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Deşi este o lume fascinantă, PR-ul nu este după două ore de 

chiar pentru oricine. Lăsăm la o parte somn pe noapte. 

competenţele şi cunoştinţele pe care trebuie să le Omul de PR este 

ai dacă lucrezi în acest domeniu şi trecem la 2 mereu conectat la 

chestiuni pe care eu le consider absolut esenţiale în realitate. Îl vei vedea 

această meserie. p e  l a  t o a t e  

Primul se referă la cuvântul „relaţii”, e v e n i m e n t e l e  

elementul central necesar oricărui om de PR. principale din oraş, îl 

Practic, ca să poţi face relaţii publice trebuie să ştii vei vedea tot timpul 

cum să creezi şi apoi să menţii relaţiile cu clienţii, online şi mereu informat despre tot ce se întâmplă. 

partenerii şi mass-media. Vorbim, bineînţeles, de E omul despre care toţi se întreabă când are timp să 

atenţia la detalii, de comunicat cu toţi aceşti le facă pe toate şi cum de reuşeşte să aibă zâmbetul 

oameni nu numai atunci când ai nevoie de ei, de pe buze întotdeauna.

memorat toate preferinţele şi obiceiurile lor şi de Omul de PR e cel care are grijă de toate acele 

oferit mici atenţii exact când ei au nevoie. O detalii, astfel încât oamenii să primească totul 

felicitare când soţia unui client a născut, un telefon ambalat frumos şi să se simtă bine. E cel care ştie 

către media când afli de un eveniment, un cadou toate lucrurile interne pozitive şi negative, dar care 

când un partener împlineşte o vârstă etc. Şi, lasă să se vadă în afară doar latura umană şi 

bineînţeles, totul trebuie să fie personalizat. profesionistă a companiei pe care o reprezintă.

Inclusiv e-mailurile, comunicatele de presă şi toate Din culisele PR-ului sunt mult prea multe de 

materialele adresate acestor oameni. Adică, dacă spus pentru a fi înglobate toate într-un singur 

trimiţi un comunicat de presă, nu îl pui în articol. Iar până ce nu te loveşti efectiv de ele sau 

ataşament iar la BCC toată baza de date cu mass- până ce nu le vezi la alţii, nici nu ţi le poţi imagina ca 

media sau, mai rău, la CC. Fiecare comunicat om care nu lucrează în domeniu. 

trebuie să fie adresat fiecărei insituţii în parte şi să Şi pentru că această revistă este adresată 

fie în atenţia unei anumite persoane din respectiva studenţilor pasionaţi de PR, vreau să vă transmit un 

instituţie. De asemenea, comunicatele pentru TV mesaj/sfat pe care eu îl consider extrem de 

trebuie să difere faţă de cele pentru print şi aşa mai important: dacă vreţi să descoperiţi tainele PR-ului, 

departe. Pe scurt, totul trebuie să fie 1 la 1. Dar apucaţi-vă de pe acum de treabă. Începeţi cu un 

după ani de practică, veţi vedea că aceste relaţii internship în domeniu şi „furaţi” tot ce se poate de la 

vin de la sine. oameni care practică PR de mai mulţi ani. Fiţi 

Al doilea element esenţial este programul deschişi la învăţare şi nu aşteptaţi să vă mângâie 

flexibil şi „pasiunea pentru stres”. Dacă nu ai un pic nimeni pe cap şi să vă ofere din prima jobul visurilor 

de sânge de workaholic în tine, nu vei face voastre.

performanţe în acest domeniu. Şi asta pentru că 

trebuie să fii cu antenele ridicate la tot ce mişcă,  Ah, şi nu uitaţi: pasiune pentru stres şi 

trebuie să ştii când să „arunci pastila” şi mai ales gestionare de relaţii!

cum şi trebuie să fii pe baricade chiar şi numai 

Andreea MARC 

 Manager de Comunicare & PR

 Icar Tours şi Fondator Belva.ro

Stres + relaţii = PR?!

PeRspective Nr. 4
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Care sunt brandurile în care românii au cea mai mare încredere

Rezultatele studiului Trusted Brands 2012 

ne arată că românii sunt fideli brandurilor care au 

reușit să le căștige încrederea. Indiferent de 

schimbările care au loc pe piață, liderii rămân 

aceiași. Studiul a mai arătat că încrederea 

românilor în instituții a crescut considerabil față 

de anul 2011. Printre câștigătorii Trusted Brands 

2012 regăsim branduri precum Dacia, Nokia, Dell, 

Eurovita, BCR, Visa, RCS&RDS, Nestle, Nivea.  

Sursa: www.iaa.ro

Adrian Pavelescu, Outbox: „Componentele de Augmented Reality 
accelerează şi amplifică mesajele de advertising prin relevanţă, 
elocvenţă şi memorabilitate”

Specialiștii pun accentul tot mai mult pe 
realitatea augmentată. Aplicațiile bazate pe 
augmented reality presupun o tehnologie 
dezvoltată și sunt utilizate și în alte industrii, nu 
doar în cea a marketingului. Aplicațiile de acest 
tip au un impact mai mare asupra utilizatorului și 
au în vedere accelerarea și amplificarea 
mesajelor, influențând comportamentul 
consumatorilor.

Sursa : www.iaa.ro

Noua faţă a marketingului

În cadrul evenimentului Best Marketing 
s-a propus o nouă față a marketingului și s-a 
discutat despre consumatorul post-criză. Din ce 
în ce mai puțini tineri cred în publicitatea 
tradițională fiindcă sunt expuși la prea multe 
mesaje publicitare. Brandul și consumatorul 
trebuie să interacționeze pentru ca un produs 
să fie dezvoltat și o campanie să aibă succes. 
Tinerii reprezintă cel mai neloial target, iar 
loializarea trebuie să fie o relație, iar nu un 
program.

Sursa: www.pr-romania.ro
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Eliza Rogalski, CEO Tempo Creative Group: vreau ca tot ce fac să 
marcheze un progres

Eliza Rogalski, CEO Tempo Creative 
Group, spune că pentru o afacerea PR-ul este cea 
mai bună investiție și reprezintă cel mai prețios 
capital. Tot ceea ce inteprinzi în această meserie 
trebuie să reprezinte un progres. PR-ul este 
important fiindcă știu cum să se adapteze și să își 
integreze ideile raportandu-se la societate, fiind 
însă relevante pentru brand. Să fii inovator în PR 
înseamnă să descopri metode cât mai creative 
prin care să integrezi în comunicare insighturile 
descoperite ale consumatorilor.

Sursa: www.pr-romania.ro

Andrei Borţun, Millenium People: Comunicarea este premiza 
esenţială pentru dezvoltarea societăţii civile

Pentru a reuși să dezvolți o societate 

civilă trebuie în primul rând să existe o 

comunicare eficientă. În cadrul proiectului 

dezvoltat de Andrei Borțun, mediul ONG a 

evoluat. A crescut numărul de organizații și de 

proiecte, un flux mai mare de 

informație  și de asemenea interesul oamenilor 

pentru proiecte a crescut, iar bugetele pentru 

companiile îndreptate către sectorul non-profit 

au crescut considerabil.

a fost generat 

Sursa: www.pr-romania.ro

Video, o noua etapa in advertisingul online

Sursa: www.prwave.ro

Marketerii doresc o expunere din ce în 
ce mai mare a brandurilor și campaniilor 
publicitare construite și promovate, astfel încât 
apelează la noile instrumente folosite în social 
media (printre care se reamintește de add-
urile Facebook și Pinterest).

„Mesajul video este puternic și eficient 
întrucât transmite emoție și apelează la 
empatie – prin urmare, engagement-ul celor 
care văd Ad-ul este mult mai mare”, spune 
Vaughan Deny, Advertising Sales Manager 
EMEA (Skype). 

8 9
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Adriana și Ștefan Liuțe despre planurile pentru Storience, o nouă 
agenție românească de branding

Odată cu lansarea Storience, o nouă 
agenție romanească de branding, fondată de 
Ștefan Liuțe (Director de Strategie) și Adriana 
Liuțe (Managing Partener),cei de la Iqads au 
realizat un interviu presărat cu tips&tricks din 
domeniu, principii pe care își ghidează 
activitatea și obiectivele pentru anul în curs.

Astfel, pe lângă 
i, aflăm și despre ideile 

cu care își propun să schimbe peisajul 
românesc de branding.

principiile pe care 
fondează noua agenție

Sursa: www.iqads.ro

Media Relations: Cum faci lucruri vechi în stil nou?

Sursa: www.pr-romania.ro

Metodele de promovare media au 
evoluat și au depășit demult capacitatea 
unui simplu comunicat de presă. În 
prezent regulile și metodele de a comunica 
o știre, de a deveni public vizibil se 
schimbă și evoluează constant. Dar cum 
rămâne cu metodele clasice? Oana 
Bulexa, Head of PR Department, THE 
PRACTICE, răspunde la această întrebatre 
și formulează câteva principii utile de 
urmat pentru cei ce profesează în acest 
domeneniu.

„În era vitezei, un om bun de PR reuşeste şi să dea presei informaţia 
rapid şi într-o manieră uşor de înţeles, dar şi să îşi convingă clientul că o 
informaţie nu e utilă dacă nu e dată la timp. ”( )Oana Bulexa
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Desemnată de ziarul londonez Times, Google.

compania cu cea mai rapidă ascensiune din istoria Cum poți activa Googlethink în societate? 

lumii, Google se impune printr-un model Oare ce-ar face Google dacă ar fi un scriitor care 

neconvențional de gândire: deschidere și dorește să-și promoveze cărțile? Le-ar posta pe 

concentrare asupra nevoilor utilizatorilor. În Internet asemenea lui Paulo Coelho, care 

rest, lucrurile vor veni de la sine. În „Ce- a înțeles valoarea deschiderii și 

ar face Google?” Jeff Jarvis propune colaborării cu cititorii atât de 

o reorganizare în domeniile bine încât a devenit cel mai 

management, vânzări, media, t r a d u s  a u t o r  

producție, după modelul contemporan. Dar dacă 

Goog l e th i nk .  Goog l e  a r  f i  G o o g l e  o  

respectă oamenii, nu Universitate? I-ar 

controlează conținutul, provoca pe studenți 

chiar îi lasă să-și dezvolte să creeze ceva: o 

afacerile pe platforma sa, companie, carte, 

fără a cere nimic în cântec sau invenție, 

schimb (eventual cererea indiferent de timpul 

de a lucra pentru ei, dacă a locat .  Un sp i ta l  

observă că ești inventiv și Googlethink ar lansa un 

isteț). Presărată cu exemple și site unde putem înregistra 

studii de caz, „Ce-ar face bolile de care suferim, unde 

Google?” ilustrează o nouă viziune putem împărtăși experiențele 

asupra structurii economiei și societății, noastre cu ceilalți pacienți. La un 

iar învățăturile din online pot fi aplicate cu restaurant bazat pe Googlethink ne-am 

succes în offline. lăsa amprenta asupra meniului cu sfaturi și sugestii 

Un răspuns la întrebarea „De ce merg oferite bucătarului.

lucrurile prost în afacerea ta?” îl putem afla  În „Ce-ar face Google”, Jeff Jarvis folosește 

încercând să descifrăm prima dată răspunsul la o abordare directă, sinceră, cu „cărțile pe masă”, 

întrebarea „I-ai oferit clientului tău control, l-ai respectând valorile Google: unicitate, deschidere, 

lăsat să te critice, să ofere sugestii, să vorbească colaborare.

despre produsele tale sau să se implice în crearea 

design-ului produselor tale?” Despre asta vorbește 
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„Mai mare nu înseamnă întotdeauna mai În conceptul de PR cu buget restrâns 

bun”. De la această premisă pornește autorul crede și Donald Trump: „Mi s-a părut întotdeauna 

Leonard Saffir, specialist în relații publice și că relațiile publice sunt mult mai importante 

jurnalism, cu o carieră extinsă în zona decât advertisingul. Plătești 100.000 de dolari 

publicisticii, televiziunii și politicii. În „PR cu buget pentru o reclamă de o pagină și cititorii nici nu se 

restrâns” autorul demonstrează că se pot obține uită la ea. Dar dacă apare un articol despre geniul 

rezultate remarcabile chiar dacă bugetul pentru lui Donald Trump, toată lumea îl citește, până la 

advertising tinde spre zero. Autorul pare a șopti ultimul cuvințel. Într-unul din cazuri nu costă 

după fiecare capitol „Fii eficient!”, „Succesul stă în nimic; în celălalt, costă milioane și milioane de 

mâna PR-ului”.  dolari”.

Studiile de caz și exemplele ilustrează În „PR cu buget restrâns”, Leonard Saffir 

forța PR-ului într-o perioadă dominată de rezumă într-o manieră simplă și clară concluziile 

recesiune economică. Poveștile de succes au la despre o activitate de PR eficientă în urma 

bază reguli simple și atenția la detalii. Un plan de experienței de 20 de ani în domeniul PR-ului și 

bătaie propriu, respectarea strategiei inițiale jurnalismului. 

