eșecul a fost motivația mea. Am eșuat într-o altă
agenție sau, mai bine spus, nu m-am potrivit într-o
altă agenție și am hotărât să transform această
dezamăgire într-un pas înainte. Am început ca
freelancer, comunicam pentru trei clienți (micuți,
dar ai mei) și am hotărât să branduiesc ceea ce
făceam. Nu puteam să merg în continuare doar cu
„Laura Iacobescu- PR Consultant”. Așa a apărut
PRoud PR&Events. De ce PRoud? Pentru că
mândria este bună atunci când trece prin filtrul
pasiunii și se canalizează spre lucruri pozitive.
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PRoud a luat naștere în anul 2012. Cum se
prezenta PR-ul atunci față de 2014 și cum
reușiți să vă adaptați mediului comunicațional
schimbător?
PR-ul atunci era mai... slow. Interesele erau mai
puține parcă, oamenii mai zâmbitori și piedicile
mai ușor de trecut. Contextul media actual a
zdruncinat puțin domeniul PR-ului din România.
Când spun acest lucru, mă gândesc la achiziții
nebănuite ale unor trusturi de presă, mă gândesc
la dispariția unor titluri nemuritoare (cel puțin în
2012), mă gândesc la nevoia publicațiilor (de înțeles
până la urmă) de a supraviețui prin publicitate.
Iar acest lucru se vede în „fuga” constantă după
apariții. Nu a noastră în mod special, ci a tuturor
specialiștilor în Relații Publice.
Cum reușiți să rămâneți originali și să aduceți
mereu ceva nou în afacerea voastră?
Este foarte simplu. Noi suntem prieteni, înainte de
toate. Eu și colegele mele suntem prietene. Ei bine,
imaginează-ți o ieșire la cafea cu prietenele tale,
dezinvoltura pe care o ai alături de ele și hohotele
de râs din te-miri-ce. Acum, mutăm toate acestea
într-un spațiu de lucru, adăugăm profesionalismul
și pasiunea. De aici rezultă noutate, un vibe pozitiv
și originalitate.
Top trei lucruri pe care trebuie să le știi la început
de drum, dacă dorești să începi un business de
succes.
1. Trebuie să știi că ar putea să nu fie de succes.
2. Echilibru. Trup, suflet, minte.
3. Lucrează cu oameni mai buni decât tine sau cu
potențial foarte mare.
Ai întâmpinat până acum dificultăți în ceea
ce privește vârsta fragedă la care ai devenit
antreprenor?
Dintotdeauna. Din fericire, în momentul în care
pornesc o discuție cu un posibil client, lucrurile se
schimbă. Una dintre cele mai importante calități
ale unui tânăr antreprenor este flexibilitatea.
Acesta are ușurința de a maximiza rezultatele unei
campanii de comunicare susținute cu un buget
redus. În acești doi ani, am reușit să ne apropiem
(din punctul de vedere al vizibilității în media a
www.public-relations.ro