(întreabă-te mereu dacă ideile sunt în 

conformitate cu strategia, dacă îți permiți să le 

implementezi), eficientizarea instrumentelor de 

comunicare și o evaluare realistă pot transforma 

o afacere de familie într-o rețea de distribuție 

mondială. Lucrarea este structurată ca un ghid de 

bune practici pentru realizarea unui comunicat de 

presă reușit și de impact, alegerea canalelor 

media potrivite (New York Times nu e singura 

publicație din lume) și realizarea unei conferințe 

la care să participe cât mai mulți jurnaliști. Cât de 

mult contează detaliile? Invitarea editorului la un 

prânz, grija pentru cuvinte, alegerea unui 

moderator  ca lm pentru ses iuni le  de 

brainstorming, folosirea numelor corecte ale 

editorilor pot întări ideea unui PR profesionalist. 

„PR cu buget restrâns” 
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Jerry Maguire (1996) este un film care Drumul protagonistului este presărat cu 

îmbină într-un mod surprinzător comedia, drama, obstacole și cu momente critice care nu fac decât 

dragostea cu lumea sportului. Tom Cruise să îl ajute să câștige lupta pe care o duce cu sine 

interpretează rolul unui agent sportiv care are o însuși. El își demonstrează că viața înseamnă mai 

criză de moralitate. Într-un spațiu invadat de mult decât bani. În clipa în care totul părea 

rivalitate și de detalii din culise, unde câștigă doar pierdut, Jerry reușește să câștige de partea sa pe 

cei ce știu să speculeze și să profite, Jerry fotbalistul american Rod Tidwell, interpretat de 

hotărăște să își prezinte principiile. El scrie un Cuba Gooding Jr. Replica lui de neuitat (Show Me 

memoriu despre viața și meseria sa și îl trimite the Money!) aduce savoare filmului și un strop de 

firmei pentru care lucrează. Sub impulsul pasiunii sarcasm în neîndurătoarea lume a agenților 

pe care o are pentru munca sa, Jerry scrie gânduri sportivi. Jerry și Dorothy mizează tot ce au pe 

pe care, de obicei, le păstra pentru el. Nu e greu singurul client, știind că relațiile personale sunt 

de ghicit că a doua zi este concediat, și cum secretul acestei meserii. 

necazurile nu vin singure, nici viața personală nu 

rămâne pe un făgaș normal. Indignat, fără a-și Morala filmului se rezumă la faptul că în 

încălca principiile, Jerry se decide să o ia de la viață banii sunt mai puțin importanți decât 

zero alături de secretara sa Dorothy, interpretată relațiile personale și că pentru a reuși trebuie să 

de Renée Zellweger. îți cunoști foarte bine clienții.
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Aniversarea PRIME Iași este momentul cel „cireașa de pe tort”.  Evenimentele în cinstea 

mai așteptat de toți membrii organizației, fie ei celor 5 ani (Join 5, Întâlnirea cu catedra, 

aspiranți, deplini, cu drept de vot sau alumni. Expoziția, Evenimentul neconvenț ional, 

Sigur, faptul că se sărbătorește în luna decembrie Alumnizările) au fost organizate pentru sponsori, 

îi dă un farmec aparte, iar totul în jur îmbracă parteneri, studenți, dar în special pentru membrii 

haine albastre de sărbătoare. PRIME Iași. Tradiționala Salată de fructe a făcut 

deliciul petrecerii aniversare. Adunați în jurul 

Acum sunt la cel de-al doilea an al meu în meselor din mijlocul localului am decojit 

PRIME, așa că nu am participat decât la două portocale, mere și banane, am adăugat frișcă, 

aniversări, dar momentele petrecute sunt totul pentru o salată cu gust PRIMEist. Emoțiile au 

memorabile. Anul trecut, încă eram la început și ajuns la cote maxime când a sosit momentul 

nu știam exact ce se întâmplă, cu mine în primul alumnizărilor: oameni deosebiți și frumoși s-au 

rând. Petrecerea aniversară a fost însă un prim retras, însă vor rămâne mereu sprijinul nostru, 

pas în „descoperirea” unor oameni minunați. celor de acum și a PRIME-ului în general. Dansul, 

micile surprize și șampania ne-au epuizat, dar 

În 2011, când PRIME Iași a împlinit 5 ani, seara de 14 decembrie va rămâne memorabilă, 

emoțiile au fost și mai mari. Am făcut parte și din cel puțin până la anul.

echipa Aniversare și am trăit din plin fiecare 

moment, mai bun sau mai rău, am simțit inima Abia aștept Aniversarea de 6 ani! 

că-mi sare din piept la fiecare reușită sau eșec. 

Am trăit clipe frumoase, cam de pe la 1 La mulți ani, PRIME Iași!

Decembrie, până în seara petrecerii, care a fost 
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acţiune care împreună cu echipa sa a dus PRIME-Otilia SERDENCIUC
ul, şi pe noi odată cu el, pe cele mai înalte culmi. 

Este recunoştinţă pentru fiecare omuleţ din Oameni 

fiecare generaţie care a fost parte a acestei din toate 

organizaţii, care a împărţit cu noi din experienţa generaţiile, 

sa şi caracterul său. Este recunoştinţă pentru fiecare 

fiecare om din exterior care a contribuit într-un fel fericit că a 

sau altul la dezvoltarea unor activităţi frumoase şi fost şi este 

odată cu ele la dezvoltarea noastră. Este parte a 

recunoştinţă pentru board V şi echipa din spatele acestui 

lor, care şi-au asumat misiunea de a duce mai ,,fenomen” 

departe ceea ce s-a construit timp de 5 generaţii. frumos 

Şi ştim cu toţii că nu este uşor… numit 

Privesc cu dor?! Da, privesc cu dor, dor de PRIME 

toate acele zile petrecute în PRIME Iaşi, de toate Iaşi, au 

nopţile pierdute pentru PRIME Iaşi, de toate sărbătorit 

clipele petrecute alături de oameni din PRIME cinci ani 

Iaşi. Dar mai privesc cu speranţă şi zâmbet pe de 

buze la ceea ce urmează. Ştiu că în albumul cu voluntariat albastru. Ziceam în rândurile scrise  

amintiri din PRIME se vor mai aduna multe pe blog (hiperlink) imediat după Aniversare că  

experienţe frumoase alături de aceiaşi oameni „deja privesc cu dor şi recunoştinţă”.       

sau de alte generaţii, cele care vor veni de acum Da, este recunostinţă pentru fiecare din 

încolo. cei 7 membrii fondatori care au pus pe picioare 

Iată că mi-am exprimat printre rânduri şi ceea ce eu nu consider a fi o simplă organizaţie, ci 

un nou angajament pe care fiecare membru o şcoală, ,,şcoala PRIME”, care ne-a format ca 

alumn şi l-a luat la momentul oportun: de a fi în profesionişti, ca oameni, ca prieteni. Este 

continuare alături de PRIME Iaşi. De ce? Pentru că recunoştinţă pentru fiecare board în parte care 

trebuie să dăm înapoi măcar atât cât am primit.s-a străduit să menţină şi să transmită 

În final, o urare în stil albastru de PRIME standardele unui mod de lucru sănătos. Este 

Iaşi: recunoştinţă pentru fiecare coordonator de 

..

..

................

JOLAHA, PRIME Iași!
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Testimoniale ALUMNI 2011
PRIME Iași. Doresc acestei organizații să Ioana PRUNĂ
îndeplinească cu succes misiunea de a transforma 

simpli studenți la Comunicare și Relații Publice în  De fiecare dată când îmi amintesc de 

Adevărați Profesioniști din domeniul Comunicării.PRIME Iași, îmi apare imediat un zâmbet pe buze 

și multe amintiri frumoase în minte. Mă bucur 

foarte mult că am primit oportunitatea de a fi 

membru PRIME Iași și am putut să cresc 

profesional, mai mult decât aș fi crezut. 

 Aflându-mă la început de drum 

profesional, PRIME Iași este locul unde am învățat 

să fiu mai organizată, mai responsabilă și mai 

încrezătoare în forțele proprii. Și aceste elemente 

cheie dobândite sunt esențiale în viitoarea mea 

carieră stralucită.

În acest an sărbătorim 5 ani de PRIME Iași 

și ne amintim de munca pentru proiecte, de 

sacrificii, de nopțile nedormite și  sărbătorim 

succesul proiectelor, laudele profesorilor, 

respectul partenerilor și, cel mai important, 

sărbătorim mândria de a fi Membru PRIME Iași.

 Cu acest prilej, mai urez încă o dată 

JOLAHA PRIME Iași, în traducere Joyeux 

Anniversaire, La Mulți Ani și Happy Birthday 
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Manuela ENACHE

Pentru mine au trecut doar clipe,  o 

mulțime de momente în care am zâmbit alături de 

aceeași oameni care mi-au fost alături, braț la 

braț, în etapele proiectelor și la fiecare reușită sau 

eșec. 5 ani de PRIME Iași m-au găsit cu aproape 

toți acești oameni în aceeași „bătătură” pentru a 

sărbători momentele astea, ne-au strâns de 

mijloc și într-o horă ne-au mulțumit spunându-ne 

Alumni. Credeam că va fi o seară în care le voi 

mulțumi eu, voi împacheta anii albaștri și îi voi 

închina organizației care m-a crescut toate 

oportunitățile pe care mi le-a creat. De data 

aceasta, mi-a mulțumit ea. Și nu îți este uimire 

mai mare ca atunci când te regăsești pe buzele 

membrilor, în cuvintele ce stau să iasă din 

penițele stilourilor care îți lasă mesaje pentru ani. 

Cosmin BRÎNZĂ

Pentru mine PRIME Iași a reprezentat a 

doua facultate. Am învățat multe lucruri și am 

reușit să îmi dezvolt abilități pe care nu  mi le-am 

închipuit vreodată că le dețin. Voi fi recunoscător 

pentru totdeauna oamenilor din PRIME Iași, mai 

ales celor din generația mea.
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................

JOLAHA, PRIME Iași!
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Testimoniale ALUMNI 2011
PRIME Iași. Doresc acestei organizații să Ioana PRUNĂ
îndeplinească cu succes misiunea de a transforma 
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 Cu acest prilej, mai urez încă o dată 

JOLAHA PRIME Iași, în traducere Joyeux 

Anniversaire, La Mulți Ani și Happy Birthday 
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Manuela ENACHE

Pentru mine au trecut doar clipe,  o 

mulțime de momente în care am zâmbit alături de 

aceeași oameni care mi-au fost alături, braț la 

braț, în etapele proiectelor și la fiecare reușită sau 

eșec. 5 ani de PRIME Iași m-au găsit cu aproape 

toți acești oameni în aceeași „bătătură” pentru a 

sărbători momentele astea, ne-au strâns de 

mijloc și într-o horă ne-au mulțumit spunându-ne 

Alumni. Credeam că va fi o seară în care le voi 

mulțumi eu, voi împacheta anii albaștri și îi voi 

închina organizației care m-a crescut toate 

oportunitățile pe care mi le-a creat. De data 

aceasta, mi-a mulțumit ea. Și nu îți este uimire 

mai mare ca atunci când te regăsești pe buzele 

membrilor, în cuvintele ce stau să iasă din 

penițele stilourilor care îți lasă mesaje pentru ani. 

Cosmin BRÎNZĂ

Pentru mine PRIME Iași a reprezentat a 

doua facultate. Am învățat multe lucruri și am 

reușit să îmi dezvolt abilități pe care nu  mi le-am 

închipuit vreodată că le dețin. Voi fi recunoscător 

pentru totdeauna oamenilor din PRIME Iași, mai 

ales celor din generația mea.
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Câteva rânduri îmi mărginesc timpul petrecut expresii, branduri sau firme de peste hotare. 

aici. Mi-am umplut agendele de stickere de Aniversarea 5 ani PRIME Iași a fost 

colecție, am așezat ordonat task-uri și deadline- apogeul organizației și am lăsat loc unei noi 

uri, în speranța că am lăsat ceva în urma mea, generații, unui nou drum, unor noi perspective. 

că am ajutat cât de cât să crească albastrul în Nu îmi mai rămâne decât să le fiu aproape ori de 

sufletele tot mai multor oameni, de la studenți și câte ori au nevoie, să îi susțin în ceea ce fac și să 

membri, până la părinți și prieteni. încerc să le creez, la rândul meu, oportunități. 

PRIME Iași este o organizație care 

a c ț i o n e a z ă  d o a r  î n  s t a n d a r d e l e  Te-am legat de suflet, PRIME Iași! 

profesionalismului, este locul în care te Mulțumesc pentru oamenii pe care mi i-ai dat și 

responsabilizezi și nu te poți numi membru cu pentru că m-ai ajutat să cresc frumos! 

adevărat dacă nu se transformă fiecare zi din 

viața ta din roz în albastră, dacă nu analizezi în 

orice articol Verdana 10, alinierea, spațierea, 

limbajul, abordarea sau cuvântul PRIME în 

Mereu cu drag, Manu.
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Diana CĂCIULEANU

 Zâmbet, mândrie, prieteni! Ne-am 

bucurat toți de parcă a fost aniversarea fiecăruia 

dintre noi. Ne-am bucurat pentru munca pe care 

am săvârșit-o în toți anii de voluntariat, ne-am 

bucurat pentru toate obiectivele atinse și toate 

proiectele încheiate cu succes! Din cei 5 ani de 

PRIME Iași, am simțit organizația aproape pentru 

2 ani și un pic și am crescut alături de ea cum nu o 

puteam face în alt mod. Opt dintre noi am avut 

șansa frumoasă de a sărbători și mai mult cu 

această ocazie întrucât am devenit alumni și am 

convenit să ne bucurăm în continuare de 

albastru, în ciuda retragerii. Nu am simțit că am 

plecat și nu am fost tristă! Mi-a plăcut să-mi văd 

colegii de board, și nu numai, rând pe rând luând 

microfonul și tremurând de emoție, pentru că am 

știut că de aici începe un nou drum și că urmează 

să descoperim un alt fel de PRIME Iași!

  La mulți ani, cu drag!

Diana CIOBANU

Seara alumnizărilor... Am așteptat-o cu 

nesaț din momentul în care am fost întrebată 

dacă vreau să-mi fie schimbat statutul în 

organizație. Am fost martoră la toate alumnizările 

făcute în PRIME Iași până acum și am visat că voi 

”absolvi” PRIME într-un mod cu totul și cu totul 

special. Am fost încântată să-i am lângă mine, la 

momentul respectiv, pe cei care-mi sunt dragi, 

chipuri zâmbitoare, inimi împăcate și mereu cu 

gândul: ”Plecăm, dar ne întoarcem!”. 

Cel mai important lucru este să fiu alături 

de PRIME Iași în continuare, mai ales pentru că în 

cei trei ani de voluntariat albastru am pus umărul 

la evoluția organizației și, direct proporțional - am 

crescut și eu.

Anca GÎLCĂ

În fiecare an, membrii PRIME Iași uită 

pentru o zi de proiecte, deadline-uri, sponsorizări, 

parteneriate și sărbătoresc succesul și lucrurile

învățate  în cursul unui an! Eu am avut ocazia să 

sărbătoresc sâmbătă aproape patru ani de 

învățăminte în PRIME și sper că peste tot atâția 

ani să spun că am reușit să dau voluntarilor 

albaștri cel puțin jumătate din câte am primit eu. 

Să fiu numită “Alumna” înseamnă pentru mine 

foarte mult și mă bucur că voi putea gusta din 

bucuriile albastre în continuare!
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Din orice perspectivã, fiți profesioniști!

Întâmplarea face că atunci când mă de fiecare dată să lucrez alături de cei în care cred, 

pregăteam să-mi sfătuiesc memoria şi să înşir iar împreună să ne cunoaştem publicul până în 

cele învăţate în anii de interacţiune cu domeniul detaliu. Să trecem dincolo de persoane, să stăm 

relaţiilor publice, am fost „client”. A fost o privire de vorbă nu doar să vorbim; să respectăm, nu 

în oglindă care mi-a arătat prea multe feţe, unele doar să cerem respect. Şi e loc mereu de mai bine, 

de departe intens machiate, altele perfecte sper să te întâlnesc şi să mă înveţi.

pentru un studiu amănunţit.

 O dată voluntariat, mereu voluntariat. Am 

 Ca să poţi comunica cu ceilalţi trebuie să te învăţat acest lucru începând cu voi, membrii 

cunoşti pe tine. Să îţi cunoşti limitele, să le accepţi PRIME. Statutul de alumnă l-am acceptat greu 

pentru ca apoi să ţi le depăşeşti. Este un proces căci cele mai multe lucruri le-am învăţat făcând 

lung şi când crezi că se încheie, te redescoperi. Te parte din PRIME, lucrând până la epuizare pentru 

ştii ca în palmă? Află că şi eu. Doar că eu mai a „crea oportunităţi pentru studenţi”. Trebuie să 

descopăr câte o amprentă neînregistrată pe care ştii când provocările sunt mai mari pentru alţii şi 

o plimb cu mine până ştiu s-o identific. să îi laşi să le facă faţă. Rezultatele voastre nu pot 

decât să mă bucure, iar dedicarea voastră să-mi 

Eram de curând într-un training şi le amintească de anii studenţiei. Făcusem o pauză 

mărturiseam participanţilor  că (încă) mă de voluntariat şi îmi lucra conştiinţa intens. Nu 

împiedic în detalii. Şi sunt câţiva ani de practică, cred în reguli, ci în puterea bunului simţ şi a 

iar eu continuu să mă pierd într-o cercetare mult propriului exemplu. Vedeam că lucrurile nu merg 

prea amănunţită care îmi arată multe – e drept! – bine în ţara noastră, dar eram altul care doar 

însă procesul nu e eficient dacă nu e şi încheiat. arăta cu degetul. M-a salvat GRASP din mulţime şi 

Aici m-a ajutat planificarea. Şi iar trăgeam linie şi mi-a dat ocazia să fac ceva pentru societate, căci 

planificam şi mai mult. puţinul meu cu puţinul tău fac o Românie pe care 

străinii o plac mai mult şi parcă-parcă şi românul 

Aveam nevoie de un mentor. L-am găsit, ar fi mai mândru de ea.

fără să ştie că l-am găsit. L-am creat de fapt. 

Luam bucăţele din oamenii pe care îi întâlneam şi  Da, o să te întâlneşti mereu cu oameni 

le lipeam acolo unde-mi lipsea un sfat sau unde pentru care pare atât de simplu să pună bariere 

direcţia mea nu-mi era clară, dar senină pentru între PR şi marketing. Pe toţi aceştia i-am salutat 

cei ce au fost înaintea mea. Model mi-e fiecare om şi le-am zâmbit. Consider că avem cu toţii loc şi 

care m-a învăţat să-mi respect cuvântul, să ascult ne-am face un loc şi mai bun dacă ne-am focaliza 

fără a-mi gândi răspunsul, să scriu cu emoţie. energia şi mesajele pentru client. Să ne educăm 

Dacă e ceva ce iubesc nespus în PR acela e lucrul reciproc mai bine! Învăţ mereu şi aştept să învăţ 

cu oamenii: e cel mai intens mix de sentimente şi de la voi! 

e al naibii de greu, dar la final te baţi bucuros pe 

umăr. Astea sunt rezultatele pe care vrei să le Vă întind mâna, vă felicit că duceţi PRIME 

înregistrezi: rapoartele justifică, dar recunoştinţa Iaşi pe al 6–lea an şi vă aştept să fim în continuare 

publicului te motivează. Uneori ne jucăm cu profesionişti! În orice domeniu!                   

vorbele şi totodată cu aşteptările lor. Mi-a plăcut

Crina CORANGA

Alumnă PRIME Iași

PeRspective Nr. 4
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Pentru a putea vorbi despre un brand cadrul acestui eveniment, Sibiul a fost, așa cum 

trebuie să găsești cea mai importantă calitate a spune Wally Olins, un brand național. GAV și Free 

unei entități singulare. Mai simplu, pornești un Communication s-au ocupat de campania de 

război între marcă și brand. De cele mai multe ori, comunicare, implicate fiind și autorități culturale, 

marca ia eticheta, iar brandul ia imaginea. De precum și cele de guvernare. Campania de 

fiecare dată este alt arbitru și alți regi care își printuri, spotul video și muzica, Words Kill People 

dispută cunoștințele. de la Silent Strike, precum și implicarea 

Între timp, și brandul și marca, au la origini companiilor locale a adus economia, vizibilitatea și 

aceeași întrebuințare, mai ales că brand-ul, de Sibiul în valorile sale prin nimic altceva decât 

prin culturile norvegiene „brandr” însemna  a arde cultură.

și de fiecare dată era vorba despre însemnarea Unde se află orașul Iași pe harta României? 

vitelor unui proprietar. Și până la urmă, ce îți mai Mai știe cineva dacă s-au terminat renovările 

este și brandul? Marieke de Mooij îi spunea un Palatului Culturii? Oricum nu-l mai poți vedea din 

nume în memoria consumatorilor.  Numele aduce Podu Roș, ceva a intervenit între timp și nu mai 

cu sine o întreagă poveste, un set unic de valori și reușești să-l zărești. Din păcate nu-mi mai 

de atribute (tangibile și intangibile), pe care amintesc prea multe din excursiile la Iași prin 

consumatorii le asimilează și care le stârnesc clasele primare când au început să se închidă 

interesul (John Murphy). Cu alte cuvinte, aduci în treptat cele patru muzee din Palat. Dar nu e totul 

rolul principal al peliculei, diferența. Acea valoare gata, încă mai poți vizita impunătorul orologiu, la 

adăugată prin care creezi individualitatea un preț cultural de 15 lei. Poate mai mergeam pe 

produsului și formezi în jurul său semnificație și acolo încercând să dăm pe la biblioteca Gh. Asachi 

identificare. sau American Corner. Acum nu le-am mai găsit 

În ceea ce priveste brandul de țară al nici prin zona industrială. Cine a spus că  inima 

României, cu o gaură în bugetul național, copierea Moldovei este împietrită? Ne mai rămâne să ne 

penibilă s-a făcut uitată în scandaluri și crime, rugăm la Mitropolia din Iași, aflată și ea în 

pasionale de altfel, iar frunza frumoasei Românii renovare. Mai bine traversezi și mergi la Teatrul 

este purtată în grădina carpatică, sperând la o Național Vasile Alecsandri, dar stai puțin, e doar 

îmbunătățirea a turismului. Până atunci, părăsim un mare mesh acolo, iar dincolo de el se află 

litoralul și mergem spre nisipuri de aur, că doar promisiunea de deschidere din acest an. Doar 

sunt de aur, și picăm examenul de bacalaureat. pentru a fi vizitat. Foițele de aur abia lipite încă nu 

Apoi mergem tot la mare. Și uităm iar de grădina pot suporta scenariile marilor actori. Mai 

carpatică din sloganul brandului de țară. traversezi o stradă și aștepți un tramvai să treacă 

Între timp, România acționează la nivel pentru a ajunge la Filarmonică, aflată și ea într-o 

local, și nu pe reîmpărțirea județelor, ci pe ceea ce renovare prelungită. Drumul spre sala de concert 

este cunoscut sub numele de brand de oraș sau miroase a ciment și pereți neșlefuiți. Farmecul 

city branding. Cel mai bun exemplu este găsit în orchestrei și a invitaților de departe nu se pierde 

anul 2007 atunci când Sibiu și Luxemburg au fost însă în varul căzut și oameni care își pun cele mai 

desemnate Capitală Culturală Europeană. În bune haine, pentru latura lor melomană. Ce-i 
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drept, este loc de ațipit câteodată, atunci când oamenii și caracteristicile lor și, mai ales, 

permite întunericul din sala de concert. potențialul pe care îl dezvoltă din punct de vedere 

Iassy, așa cum scrie în acordurile naționale, a fost economic, educațional sau cultural. Ce ii lipsește 

draga capitală a României în vremea lui Cuza, orașului Iași? Strategia? Specialiști știm foarte 

care a fost ales tot aici; acest Iași al marilor iubiri, bine că sunt, aceștia se formează în cadrul 

a lui Eminescu și Creangă, dar și al Chiriței, a lui Universității Alexandru Ioan Cuza  din Iași, într-o 

Liviu Smântânică, Constantin Parascan sau specializare denumită simplu, Comunicare și 

Dionisie Vitcu, este considerat un oraș rece. Dacă Relații Publice. În același timp, se pare că 

l-am menționat pe maestrul Dionisie Vitcu, l-am utilizarea culturii în brandingul de oraș este 

revăzut într-o ecranizare a Chiriței lui Alecsandri modalitatea potrivită pentru a înlătura politizarea 

și îi zâmbesc mereu când îl zăresc trecând pe activităților. Intervine însă, ideea de a se institui o 

străzile aceluiași Iași. Data viitoare e loc și de „bătălie” a orașelor. Este bineștiut faptul că un 

Bună ziua. sistem de ierarhizare al orașelor există atât la 

Ștefan Liuțe spunea că brandul este nivel național dar și la nivelul individual, al 

„combinația unică de avantaje competitive fiecărui oraș și locuitor. Totul se reduce la 

sustenabile (asocieri, caracteristici, experiențe, percepția și interpretarea stimulilor economici și 

așteptări), specifică unei organizații sau produs”. sociali primiți din partea fiecărui oraș în parte, în 

Orașul este un produs care poate aduce imaginea funcție de imaginea pe care vrea să o creeze 

și identitatea urbană precum și reputația și acesta.

valorile locale atât la nivel local, regional, național Orașul Iași are nevoie de o regenerare 

cât și la nivel internațional. Până la urmă, Europa urbană pe care o poate obține cu ajutorul culturii. 