clienților noștri) de branduri cu bugete imense.
Cum ai reușit, totuși, să câștigi încrederea
oamenilor și, mai ales, a primilor tăi clienți?
Este simplu. Sinceritate, carismă și rezultate
anterioare.
Există un secret al echilibrului între viața
profesională și cea personală? Iubești călătoriile,
îți iubești meseria. Cum reușești să te menții
într-o poziție realistă și ce sfat ai da tinerilor care
își doresc o carieră în acest domeniu, însă le este
frică de necunoscut?
Da, există. Eu l-am descoperit după un an de
la începerea businessului. După multe nopți
nedormite și fire albe de păr crescute peste noapte.
Secretul stă în acceptarea unui posibil eșec și în
puterea de a spune „Punct și de la capăt!”.
Acest business m-a disciplinat fără să îmi
dau seama. Atât în viața profesională, cât și
în cea personală. Poziția realistă este dată de
responsabilitatea facturilor de la sfârșitul lunii și de
ambiția de a nu renunța la ceea ce iubesc. Adică
profesia mea. Sfatul pe care îl dau oricărui tânăr
este să își asculte instinctul. Dacă este momentul
să te angajezi, să începi un business al tău, să intri
într-o nouă relație de iubire, să îți vopsești părul
verde, să te tatuezi pe tot spatele, VEI SIMȚI! Până
atunci, așteaptă.
Unde-s doi, puterea crește, așa că trebuie să
vorbim și despre Mădălina Barbarasa, cea mai
tânără colegă a ta. Ce te-a determinat să o alegi
pe ea și ce calități caută un tânăr antreprenor, în
momentul în care vrea să își extindă afacerea în
acest domeniu?
Am ales-o pe Mădălina din 10 fete care au venit
la interviu. Mădă nu a putut ajunge la interviu în
ziua stabililită, era acasă, în Focșani, și m-a sunat
rugându-mă să o aștept. Trebuie să menționez
că deja alesesem pe altcineva, însă modul în
care a vorbit Mădălina la telefon m-a făcut să
mă răzgândesc. Am ales-o pe ea deoarece îmi
amintește foarte mult de mine la vârsta ei. Mădă
este ambițioasă, muncitoare și foarte hotărâtă. Știe
ce vrea, iar asta contează cel mai mult.
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buying, de online etc.
Cum ai putea descrie, pentru studenții curioși,
munca într-o agenție de PR?
Munca e frumoasă și înnobilează, așa cum am
învățat cu toții. Nu trebuie să fii doar curios ca
să îți placă ceea ce faci, ci trebuie să fii un om
creativ, care să încerce să răstoarne tipare: care să
își dorească să revoluționeze. Cuvintele pentru a
descrie munca într-o agenție de PR sunt: pasiune,
abilități, talent, dar și o bună cunoaștere a propriei
persoane pentru a ști cum să reacționezi în orice
situație. Munca în agenție nu e simplă, dar e
frumoasă, fascinantă și provocatoare. Eu simt că
trebuie să mă autodepășesc zi de zi.
Top trei lucruri fără de care nu poți începe o
carieră în Comunicare și top trei lucruri de evitat
la început de drum.

Mădălina Barbarasa
Acum, Mădălina, spune-ne și tu, de ce PRoud
PR&Events?
Ce întrebare frumoasă! Am ales PRoud pentru
că m-au întâmpinat cu voie bună, cu zâmbete,
cu căldură și sinceritate. PRoud înseamnă pentru
mine o poveste cu oameni frumoși de la care
am mereu de învățat, clienți dragi pentru care
comunic mândru și cu sufletul și, mai mult decât
atât, înseamnă un pas spre viitor, spre propriul
meu business, o agenție de PR&Consulting.
Care au fost cele mai importante lucruri după
care te-ai ghidat, în momentul în care ai decis să
lucrezi într-o agenție?
Pentru a te ghida trebuie să te cunoști. Iar
eu m-am lovit de nevoia de independență, de
cunoaștere. Aveam o dorință arzătoare de a afla
cum funcționează industria în care mi-am ales
să lucrez și trebuia să îmi dau seama dacă sunt
făcută pentru asta. Aflasem că lumea în care am
intrat este o afacere în care se vinde inteligență și
creativitate. Mai mult, voiam să știu cum lucrează
oamenii de succes, ce se poate face în PR, care sunt
nevoile pieței, ale angajatorului, ce așteptări poți
avea ca începător în domeniu. Încercam să aflu
terminologia specifică, inclusiv elemente de media
www.public-relations.ro