este o cultură a culturilor, după spusele Uniunii. S. Anholt afirmă în acest sens că brandingul de loc 

Asadar, cea mai eficientă metodă de a crea un este o nouă paradigmă pentru cum ar trebui 

brand de oraș este apelul la cultură. conduse locurile pe viitor. Așadar, orașul Iași are 

În procesul de învățare a copiilor, Keith nevoie de o resuscitare a valorilor și a oamenilor 

Sawyer identifica un drum de la cunoașterea pentru a-și crea o nouă imagine, mai bine 

concretă la cea de tip abstract. Copilul ajunge de interpretată și înțeleasă de publicurile sale, o 

la novice la expert prin cunoaștere apriori trecand revitalizare pentru a atrage atenția și a trezi 

prin externalizare și articulare iar în final la interesul, de a genera dorința și a îndemna la 

reflecție. Brandingul nu este altceva decât o acțiune (AIDA lui Philip Kotler) pe cei ce trăiesc 

însușire a limbajului ca în cazul copiilor, o sau intră în contact cu brandul Iași. Reevaluarea 

revalorizare culturală urbană. De altfel, Simon valorilor, spunea Nietzsche, si perspectivismul 

Anholt spunea despre cultură că este un cadou unei parti de adevar. Filosofăm cu medii mici. 

promoțional. Brandul de oraș se naște din istoria Până a ne trezi din această hibernare de renovare 

lui și crește prin valorile pe care le dobândește, culturală, orașul Iași rămâne la umbra teiului 

prin stilul de viață și oamenii săi. eminescian. Sper că acesta nu poate fi renovat, ar 

Același Anholt a identificat un hexagon al dura prea mult.

brandului de oraș care conține prezența orașului 

și statutul lui la nivel internațional, locul și (Recomandare bibliografică : Interesat de City Branding? 

dimensiunile geografice ale orașului, pulsul luat Andra Cristina BOTNARU, editura Lumen, Iași, 2009 )

prin modul de viață urmat, calitățile de bază,

Manuela ENACHE

Alumnă PRIME Iași
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Cu siguranţă aţi auzit de nenumărate ori Văd aşa-zisa cutie în primul rând ca fiind 

expresia deja clişeizată „think outside the box” totalitatea cunoştinţelor pe care le-am acumulat 

într-un context care impune creativitate. de-a lungul timpului, pe care le punem în slujba 

Carevasăzică, atunci când eşti pus în faţa unei găsirii soluţiilor creative. Ceea ce înseamnă că în 

probleme (să-i spunem brief) şi trebuie să-i niciun moment nu vom gândi mai mult decât 

găseşti rezolvarea, e de preferat să pui la bătaie suntem antrenaţi să gândim până la acel 

gândirea laterală şi să priveşti problema din moment. Asimilăm continuu informaţii din 

unghiuri diferite, astfel încât să scorneşti cele mai numeroase surse, pe care le depozităm în cutie. 

inedite idei. Avem multe idei, unele proaste, unele bune, care 

vin din cutie. Întotdeauna gândim în cutie. Care, 

Pentru că nu pot vorbi onest decât la pe măsură ce practicăm ceea ce am studiat, 

persoana întâi, parafrazându-l aici pe Camil devine din ce în ce mai organizată şi mai 

Petrescu, ţin să vă avertizez că articolul acesta încăpătoare pentru alte informaţii şi alte idei. 

este unul de opinie, deci îndrăznesc să spun că n-

am fost niciodată de acord cu sintagma „think Al doilea mod de a traduce „cutia” este de 

outside the box”. Are utilitate şi relevanţă dacă a o asocia cu un brief. Creativii implicaţi în proiect 

rezolvi puzzle-ul de mai jos, cu cele 9 puncte pe se dau de trei ori peste cap, au idei out of the box 

care trebuie să le uneşti trasând doar 4 linii peste măsură, le elimină rând pe rând, rămânând 

drepte, fără a ridica pixul de pe foaie. Dar mai în cele din urmă la acea ultimă idee simplă, care 

mult de-atât, nu. rezolvă cel mai bine problema şi la care poate fi 

receptiv publicul ţintă.  Pentru că de cele mai 

multe ori nu e nevoie să reinventăm roata, 

trebuie doar să găsim mecanismele eficiente 

pentru a o pune în mişcare pe cea deja existentă. 

Gândim deci tot în interiorul cutiei.

Pentru a înţelege mai bine la ce mă refer, 

vă dau exemplul meu preferat,  sloganul 

Mobexpert: „Suntem cu toţii diferiţi. Din fericire”. 

Simplu, concis, eficient. 

Andra PRECUPANU 

Marketing Manager Namogo
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 Pot să spun că se fac câţiva ani buni de faimoşi şi vom primi aprecierea tuturor din 

când m-am înscris la „Comunicare şi relaţii breaslă. 

publice”. Când am ales această facultate nu îmi 

era prea clar ce pot eu să fac concret după Pentru părinţi şi rude, în general, ce vom 

absolvire. Din moment ce nu îmi era mie clar, nu face noi, ca viitori specialişti în „Comunicare şi 

puteam nici să îi explic mamei cum va câştiga un relaţii publice”, se află într-o zonă cu ceaţă densă. 

ban cinstit după facultate Ancuţa. Îmi amintesc Până la urmă, se vor bucura dacă ne vor auzi că 

doar că, atunci când încercam să le explic ne place ceea ce facem şi suntem mulţumiţi de 

mătuşilor mele ce înseamnă CRP, ele se blocau la cât câştigăm. 

„un fel de jurnalism, dar nici chiar”. 

Cu prietenii e şi mai specială situaţia. Cei 

 În minţile noastre şi ale celor din jur s-au care sunt viitori ingineri ne vor spune că 

format diferite idei cu privire la cariera oamenilor facultatea noastră e prea uşoară şi o poate face 

din domeniul „Comunicării şi relaţiilor publice” şi oricine, că jobul va fi să mergem la întâlniri şi să 

partea proastă e că cele mai multe nu se apropie stăm pe Facebook. Mai mult decât atât, au 

deloc de realitate. impresia că salariul este cam mare pentru job 

description-ul nostru. Aşadar, unele ieşiri în oraş 

Studenţii cred că vor avea o carieră se vor transforma în sesiune de dezbatere 

descrisă de: agitaţie, faimă, bani mulţi, călătorii intitulate „jobul meu” vs. „jobul tău”. 

în jurul lumii, presă iubitoare, un birou mare, un 

scaun directoral moale, maşină de servici, poziţia Nu vă gândiţi că timpul le rezolvă pe toate. 

de manager după primul an de activitate într-o Da, cu timpul primim şi taskuri mai provocatoare 

agenţie sau într-un departament, şefi răbdători şi la job, poate chiar un birou propriu şi maşină de 

înţelegători. Adevărul e că un proaspăt absolvent serviciu. Tot timpul ne vor linişti şi rudele care ne 

se angajează în domeniul în care a studiat dacă vor întreba „Tu ai făcut, mamă, reclama aia la X?” 

are experienţă de lucru în ONG-uri sau dacă are şi îşi vor imagina că suntem aproape bogaţi. 

noroc cât casa. După angajare vine perioada de Prietenii se vor linişti singuri pentru că, până la 

acomodare şi învăţare. De cele mai multe ori, urmă, tot pe noi ne vor suna să ne întrebe cum să 

start-up-ul unui junior într-o agenţie se rezumă la procedeze ca să le crească traficul pe un site sau 

a face research, a întocmi documente, procese cum să răspundă când merg la un interviu. 

verbale, a da telefoane. Ştiu, când primim vestea Timpul însă, nu te va linişti pe tine, viitor 

că postul din agenţie e al nostru, ne imaginăm că specialist în „Comunicare şi relaţii publice”. 

vom revoluţiona următorul cont, vom ajunge

Anca GÎLCĂ

Alumnă PRIME Iași
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Manualele moderne de management spun Regizorul german Harun Farocki, celebru 

că Taylorismul și ideea managementului științific pentru documentarele sale care analizează de 

au apus acum aproape un secol. Nimeni nu mai multe ori aspecte ale instituțiilor organizaționale 

crede astăzi că o organizație poate fi condusă ca o și sociale, aducea în discuție modul în care 

mașinărie, conform unor date statistice, pentru a suntem aproape zilnic exploatați fără știrea 

obține randamentul maxim. Angajații nu sunt noastră în filmul său, The Creators of Shopping 

motoare cu abur, ci parteneri de dialog care se Worlds (Farocki, 2001). Camera regizorului ne 

bucură de autonomie, inițiativă și respect. Dar strecoară în diverse întâlniri de planificare 

consumatorii? strategică din care aflăm care sunt deciziile care 

stau la baza organizării unei „lumi de 

Open Directory Project, cel mai mare cumpărături”. 

registru de adrese web, include în momentul de 

față o listă cu 266 de companii de cercetare de Standurile mici sunt preferabile celor 

piață (Open Directory Project). Aceste companii mari, pentru ca avem tendința să ne simțim mai 

sunt însă doar cele care lucrează în limba engleză. predispuși să vizităm un spațiu mic (nu simțim că 

Dacă includem și categoriile corespondente ne angajăm la ceva serios) decât unul mare. 

pentru alte limbi (printre care germana, Culoarele trebuie să ducă de la unul la altul și să 

japoneza, poloneza, olandeza sau rusa), nu existe colțuri care nu duc nicăieri. 

ajungem la un număr total de 862 de companii de Consumatorul nu trebuie să aleagă unde merge 

cercetare de piață. Desigur, numărul total pe mai departe; traseul său trebuie să (de)curgă 

întreg globul este mult mai mare. În România natural din structura clădirii. Spațiul cu 

registrul de adrese web Infocompanies conține restaurante este o zonă de atracție care face 

114 nume în secțiunea Marketing & Sondaje legătura între două culoare și îl invită pe 

(InfoCompanies Romania), însă dintre acestea cumpărător să meargă mai departe, după o 

mai puțin de jumătate par a fi cu adevărat iluzorie perioadă de odihnă. Zona cu casele de 

interesate de cercetarea de piață. Piața însă pare marcat trebuie, pe cât posibil să fie poziționată 

– sau părea, acum câțiva ani – să fie în continuă separat de intrare, pentru că nu este 

dezvoltare (Revista Wall Street, 2006). Care este „atrăgătoare” pentru clienți. Dacă locul unde era 

scopul acestor companii? Să afle ce vrem, ce laptele a fost schimbat de ultima oară când ați 

poate nici noi nu știm că vrem, pentru ca mai apoi fost la cumpărături, este probabil pentru că a fost 

să le spună altor companii aceste lucruri, în așa fel cumpărat mai des din noua locație decât din cea 

încât în momentul în care intrăm în contact cu veche. Dacă raftul cu dulciuri este foarte popular, 

acestea să le cumpărăm produsele și serviciile să în timp el va deveni din ce în ce mai mare și va 

vrem să le cumpărăm, fără ca măcar să știm de conține o varietate mai mare de produse, pentru 

ce. ca nu doar dulciurile să fie în zona 
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 Pot să spun că se fac câţiva ani buni de faimoşi şi vom primi aprecierea tuturor din 

când m-am înscris la „Comunicare şi relaţii breaslă. 

publice”. Când am ales această facultate nu îmi 

era prea clar ce pot eu să fac concret după Pentru părinţi şi rude, în general, ce vom 

absolvire. Din moment ce nu îmi era mie clar, nu face noi, ca viitori specialişti în „Comunicare şi 

puteam nici să îi explic mamei cum va câştiga un relaţii publice”, se află într-o zonă cu ceaţă densă. 

ban cinstit după facultate Ancuţa. Îmi amintesc Până la urmă, se vor bucura dacă ne vor auzi că 

doar că, atunci când încercam să le explic ne place ceea ce facem şi suntem mulţumiţi de 

mătuşilor mele ce înseamnă CRP, ele se blocau la cât câştigăm. 

„un fel de jurnalism, dar nici chiar”. 

Cu prietenii e şi mai specială situaţia. Cei 

 În minţile noastre şi ale celor din jur s-au care sunt viitori ingineri ne vor spune că 

format diferite idei cu privire la cariera oamenilor facultatea noastră e prea uşoară şi o poate face 

din domeniul „Comunicării şi relaţiilor publice” şi oricine, că jobul va fi să mergem la întâlniri şi să 

partea proastă e că cele mai multe nu se apropie stăm pe Facebook. Mai mult decât atât, au 

deloc de realitate. impresia că salariul este cam mare pentru job 

description-ul nostru. Aşadar, unele ieşiri în oraş 

Studenţii cred că vor avea o carieră se vor transforma în sesiune de dezbatere 

descrisă de: agitaţie, faimă, bani mulţi, călătorii intitulate „jobul meu” vs. „jobul tău”. 

în jurul lumii, presă iubitoare, un birou mare, un 

scaun directoral moale, maşină de servici, poziţia Nu vă gândiţi că timpul le rezolvă pe toate. 

de manager după primul an de activitate într-o Da, cu timpul primim şi taskuri mai provocatoare 

agenţie sau într-un departament, şefi răbdători şi la job, poate chiar un birou propriu şi maşină de 
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vom revoluţiona următorul cont, vom ajunge
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Manualele moderne de management spun Regizorul german Harun Farocki, celebru 

că Taylorismul și ideea managementului științific pentru documentarele sale care analizează de 

au apus acum aproape un secol. Nimeni nu mai multe ori aspecte ale instituțiilor organizaționale 
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motoare cu abur, ci parteneri de dialog care se Worlds (Farocki, 2001). Camera regizorului ne 

bucură de autonomie, inițiativă și respect. Dar strecoară în diverse întâlniri de planificare 

consumatorii? strategică din care aflăm care sunt deciziile care 

stau la baza organizării unei „lumi de 

Open Directory Project, cel mai mare cumpărături”. 

registru de adrese web, include în momentul de 

față o listă cu 266 de companii de cercetare de Standurile mici sunt preferabile celor 

piață (Open Directory Project). Aceste companii mari, pentru ca avem tendința să ne simțim mai 

sunt însă doar cele care lucrează în limba engleză. predispuși să vizităm un spațiu mic (nu simțim că 

Dacă includem și categoriile corespondente ne angajăm la ceva serios) decât unul mare. 

pentru alte limbi (printre care germana, Culoarele trebuie să ducă de la unul la altul și să 

japoneza, poloneza, olandeza sau rusa), nu existe colțuri care nu duc nicăieri. 

ajungem la un număr total de 862 de companii de Consumatorul nu trebuie să aleagă unde merge 

cercetare de piață. Desigur, numărul total pe mai departe; traseul său trebuie să (de)curgă 

întreg globul este mult mai mare. În România natural din structura clădirii. Spațiul cu 

registrul de adrese web Infocompanies conține restaurante este o zonă de atracție care face 

114 nume în secțiunea Marketing & Sondaje legătura între două culoare și îl invită pe 

(InfoCompanies Romania), însă dintre acestea cumpărător să meargă mai departe, după o 

mai puțin de jumătate par a fi cu adevărat iluzorie perioadă de odihnă. Zona cu casele de 

interesate de cercetarea de piață. Piața însă pare marcat trebuie, pe cât posibil să fie poziționată 

– sau părea, acum câțiva ani – să fie în continuă separat de intrare, pentru că nu este 

dezvoltare (Revista Wall Street, 2006). Care este „atrăgătoare” pentru clienți. Dacă locul unde era 

scopul acestor companii? Să afle ce vrem, ce laptele a fost schimbat de ultima oară când ați 

poate nici noi nu știm că vrem, pentru ca mai apoi fost la cumpărături, este probabil pentru că a fost 

să le spună altor companii aceste lucruri, în așa fel cumpărat mai des din noua locație decât din cea 

încât în momentul în care intrăm în contact cu veche. Dacă raftul cu dulciuri este foarte popular, 

acestea să le cumpărăm produsele și serviciile să în timp el va deveni din ce în ce mai mare și va 

vrem să le cumpărăm, fără ca măcar să știm de conține o varietate mai mare de produse, pentru 

ce. ca nu doar dulciurile să fie în zona 
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spațio-temporală a „cumpărăturilor de moment” rafturile cu cel mai bun „vad”. Cât de mult stăm în 

(impulsive). Oamenii caută tipuri de produse pe fiecare raion poate fi de asemenea dedus cu 

orizontală și tipuri de mărci ale aceluiași produs ajutorul unei tehnologii care face uz de semnalul 

pe verticală. Produsele care se găsesc pe un raft emis de telefoanele mobile. Toate aceste 

nu sunt neapărat cele mai bune, sau cele care informații sunt folosite apoi pentru a crea 

asigură cea mai mare varietate, ci cele care strategii de așezare a produselor pe rafturi, în 

asigură cel mai mult „profit per raft”. care companiile care plătesc cel mai mult își pot 

așeza produsele pe rafturile care atrag 

Discuțiile par de multe ori interminabile. cumpărătorii în mod instinctiv. De altfel, aceste 

Arhitecți, administratori, cercetători, designeri, strategii pot merge până într-acolo încât pot 

investitori, producători, vânzători, toți așteaptă o determina, statistic, dacă marca X de biscuiți e 

recompensă de la consumator. Și de cele mai mai atractivă dacă e fix în fața ochilor clientului, 

multe ori, cum spune și unul dintre angajații unei sau un pic mai jos sau mai la stânga nivelului 

companii în miezul unei discuții înflăcărate despre privirii acestuia.

identitate, „totul e o chestiune de bani”.

Dincolo de aceste strategii specifice, ce 

Un articol publicat în The Economist acum contează este acea categorisire de bază a 

patru ani, intitulat The science of shopping: The produselor, acea posibilitate de a încadra mai 

way the brain buys (The Economist, 2008), multe mărci în tipologii. Avem nevoie de categorii 

merge mai departe în analiza marketingului din clar delimitate pentru a putea face alegeri, altfel 

spatele cortinei. Magazinele în care ne facem am fi pierduți. Într-un articol din 2011 în New York 

cumpărăturile sunt absolut interșanjabile. Times intitulat Do you suffer from decision 

Spunem, cu o oarecare blazare, că toate sunt la Fatigue? (Tierney, 2011) conceptul de „extenuare 

fel, și eventual strecurăm și o remarcă derizorie decizională” este definit ca un fenomen psihologic 

despre conspirația consumeristă mondială. Și universal în  cadrul căruia creierul nostru își 

suntem mai aproape de adevăr decât ne dăm pierde, pe durata unei zile, potențialul de a 

seama. De fiecare dată când intrăm într-un depune același efort de fiecare dată când trebuie 

hypermarket sau un mall ne transformăm. Nu mai luată o decizie. Acestea din urmă presupun timp 

suntem nici măcar consumatori, suntem un și energie, lucruri pe care le avem în rezervă 

procent dintr-o „rată de conversie.” Fiecare din limitată. Într-o lume în care entropia, tendința 

noi e un posibil cumpărător sau un cumpărător, spre dezordine, este una dintre singurele legi 

un 0 sau un 1 care se adaugă ratei totale de constante, nevoia noastră de claritate și ordine 

entități cu bani care intră într-un magazin și poate să ne ducă adesea într-un punct în care 

cumpără ceva (din numărul total al celor care așteptăm și o formă de organizare mai puțin 

doar intră în magazin). coerentă atât timp cât ea ne oferă liniștea mult 

Participăm fără știrea și fără acordul dorită (unul dintre principiile care explică, de 

nostru la o serie de cercetări de piață. Traseul pe altfel, popularitatea teoriilor conspiraționiste).

care îl urmăm într-un magazin poate fi înregistrat Închipuiți-vă acum că intrați într-un 

de camerele de luat vederi (care nu mai sunt de supermarket. Dați de standul cu fructe. Aici e 

mult un simplu instrument anti-furt) și procesat ușor de ales varianta sănătoasă și e ușor să 

cu ajutorul unor programe specializate care arată rezistăm ispitelor. Mergem mai departe și facem 

care este cel mai „popular” traseu, care sunt alegeri clare: pâine, lapte, sare, orez. Deciziile de 
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până aici au fost simple în esență, dar au 

necesitat totuși alegerea între diverse mărci. o creează toate aceste strategii de marketing. 

Mergem mai departe, cu alegeri mai puțin Simțim că avem o cantitate limitată de liber-

evidente în privința mărcilor: săpun, pastă de arbitru, iar companiile știu exact cum să profite 

dinți, saci de gunoi. Într-un final ajungem și la de acest lucru, într-un mediu în care oricum avem 

standul de înghețată, sucuri și chipsuri. Am făcut din ce în ce mai puțină putere în calitate de 

atâtea alegeri bune până acum, ce mai contează consumatori. La urma urmei, este un echilibru 

un baton de ciocolată sau o pungă de chipsuri? În fragil între a fi ajutați să cumpărăm ce știm că ne 

vreme ce așteptăm la casă punem în coș, dorim și a fi ajutați să știm ce să ne dorim să 

plictisiți, și aproape mecanic, și o revistă despre cumpărăm. „Nu sunt un număr, sunt un om liber!” 

casă și grădină pe care probabil n-o s-o citiți spune protagonistul serialului-cult britanic al 

niciodată și care nu v-ar fi atras atenția în niciun anilor '60, The Prisoner. Să sperăm că într-o 

alt context. formă sau alta vom găsi vocea prin care să 

spunem: „Nu sunt un procent, sunt un 

Complexitatea tehnologică ce stă, din ce consumator!”

în ce mai mult, la baza cercetărilor de piață din 

prezent, pare să aibă drept scop un plus de Referințe

simplitate pentru componenta umană. Cu toate Farocki, H. (Director). (2001). Die Schöpfer der 

acestea e ceva neliniștitor în toată această Einkaufswelten [Motion Picture].

mașinărie perfect calibrată. În ideea că în prezent 

majoritatea supermarketurilor ne știu obiceiurile InfoCompanies Romania. (n.d.). Lista de firme in Romania in 

de cumpărare mai bine decât le știm noi înșine. În sectiunea Afaceri - Marketing & Sondaje. Recuperat Martie 7, 

faptul că focus-grupurile au fost înlocuite în 2 0 1 2 ,  f r o m  I n f o C o m p a n i e s  R o m a n i a :  

prezent cu programe de recunoaștere a http://www.infocompanies.com

expresiilor faciale și scanări cu rezonanță 

magnetică în încercarea de a determina dacă Open Directory Project. (f.d.). Business: Marketing and 

părerea exprimată de un consumator despre un Advertising: Market Research. Recuperat Martie 7, 2012, 

produs corespunde gândului pe care acel from dmoz Open Directory Project: http://www.dmoz.org

consumator îl are despre produsul în cauză. În 

certitudinea că de fiecare dată când folosim Revista Wall Street. (2006, Martie 25). Cercetarea de 

Google sau Facebook când avem alte tab-uri marketing, o piata de 12 milioane euro. Recuperat Martie 7, 

deschise în browserul de Internet, urme ale 2012, from Wall-Street: http://www.wall-street.ro

sferelor noastre de interes sunt atent catalogate 

și vândute companiilor comerciale pentru a ne The Economist. (2008, Decembrie 18). The science of 

putea vinde ce nici noi nu știm că vrem – încă. shopping: The way the brain buys. The Economist .

Poate că sentimentul de disconfort 

provine din aura de Big Brother mercenar pe care Tierney, J. (2011, August 17). Do You Suffer From Decision 

Fatigue? The New York Times.
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spațio-temporală a „cumpărăturilor de moment” rafturile cu cel mai bun „vad”. Cât de mult stăm în 

(impulsive). Oamenii caută tipuri de produse pe fiecare raion poate fi de asemenea dedus cu 

orizontală și tipuri de mărci ale aceluiași produs ajutorul unei tehnologii care face uz de semnalul 

pe verticală. Produsele care se găsesc pe un raft emis de telefoanele mobile. Toate aceste 

nu sunt neapărat cele mai bune, sau cele care informații sunt folosite apoi pentru a crea 

asigură cea mai mare varietate, ci cele care strategii de așezare a produselor pe rafturi, în 

asigură cel mai mult „profit per raft”. care companiile care plătesc cel mai mult își pot 

așeza produsele pe rafturile care atrag 

Discuțiile par de multe ori interminabile. cumpărătorii în mod instinctiv. De altfel, aceste 

Arhitecți, administratori, cercetători, designeri, strategii pot merge până într-acolo încât pot 

investitori, producători, vânzători, toți așteaptă o determina, statistic, dacă marca X de biscuiți e 

recompensă de la consumator. Și de cele mai mai atractivă dacă e fix în fața ochilor clientului, 

multe ori, cum spune și unul dintre angajații unei sau un pic mai jos sau mai la stânga nivelului 

companii în miezul unei discuții înflăcărate despre privirii acestuia.

identitate, „totul e o chestiune de bani”.