Top trei lucruri fără de care nu poți începe o
carieră:
1. Optimism
2. Încredere în tine
3. Putere de convingere
Top trei lucruri de evitat la început de drum:
1. Teama de a lua o decizie
2. Neasumarea riscului
3. Blocarea în eșec
Descrie-ne o zi din viața ta, în povestea PRoud.
O zi din viața mea începe frumos și simplu: la ora
șase sună alarma, după care mă pregătesc pentru
programul pentru ziua în curs. Programul conține:
seminarii și cursuri la facultate, urmate de șaseopt ore frumoase petrecute la agenție. Activitatea
în cadrul PRoud: social media pentru toți clienții,
comunicate de presă, texte pentru invitațiile la
evenimente, conferințe de presă, follow up, întâlniri
cu clienții și vedete. După terminarea programului
de la agenție, îmi place să mă plimb prin parc,
să citesc o carte bună și să descopăr frumusețile
Bucureștiului alături de oamenii dragi.
Cum a fost experiența în agenție, ca prim
angajat, și cum reușești să găsești un echilibru
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între muncă și facultate?
Echilibrul este cheia succesului. Asta am învățat
de la prietena, colega, șefa și mentorul meu, Laura
Iacobescu, care de fiecare dată îmi spune că pot
fi mai bună și că le pot face pe toate. Experiența
în agenție este superbă dacă ești înconjurat de
oameni frumoși, care vor să te ajute când ai nevoie
de un sfat sau de o părere și care îți oferă sprijin
necondiționat.
O întrebare pentru amândouă: fiecare își
construiește calea spre reușită în felul său uniccare este pentru voi cheia succesului în cariera
aceasta?
Laura: Cheia succesului pentru mine este
ambiția.
Mădălina: Cheia succesului în viața mea este
încrederea în propria persoană.

www.public-relations.ro
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Revenim şi în al patrulea număr cu rubric
în atenţie cele mai importante evenime
timpului liber. Vă invităm, după bunul
ADfel 2014
18 - 24 august
O săptămână de branded entertainment, între
18 – 24 august, la terasa Fabrica.

Webstock
26 septembrie
Cea mai mare conferință de social media din
România, pe 26 septembrie la JW Marriott
Bucharest Grand Hotel.

Martin Lindstrom
Get Inside the Customer’s mind
2 octombrie
Pe 2 octombrie, la Radisson Blu (Calea
Victoriei, nr. 63-81), ai ocazia să înveți de la cel
mai apreciat guru de marketing din lume cele
mai noi și neconvenționale metode de marketing,
publicitate și branding.

Les Films de Cannes à Bucarest
Octombrie 2014
7 zile de filme de la Cannes, întâlniri cu regizori
și masterclassuri, la Cinema Studio, CinemaPRO
și Cinema Elvira Popescu.

UNDERCLOUD
1-11 septembrie
Festival de Teatru Independent – ediția a VII-a
Primul festival de teatru independent care
promovează de peste 6 ani mișcarea teatrală
independentă din România.

Bucarest Art Week
26 septembrie - 4 octombrie
Tema ediției pilot este “Orașe, granițe și
atitudini”/ “Cities, borders and attitudes”.

www.public-relations.ro
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ca For FUN & For REAL, unde vă aducem
ente din industrie, dar şi cele dedicate
l plac, să vă marcaţi datele în calendar:

Summer Well
Două zile pline de muzică bună, distracție și
multe surprize. Festivalul se va desfășura în al
doilea weekend din luna august, pe 9 și 10 august,
la Domeniul Știrbey din Buftea.

Bucharest GreenSound Festival
Prima ediție a festivalului se desfășoară între
22-24 august, în parcul Herăstrău, iar în lista de
line-up se găsesc Subcarpați, Alexandrina, Urma
și Jaya the Cat.

Poiana Urbană

Concert Testament
Pasionații de rock au ocazia să urmărească
celebra trupă de trash metal concertând în
premieră la București, la Arenele Romane, pe 12
august.

HOLI Festival Romania Tour
Pe 23 august, la Romexpo, festivalul culorilor
promite amenajarea unui spațiu care va reproduce
la scară senzațiile și atmosfera specifică Holi.

Concerte, piese de teatru, spectacole de
mimă și magie te așteaptă în fiecare zi în Piața
Universității.

www.public-relations.ro
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