Dincolo de aceste strategii specifice, ce 

Un articol publicat în The Economist acum contează este acea categorisire de bază a 

patru ani, intitulat The science of shopping: The produselor, acea posibilitate de a încadra mai 

way the brain buys (The Economist, 2008), multe mărci în tipologii. Avem nevoie de categorii 

merge mai departe în analiza marketingului din clar delimitate pentru a putea face alegeri, altfel 

spatele cortinei. Magazinele în care ne facem am fi pierduți. Într-un articol din 2011 în New York 

cumpărăturile sunt absolut interșanjabile. Times intitulat Do you suffer from decision 

Spunem, cu o oarecare blazare, că toate sunt la Fatigue? (Tierney, 2011) conceptul de „extenuare 

fel, și eventual strecurăm și o remarcă derizorie decizională” este definit ca un fenomen psihologic 

despre conspirația consumeristă mondială. Și universal în  cadrul căruia creierul nostru își 

suntem mai aproape de adevăr decât ne dăm pierde, pe durata unei zile, potențialul de a 

seama. De fiecare dată când intrăm într-un depune același efort de fiecare dată când trebuie 

hypermarket sau un mall ne transformăm. Nu mai luată o decizie. Acestea din urmă presupun timp 

suntem nici măcar consumatori, suntem un și energie, lucruri pe care le avem în rezervă 

procent dintr-o „rată de conversie.” Fiecare din limitată. Într-o lume în care entropia, tendința 

noi e un posibil cumpărător sau un cumpărător, spre dezordine, este una dintre singurele legi 

un 0 sau un 1 care se adaugă ratei totale de constante, nevoia noastră de claritate și ordine 

entități cu bani care intră într-un magazin și poate să ne ducă adesea într-un punct în care 

cumpără ceva (din numărul total al celor care așteptăm și o formă de organizare mai puțin 

doar intră în magazin). coerentă atât timp cât ea ne oferă liniștea mult 

Participăm fără știrea și fără acordul dorită (unul dintre principiile care explică, de 

nostru la o serie de cercetări de piață. Traseul pe altfel, popularitatea teoriilor conspiraționiste).

care îl urmăm într-un magazin poate fi înregistrat Închipuiți-vă acum că intrați într-un 

de camerele de luat vederi (care nu mai sunt de supermarket. Dați de standul cu fructe. Aici e 

mult un simplu instrument anti-furt) și procesat ușor de ales varianta sănătoasă și e ușor să 

cu ajutorul unor programe specializate care arată rezistăm ispitelor. Mergem mai departe și facem 

care este cel mai „popular” traseu, care sunt alegeri clare: pâine, lapte, sare, orez. Deciziile de 
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atâtea alegeri bune până acum, ce mai contează consumatori. La urma urmei, este un echilibru 

un baton de ciocolată sau o pungă de chipsuri? În fragil între a fi ajutați să cumpărăm ce știm că ne 

vreme ce așteptăm la casă punem în coș, dorim și a fi ajutați să știm ce să ne dorim să 

plictisiți, și aproape mecanic, și o revistă despre cumpărăm. „Nu sunt un număr, sunt un om liber!” 

casă și grădină pe care probabil n-o s-o citiți spune protagonistul serialului-cult britanic al 

niciodată și care nu v-ar fi atras atenția în niciun anilor '60, The Prisoner. Să sperăm că într-o 

alt context. formă sau alta vom găsi vocea prin care să 

spunem: „Nu sunt un procent, sunt un 

Complexitatea tehnologică ce stă, din ce consumator!”

în ce mai mult, la baza cercetărilor de piață din 

prezent, pare să aibă drept scop un plus de Referințe

simplitate pentru componenta umană. Cu toate Farocki, H. (Director). (2001). Die Schöpfer der 
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de cumpărare mai bine decât le știm noi înșine. În sectiunea Afaceri - Marketing & Sondaje. Recuperat Martie 7, 
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Învățăm, ne implicăm în proiecte pentru care optează și nu au ocazia să își pună în 

extracurriculare, concursuri, internship-uri, valoare calitățile. „Aveți curajul să vă procurați 

suntem voluntari activi în cadrul unor ONG-uri și singuri salariile. Să nu credeți că dacă mergeți să 

totuși parcă nu e de ajuns. Ruxandra Krișan munciți pentru altcineva, veți fi plătit la adevărata 

consideră că problema generației '90 este voastră valoare. Întotdeauna veți fi plătiți mult 

ambalajul. Crede că suntem un produs bun, dar mai puțin decât valorați. Munciți pentru voi înșivă 

prost promovat. Or, acesta este singurul lucru pe și construiți-vă joburi. Nu trebuie să-ți dea nimeni 

care trebuie să ni-l asumăm. „Ce fac să ajung un un job description, fă așa cum simți, așa cum ai 

om mare? O iau [mapa], o desenez, o gândesc. învățat în anii aceștia de școală. Știi să-l faci, simți 

Nu fă mapa pentru un brand sau pentru o firmă cum să-l faci, nu trebuie decât să-l fac.”

anume, fă mapa pentru tine, prezintă-te la Totodată, se poate observa la dânsa faptul 

angajator și spune-i așa: eu acum am terminat că este intrigată de proastele practici din industria 

facultatea, nu am un portofoliu, nu pot avea la 20 publicității și la întrebarea „mai are vreun rol 

de ani de viață 30 de ani de experiență, dar sunt originalitatea?” ne răspunde că e absolut necesar 

bun și trebuie să încep de undeva”. să fim originali și ne exemplifică faptul că începem 

Ruxandra Krișan este de părere că tinerii să confundăm detergenții între ei, se merg pe 

absolvenți sunt îngrădiți de canoanele job-urilor niște cărări bătătorite, detergent = cu o casnică 

31

Asistând la Conferința team ADventure, mi-au rămas bine întipărite în minte 
învățămintele prezentate de speakeri, iar câteva minute din discursul acestor mari 
oameni mi-au dat o energie și o încredere deosebită în mine. 

La Conferința organizată de PRIME Iași în cadrul festivalului team ADventure, am 
ascultat speak-eri ca George Nisioiu – Founder&Creative Director INNERPRIDE, Florin 
Mare – Managing Partner la Cardiv Marketing și Ruxandra-Lidia Krișan – PR Politic 
Freelancer. Dorind să aflu cât mai multe despre meseria de PR-ist am discutat 
îndeaproape cu Ruxandra Krișan, urmând în cele de mai jos să vă prezint ce lucruri 
frumoase am aflat.

... Ruxandra KRIȘAN

A fi altfel când ești fericit înseamnă a fi bine cu 

tine și cu restul
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isterică care nu știe de ce detergentul vecinei e 

mai bun. Trebuie depășite lucrurile acestea și am 

ferma convingere că asistăm la declinul acestei 

industrii în această formă, că dacă nu schimbăm 

comunicarea, nu vom mai vinde, căci ne-am 

maturizat ca și public, suntem selectivi și 

selectăm după alte criterii.

Ruxandra Krișan observă că este o 

problemă de percepție la nivelul accepțiunii unei 

serii de expresii, numinudu-se și „a fi altfel”. Sunt 

altfel decât eram acum 30 de secunde. Sunt altfel 

decât oricine din această sală. Ruxandra Krișan 

ne spune că a fi altfel nu înseamnă neapărat a fi 

bun. A fi altfel nu înseamnă a călca pe capul cuiva. 

A fi altfel când ești fericit înseamnă a fi bine cu tine 

și cu restul.

La întrebarea „pe ce ar trebui să ne axăm 

în elaborarea unei campanii care să fie catalogată 

drept originală?” primim răspunsul: să rupă gura 

târgului! Să vorbească toată lumea despre ea. 

Nici măcar nu contează dacă vorbește de bine sau 

de rău, dar să vorbească.

Închei prin a vă spune cum reacţionează 

Ruxandra Krişan în faţa dezamăgirilor - am 

învățat că niciodată nimeni nu mă poate 

dezamăgi până nu o fac eu însămi. M-am amăgit, 

și în ultimul timp nu mă mai amăgesc cu nimic și 

obisnuind să nu mă mai amăgesc cu nimic, nimeni 

nu mă mai poate dezamăgi. Acest răspuns ce 

trebuie ținut acolo undeva într-un sertar și lăsat 

să scape doar atunci când dezamăgirile apar în 

viața noastră.

Alina GOROVEI
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Scriind acest articol îmi amintesc 

atmosfera destinsă de la Conferinţa team 

ADventure. Florin Mare a reuşit să mobilizeze 

întreaga sală şi toată lumea lansa avioane din 

hârtie. Dar dincolo de destindere şi amuzament, 

se află ceva mai mult.

Am intervievat un specialist în Relaţii 

Publice,  Florin Mare. O persoană care iniţial îmi 

dăduse impresia de seriozitate, dar care a 

demonstrat că această doză de seriozitate poate 

fi combinată cu umor. Din interviul luat am aflat că 

Florin Mare este licenţiat în Marketing şi a 

terminat facultatea în anul 1997. La scurt timp a 

început să lucreze în domeniu. Îmi permit să 

subliniez profesionalismul şi dedicarea de care 

domnul Mare a dat dovadă de-a lungul carierei 

sale şi dacă tot sunteţi dornici să aflaţi despre ce a 
va mai fi nevoie de design, ci va fi mesaj pur: suc 

fost vorba în interviu, vă garantez că nu voi rata 
de portocale – interacţiune directă”. Concluzia - 

nici cel mai mic detaliu. 
persoanele se adaptează foarte uşor la factorii 

La începutul discuţiei Florin Mare mi-a 
direcţi, fiind mai încântaţi de abordările stradale, 

spus că fiecare client caută să-şi promoveze ideile 
directe.

în cel mai bun mod, pretinzând astfel servicii de 
Cu un aer foarte serios şi-a catalogat 

cea mai bună calitate. Trebuie să vedem 
dislocarea umărului ca fiind cea mai mare 

creativitatea într-o aliură realistă, ridicând 
problemă cu care s-a confruntat până acum în PR, 

mingea la fileu pentru următoarea provocare. În 
lăsând  prin această doză de amuzament să se 

relaţia cu clientul trebuiesc punctate schimbările 
înţeleagă că în acest domeniu nu sunt probleme, 

tehnologice şi importanţa internetului ca mediu 
ci doar provocări născute din dorinţa de 

de promovare, dar şi relaţia dintre viteza de 
perfecţiune dar şi de lipsa timpului.

adaptare la schimbările fenomenului media şi 
Cât despre impedimentele pe care un 

eficienţa promovării. 
tânăr absolvent de relaţii publice le întâmpină la 

Domnul Mare a vorbit despre actualele 
începutul carierei, Florin Mare susţine că „nimeni 

fenomene de promovare media, de site-urile de 
nu-ţi zice să nu profesezi. Eşti doar refuzat, nu 

socializare arhicunoscute Facebook şi Twitter, 
oprit să profesezi. Dacă te gândeşti că nu o să 

apoi a răspuns întrebării despre viziunea lui 
reuşeşti, îţi lipseşte mentalitatea.” Aşa că fiţi 

asupra publicităţii cu un exemplu pragmatic: „Nu
pozitivi, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

Elena ONEA

33

... Florin MARE

PeRspective Nr.4



isterică care nu știe de ce detergentul vecinei e 

mai bun. Trebuie depășite lucrurile acestea și am 

ferma convingere că asistăm la declinul acestei 

industrii în această formă, că dacă nu schimbăm 

comunicarea, nu vom mai vinde, căci ne-am 

maturizat ca și public, suntem selectivi și 

selectăm după alte criterii.

Ruxandra Krișan observă că este o 

problemă de percepție la nivelul accepțiunii unei 

serii de expresii, numinudu-se și „a fi altfel”. Sunt 

altfel decât eram acum 30 de secunde. Sunt altfel 

decât oricine din această sală. Ruxandra Krișan 

ne spune că a fi altfel nu înseamnă neapărat a fi 

bun. A fi altfel nu înseamnă a călca pe capul cuiva. 

A fi altfel când ești fericit înseamnă a fi bine cu tine 

și cu restul.

La întrebarea „pe ce ar trebui să ne axăm 
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Scriind acest articol îmi amintesc 

atmosfera destinsă de la Conferinţa team 
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întreaga sală şi toată lumea lansa avioane din 

hârtie. Dar dincolo de destindere şi amuzament, 

se află ceva mai mult.
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Florin Mare este licenţiat în Marketing şi a 

terminat facultatea în anul 1997. La scurt timp a 
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sale şi dacă tot sunteţi dornici să aflaţi despre ce a 
va mai fi nevoie de design, ci va fi mesaj pur: suc 

fost vorba în interviu, vă garantez că nu voi rata 
de portocale – interacţiune directă”. Concluzia - 
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La începutul discuţiei Florin Mare mi-a 
direcţi, fiind mai încântaţi de abordările stradale, 

spus că fiecare client caută să-şi promoveze ideile 
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cea mai bună calitate. Trebuie să vedem 
dislocarea umărului ca fiind cea mai mare 

creativitatea într-o aliură realistă, ridicând 
problemă cu care s-a confruntat până acum în PR, 

mingea la fileu pentru următoarea provocare. În 
lăsând  prin această doză de amuzament să se 

relaţia cu clientul trebuiesc punctate schimbările 
înţeleagă că în acest domeniu nu sunt probleme, 
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socializare arhicunoscute Facebook şi Twitter, 
oprit să profesezi. Dacă te gândeşti că nu o să 
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Elena ONEA
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... un om Mare în PR

La conferința team ADventure membrii PR-ului au avut foarte mult de muncit, așa că ar fi 

PRIME Iași au fost prezenți și plini de voie bună, o mare pierdere să nu preluăm și să învățăm de la 

așteptând cu mare nerăbdare prezentările. Cu cei mai buni.

această ocazie, câțiva membri nu s-au putut Florin Mare consideră că în viitor lucrurile 

abține să nu fure câteva minute din timpul vor sta relativ diferit în ceea ce privește 

speaker-ilor pentru a discuta puțin și pentru a publicitatea, iar modalitatea de promovare va fi 

încerca să pătrundă mai mult în mintea acestora diferită. Astfel, companiile vor fi nevoite să se 

în ideea de a descoperi „mici secrete” fiindcă adreseze într-un mod cât mai explicit clientului, 

niciodată nu știm îndeajuns atunci când vine transmițând strict mesajul pur. Cred că ar fi foarte 

vorba de acest domeniu vast, al relațiilor publice. “sănătos” din punct de vedere psihic pentru toți 

Primul lucru pe care l-a scos în evidență cei care nu se pot decide niciodată asupra unui 

domnul Florin Mare a fost faptul că înainte astfel produs, fiindcă sunt bombardați constant cu 

de evenimente nu se organizau, iar oportunitățile informații privitoare la produsele diferitelor 

pe care le avem noi nu existau în urmă cu mulți companii.

ani. Trebuie să spun că în acel moment nu am Trebuie să recunosc că am fost foarte 

știut dacă să mă bucur sau nu. Faptul că studenții curioasă și nu am sărit peste o întrebare care era 

au ocazia de a înțelege mai bine ceea ce înseamnă esențială, și anume care sunt criteriile pe baza 

relațiile publice, ce presupune să lucrezi în acest cărora își alege clienții. Așadar am aflat că sunt 

domeniu, le face viața mai ușoară. Îmi pare totuși ideali clienții cu o anumită educație în domeniul 

rău de faptul că deschizătorii de drumuri în ale publicității și, de asemenea, cei care își permit 

servicii de consultanță. Prin urmare, 

bonitatea clientului este factorul 

principal în alegerea unui brief. Să 

sperăm desigur numai la astfel de 

clienți în viitoarele noastre cariere.

Un lucru pe care mi l-a spus Florin 

Mare și pe care cu siguranță îl voi ține 

minte este că probleme apar 

întotdeauna, ideea este să știi pe care 

să le alegi și pe care să le rezolvi.

Elena PRISACARU
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La sfârșitul Conferinței team ADventure, leadership și ownership. A angajat oameni cu 

am avut plăcerea să aflu noi informații de la omul potențial incredibil, pe care i-a format și i-a ajutat 

și profesionistul George Nisioiu, o persoană care a să atingă un prag ridicat al cunoștințelor.

consolidat ideea de rebranding în România, prin Când l-am văzut prima oară, mi s-a părut 

intermediul companiei INNERPRIDE. În rândurile că George Nisioiu este o persoană ușor retrasă. 

următoare, veți putea afla cum și-a descoperit Dar, după discuția purtată, mi-am dat seama că 

George Nisioiu talentul în grafică, cum a deviat de este genul de persoană care stă și analizează. În 

la grafică la matematică, dar și ce înseamnă să ce privește proiectele INNERPRIDE, el le 

lucrezi la un proiect INNERPRIDE. condimentează cu bun gust, bun simț și multă 

Despre rebranding, marea sa pasiune, responsabilitate, dar nu în ultimul rând, 

George Nisioiu ar putea vorbi la nesfârșit. creativitate, contribuind la dezvoltarea industriei 

Plăcerea pentru litere are rădăcini adânci, creative, atât în Iași, cât și în România. 

cultivate din copilărie. Joaca aceasta cu partea 

grafică s-a păstrat și pe durata claselor 

gimnaziale, apoi în liceu. Marea deviere s-a 

produs la facultate când, deși dorința sa era să 

studieze Marketing, a ajuns la Facultatea de 

Matematică. Diana ȘERBAN

Domeniul de activitate al firmei 

INNERPRIDE este consultanță în business, o 

ramură bine documentată în lumea cifrelor. 

Designul în procesul de rebranding este esențial, 

iar George Nisioiu, împreună cu echipa sa, 

reușesc să emane bun gust  prin proiectele la care 

lucrează și cărora le dau o textură admirabilă.

Cu emoție, vorbește despre primul proiect 

INNERPRIDE, care s-a desfășurat în anul 2002, la 

10 ani față de data la care s-a creat sigla acestei 

companii. Dacă cei dintâi clienți au fost niște 

prieteni, în timp, firma a reușit să se remarce și să 

se diferențieze de competitorii care apăreau pe 

piață. INNERPRIDE este singura agenție din zona 

Moldovei care face branding și rebranding și se 

menține datorită focusului excepțional, clienților 

privați și experienței echipei, după cum 

menționează și George Nisioiu. Ca orice bun lider, 

și-a format o cultură organizațională, bazată pe 
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... un om Mare în PR

La conferința team ADventure membrii PR-ului au avut foarte mult de muncit, așa că ar fi 

PRIME Iași au fost prezenți și plini de voie bună, o mare pierdere să nu preluăm și să învățăm de la 

așteptând cu mare nerăbdare prezentările. Cu cei mai buni.

această ocazie, câțiva membri nu s-au putut Florin Mare consideră că în viitor lucrurile 

abține să nu fure câteva minute din timpul vor sta relativ diferit în ceea ce privește 

speaker-ilor pentru a discuta puțin și pentru a publicitatea, iar modalitatea de promovare va fi 

încerca să pătrundă mai mult în mintea acestora diferită. Astfel, companiile vor fi nevoite să se 

în ideea de a descoperi „mici secrete” fiindcă adreseze într-un mod cât mai explicit clientului, 

niciodată nu știm îndeajuns atunci când vine transmițând strict mesajul pur. Cred că ar fi foarte 

vorba de acest domeniu vast, al relațiilor publice. “sănătos” din punct de vedere psihic pentru toți 

Primul lucru pe care l-a scos în evidență cei care nu se pot decide niciodată asupra unui 

domnul Florin Mare a fost faptul că înainte astfel produs, fiindcă sunt bombardați constant cu 

de evenimente nu se organizau, iar oportunitățile informații privitoare la produsele diferitelor 

pe care le avem noi nu existau în urmă cu mulți companii.

ani. Trebuie să spun că în acel moment nu am Trebuie să recunosc că am fost foarte 

știut dacă să mă bucur sau nu. Faptul că studenții curioasă și nu am sărit peste o întrebare care era 

au ocazia de a înțelege mai bine ceea ce înseamnă esențială, și anume care sunt criteriile pe baza 
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Elena PRISACARU
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La sfârșitul Conferinței team ADventure, leadership și ownership. A angajat oameni cu 

am avut plăcerea să aflu noi informații de la omul potențial incredibil, pe care i-a format și i-a ajutat 

și profesionistul George Nisioiu, o persoană care a să atingă un prag ridicat al cunoștințelor.
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cultivate din copilărie. Joaca aceasta cu partea 

grafică s-a păstrat și pe durata claselor 

gimnaziale, apoi în liceu. Marea deviere s-a 

produs la facultate când, deși dorința sa era să 

studieze Marketing, a ajuns la Facultatea de 

Matematică. Diana ȘERBAN

Domeniul de activitate al firmei 

INNERPRIDE este consultanță în business, o 

ramură bine documentată în lumea cifrelor. 

Designul în procesul de rebranding este esențial, 

iar George Nisioiu, împreună cu echipa sa, 

reușesc să emane bun gust  prin proiectele la care 

lucrează și cărora le dau o textură admirabilă.

Cu emoție, vorbește despre primul proiect 

INNERPRIDE, care s-a desfășurat în anul 2002, la 

10 ani față de data la care s-a creat sigla acestei 

companii. Dacă cei dintâi clienți au fost niște 

prieteni, în timp, firma a reușit să se remarce și să 

se diferențieze de competitorii care apăreau pe 

piață. INNERPRIDE este singura agenție din zona 

Moldovei care face branding și rebranding și se 

menține datorită focusului excepțional, clienților 

privați și experienței echipei, după cum 

menționează și George Nisioiu. Ca orice bun lider, 

și-a format o cultură organizațională, bazată pe 
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După a șasea ediție de PR Tea de Iaşi continuare impresionată. Am aflat astfel despre 

mă  chinui să „îngrămădesc” într-un text toate Tunaru că, pentru a ajunge să lucreze la 

detaliile acelei minunate seri. Alături de Cosmin Greenpixel, a trebuit să treacă şi prin „mâna” 

Brînză (moderatorul ediţiei), cei doi speakeri, unor companii mai puțin cunoscute. Ce a lucrat 

Alexandru Tunaru şi David Pripas, au împărtăşit acolo nu l-a ajutat decât să crească şi să mai 

cu studenţii cele mai interesante şi mai adauge pe listă încă o experienţă. 

amuzante experienţe de pe drumul lor Ca să ne mai destindem, am aflat câte ceva 

profesional.  În seara de 9 decembrie, cei doi din culisele PRIME România (de care m-am 

au reprezentat agenţiile Greenpixel și Strategad simţit eu legată astfel, deşi nu am avut ocazia 

și au animat să 

spiritele celor vorbesc 

25 de cu nimeni 

participanţi. din 

Mai pe scurt: Bucureşti 

am râs, am până 

fost uimiţi şi acum). 

am aflat mai Ne-am 

multe despre amuzat 

ce înseamnă de 

să lucrezi întâmplări

pentru un le de la 

brand PRIME 

românesc. Ca Marathon, 

dovadă, totul de felul în 

s-a care atât 

transformat Alexandru 

într-o discuţie Tunaru, 

aprinsă cât şi 

 într-un cadru informal, la o cană de ceai cald, David Pripas se bucurau de acea poveste de  

la Cărturești. parcă o retrăiau.  

 Pe cei doi invitați i-am cunoscut înainte de  David Pripas a „crescut”, la fel ca şi 

începerea evenimentului. Știam multe despre ei, Tunaru, în PRIME România. Speech-ul lui a 

fie din auzite, fie din propriile mele început prin a ne explica ce face el acum – adică 

„documentaţii”, însă aveam o reţinere în a-i ce înseamnă să fii creative strategist. Nu a făcut 

aborda. Alexandru Tunaru  ne-a povestit despre prea multe compromisuri până acum în cariera 

paşii pe care i-a făcut spre cariera actuală, sa, însă recunoaşte că aspiră la postul de creative 

presărată cu fel de fel de poveşti amuzante şi director. La numai 23 de ani se poate mândri cu 

întâmplări haioase. Am râs şi am ascultat în diverse colaborări, printre care menţionez 

.....

...........................................

Primola. Ne-a împărtăşit că îl atrage ideea de a integra, nicăieri nu creşti mai armonios decât  

regiza spoturi publicitare. acasă!” Aşadar, nici unul dintre ei nu regretă că a 

La un pahar de vorbă i-am întrebat pe studiat în țară și apoi a rămas să lucreze 

domnii Pripas şi Tunaru de ce au ales să rămână pentrumari brand-uri românești.  

să profeseze în ţară. Răspunsul lor m-a surprins:  Aceasta este frumoasa poveste a ediției 

„oricât de bine ai cunoaşte limba vorbită în ţara în cu numărul șase de PR Tea de Iași, care s-a 

care te-ar tenta să pleci şi oricât de uşor te-ai încheiat cu aplauzele de rigoare pe fundal.

   Alexandra ADAM
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Fringe este numele unui serial SF în care socială, neînţelegând la momentul respectiv de 

există nu unul, ci mai multe universuri paralele. ce trebuie să înveţe pentru astfel de materii. 

După îndelungi cercetări, unele dintre Cu timpul, Oana va înţelege că unele 

personajele centrale reuşesc să găsească punctul dintre cele mai neaşteptate şi blamate lucruri de 

de trecere spre celelalte universuri. Lucrurile se ea o pot ajuta uneori în cele mai ciudate situaţii. 

complică pe parcurs. Apar conflicte, apar Revenind. Oana tried her best, a participat la 

frustrări, apar confruntări între Olivia (personaj minimele evenimente din Iaşi, s-a certat cu 

feminin principal) şi corespondentul ei din profesorii prea fixaţi pe cărţi care nu mai au nicio 

universurile paralele, încercând să-şi dovedească legătură cu realitatea, şi-a strâns bănuţii şi a 

pe rând deşteptăciunea, rapiditatea în găsirea de mers la câteva conferinţe în capitală. Oana a mai 

soluţii şi adaptarea la situaţiile noi care apar. făcut şi puţin voluntariat, dar nu s-a angajat, în 

E puţin trasă de coadă această primul rând pentru că nu ar fi avut unde, în al 

introducere, dar ajungem uşor uşor şi la punctul doilea rând, pentru că ar fi fost taxată de profi 

de legătură. Pentru aceasta, adăugăm datele dacă nu îndeplinea procentul de 99% din 100% 

problemei pe care o avem de rezolvat. Iaşi, oraş prezenţă la cursuri. Aşa că, Oana, la sfârşitul 

din Moldova, al doilea ca număr de locuitori după celor trei ani de studii, şi-a luat zborul spre 

Bucureşti. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, capitală cu un CV bogat în ambiţie şi mult 

universitate de prestigiu, cu o bogată istorie în voluntariat.

spate. Facultatea de Filosofie, secţia Comunicare Oana din Bucureşti poate fi din oricare 

şi Relaţii Publice, ramură tânără a facultăţii, într- altă zonă a ţării, dar, poate chiar din Bucureşti, că 

o continuă şi continuă dezvoltare. Bucureşti, deh, cu facultatea la colţ de scară e mult mai 

capitala României, centru înfloritor şi ispititor comod şi uşor. Oana bucureşteanca merge la 

pentru mii şi mii de studenţi dornici de afirmare. cursurile de la universitate acolo unde vin „zmeii 

Universitatea Bucureşti şi SNSPA, principalele 

centre unde se regăsesc cursurile de Comunicare 

şi Relaţii Publice. 

Se ia personajul Oana (ca să nu fie Olivia) 

şi plasarea acesteia în cele două spaţii amintite 

mai sus, Iaşi şi Bucureşti. Oana din Iaşi a ales din 

diferite raţionamente să vină în Iaşi, i-a placut 

foarte mult oraşul, nu a avut bani de capitală, i-a 

fost indiferent unde merge la facultate sau şi-a 

urmat “marea dragoste” spre locul unde studia şi 

el. Oana a început cursurile la CRP. La primele ore 

nu prea a înţeles despre ce este vorba, dar cu 

timpul s-a prins şi şi-a dat seama că ea vrea să 

facă o carieră din asta. A trecut prin cursuri de 

filosofie şi logică, ştiinţe sociale şi psihologie 

sursă foto: www.uaic.ro
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atmosfera studențească. Clujul mi-a oferit multe 

oportunități de a crește. Sunt destule fundații sau 

asociații care încurajează inițiativele studenților. 

Ușile par a se deschide mai ușor. Nu am avut 

vreun moment în care să îmi fi dorit să fiu 

dedicată unui lucru și să investesc din timpul meu 

și să nu am câteva opțiuni. M-am implicat în mai 

multe proiecte care mi-au conturat puțin câte 

puțin (unele chiar foarte mult) personalitatea.

sunt destul de puține opțiuni și alegerea etapei 

următoare de studiu nu mai constituie o 

provocare, deși competiția este una accentuată. 

 Despre voluntariat și concursuri... 

În ambele orașe universitare se 

promovează proiecte pe care studenții le pot 

accesa ușor, însă este nevoie de mai mult curaj 

 Sunt convinsă că a fi student înseamnă a pentru a face un pas în față. Spun acest lucru 

ști unde să cauți, nu a termina cu nota 10 pe linie pentru că sunt multe perspective în Iași pentru 

(deși nu ar fi de neacceptat). Eu nu am învățat studenții la Comunicare și Relații Publice. Eu am 

tone de pagini de teorie în studenție. În schimb, ales să mă implic în PRIME Iași, a cărei revistă 

m-am implicat în viața unor organizații și cred că tocmai o lecturați. Aici am învățat foarte mult 

mi-am deschis mai mult inima spre oameni. La cum este să lucrezi în echipă și am privit relațiile 

cursuri și la seminarii am participat și cu ceea ce publice dintr-un unghi nou. A fost o experiență 

am acumulat practic. Prin urmare, o bilă albă care îmi este folositoare și acum, când principala 

primește Cluj pentru atitudinea deschisă a mea ocupație se învârte în jurul unui job dintr-un 

profesorilor și relevanța teoriilor predate, în domeniu apropiat.

comparație cu sistemul de învățământ destul de Mă bucur că am avut șansa de a cunoaște 

rigid din Iași. Totuși, as vrea sa menționez că am două medii academice diferite și sunt pe deplin 

putut sesiza eforturile depuse și seriozitatea conștientă că Iașul mi-a dăruit la fel de multe 

multor studenți din Iași. Am rămas cu impresia că ocazii de a cunoaște oameni deosebiți.

sunt foarte conștiincioși și cu siguranță acest 

lucru îi va ajuta foarte mult în viitor. Un gând albastru: valorifică timpul și nu-ți 

Punctez și diversitatea studii lor fie teamă să exprimi ce gândești!

postuniversitare din Cluj-Napoca - pentru un „Dacă crezi că poţi, ai dreptate. Dacă crezi 

student la Comunicare și Relații Publice sunt cel că nu poţi, şi atunci ai dreptate.” (Henri Ford)

puțin zece masterate din care poate alege. În Iași 

Lavinia LIVANU

Coordonator programe, Student Travel Un drum lung de la Cluj-Napoca la Iași...

şi zânele” din industria comunicării. Relaţiile comunicare. Oana trece în drumul ei spre şcoală 

publice îi sunt explicate de unii dintre cei mai tari sau spre barul unde se întâlneşte cu prietenii prin 

oameni din… evident, relaţii publice. Oameni care pasajul de la Unirii unde observă că BTL-ul pentru 

ştiu să îţi zică what to do and what not to do pentru Banca X nu a fost prea bine implementat sau pe 

că ei chiar au lucrat pentru campanii, mai mult sau lângă fântâna de la Universitate unde apa nu mai e 

mai puţin premiate, dar măcar au lucrat. Oana din … incoloră, ci, e roşie pentru că anunţă lansarea 

Bucale merge săptămânal la evenimente şi dă noului sezon din True Blood în România. Singurul 

mâna cu unii dintre câştigătorii de Sabre, Effie sau impediment pentru Oana din Bucureşti este să îşi 

alte asemenea premii. Oana are şansa, în decurs dea seama că, de fapt, relaţiile publice sau 

de un an, cel puţin, nu neapărat să se angajeze, advertisingul sau whatever nu sunt făcute pentru 

dar sigur poate să facă 3 internshipuri în 3 agenţii ea. A … şi lenea, pentru că în rest are toate 

diferite sau poate direct la client. Oana se ceartă cu instrumentele necesare la îndemână.

profii la şcoala pentru că ea ştie de la internshipul 

de la agenţie că lucrurile stau altfel decât îi spune Dar, don't worry, loc este pentru toată 

omul de la catedră, de altfel, tot om dintr-o lumea, e nevoie doar de nişte alegeri deştepte la 

agenţie. Oana poate ajunge la sfârşitul anului trei momentul potrivit.

de facultate cu experienţă de minim un an în 

Maria GALAN

Alumnă PRIME Iași

 Studenția înseamnă noutate, libertate, activitate în care te poți implica este binevenită, 

aventură, prietenie. Mai înseamnă săli de curs, atâta timp cât  ai un plan și câteva idei creative.

plimbări, cafenele, biblioteci, baruri, expoziții.  

Pentru unii, studenția este cea mai frumoasă 

perioadă a vieții de adult. În multe decizii 

personale sau acțiuni din prezent, dinamica este 

dată de ceea ce ai făcut când erai student.

 Dacă ești student la Comunicare și Relații 

Publice, trebuie să știi că ai un rol foarte important 

de jucat în viața multor oameni și că orice 

Ca boboc, nu știam foarte bine ce 

presupune a fi „student la CRP”, așa că m-am 

aventurat încă din primele zile petrecute la Cluj, 

pe culoarele universității, pentru a-mi cunoaște 

orarul și misiunea. Am fost captivată de frenezia 

orașului, de străduțele înguste ce îmi aminteau de 

Roma, de catedralele impunătoare și târgurile 

artiștilor în aer liber, de parcurile liniștite și de 
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atmosfera studențească. Clujul mi-a oferit multe 
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student la Comunicare și Relații Publice sunt cel că nu poţi, şi atunci ai dreptate.” (Henri Ford)

puțin zece masterate din care poate alege. În Iași 

Lavinia LIVANU

Coordonator programe, Student Travel Un drum lung de la Cluj-Napoca la Iași...
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Maria GALAN

Alumnă PRIME Iași
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1. Îmi poţi enumera câteva momente din petrecute la birou.
perioada de voluntar în PRIME Iași care  
ţi-au rămas în suflet? 4. Care sunt scopurile pe care ţi le-ai 

stabilit în carieră?
Şedinţele de board; lucrul pentru 

primul PR Tea de Iaşi şi seara evenimentului; Deocamdată, obiectivele mele pe 2012 
training-urile; şedinţele de Adunare Generală, sunt să învăţ mai mult şi să mă perfecţionez în 
care şi până în acest moment mi se par unele domeniul în care activez acum.
dintre cele mai profi evaluări făcute de vreo 
organizaţie. 5. Ce planuri de viitor ai?

2. Cum te-a ajutat în carieră experienţa Să încerc să profit cât mai mult de 
din PRIME Iaşi? timpul cât nu sunt la birou, cu activităţi 

frumoase şi ieşiri mai dese cu oameni dragi.
Cred că cel mai important beneficiu 

este că voluntariatul te învaţă să pui în prim 6. Ce consideri că îi trebuie unui tânăr 
plan şi interesul organizaţiei în care activezi, pentru a avea succes în domeniul 
fie că e ONG, agenţie, corporaţie, pe lângă Comunicării şi Relaţiilor Publice?
interesul personal. Acest lucru este, evident, 
în avantajul organizaţiei, dar în acelaşi timp, Să nu refuze nicio oportunitate de a 
cu cât îi merge acesteia bine, cu atât ai şi tu activa şi în domenii conexe; un bun 
posibilitatea să creşti. comunicator ştie şi puţin marketing, un pic de 

media, un pic de sociologie, cunoştinţe de 
3. Care este realizarea care ţi-a adus Excel şi lista evident continuă.
satisfacţie pe plan personal şi  
profesional? 7. Ce doreşti să le transmiţi cititorilor 

PeRspective?
Păi dacă sunt incluse ambele, atunci 

realizarea cea mai mare este că reuşesc să le Să profite de anii studenţiei, să facă voluntariat 
îmbin pe amândouă. Îmi place mult ceea ce şi să nu se gândească la joburi&co, aşa cum am 
fac la locul de muncă, dar nu uit că mă făcut noi, şi acum vrem să dăm timpul înapoi.
aşteaptă lucruri frumoase şi după orele 

Iuliana
 DECIANU

PeRspective Nr. 4
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Mai mare dragul să ieşi la plimbare prin caselor de marcat. În ambele cazuri, publicul 

oraş şi să vezi toţi stâlpii, panourile stradale, uşile petrece destul de mult timp. Toate acestea nu pot 

blocurilor pline de afişe decolorate şi rupte. O decât să amplifice cantitatea de informaţie 

risipă imensă de hârtie, tuş de imprimantă, reţinută. Încetul cu încetul, acest canal media se 

resurse umane care practică afişajul, un adevărat dezvoltă şi va putea fi controlat cu ajutorul unei 

haos… inestetic. Suntem în secolul în care inserţii GPS. Astfel, putem vorbi despre un mesaj 

tehnologia ne bate la uşă zilnic cu noi aplicaţii şi poziţional cu un impact foarte ridicat.

aparaturi. Mulţi oameni ce oferă spaţiu publicitar Treptat, vom avea ecrane amplasate în tot 

au profitat din plin de această ocazie, dând locul şi vom fi inundaţi de materiale publicitare. 

naştere conceptului de digital signage.    Să privim partea bună... vor fi mai puţini copaci 

Acest concept activează pe piaţa OOH, sau defrişaţi.

mai pe înţeles Out Of Home. Atât partea de 

informare cât şi cea de promovare se face prin 

intermediul unor ecrane digitale care sunt 

amplasate în zonele publice foarte aglomerate. 

Aceste ecrane formează un circuit închis şi pot fi 

controlate de la distanţă, facilitând adăugarea, 

modificarea şi înlăturarea informaţiilor. 

Deşi acest model de promovare este 

folosit de foarte mult timp în străinătate, 

tehnologia a trecut şi Carpaţii, fiind întâlnit şi în 

Iaşi. Puţini dintre cei care circulă cu autobuzele de 

la RATP nu ştiu de ecranele care sunt amplasate 

cu scopul informării călătorilor. Timp de 15 ore pe 

zi, sunt difuzate materiale publicitare, dar şi 

materiale cu caracter informativ. Felul dinamic în 

care sunt prezentate informaţiile atrage atenţia 

călătorului, crescând astfel gradul de 

memorabilitate. Să nu omitem un aspect foarte 

important: călătorul nu poate schimba canalul şi 

nici nu poate reduce sonorul. Astfel audienţa este 

captivată. 

Totuşi, conceptul de digital signage nu se 

limitează doar la mijloacele de transport în 

comun, el este redat şi de ecranele din cadrul 

mall-urilor şi supermarket-urilor. În acest caz, 

amplasarea ecranelor este una strategică: în 

mall-uri, zona food-court este cea mai potrivită, 

iar în supermarket-uri este folosită zona din jurul Delia ZOSIN 

45

Digital signage – un mod eficient de promovare
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Deşi au trecut aproximativ doi ani de După părerea mea, obiectivul proiectului a fost 

atunci, îmi amintesc cu drag de iniţiativa pe care a iniţial atins, doar că la o scară foarte mică. 

avut-o catedra de la Comunicare şi Relaţii Publice Informarea şi conştientizarea ieşenilor despre 

– UAIC, prin primăvara lui 2010. Cu sprijinul celor beneficiile consumului de produse sau servicii 

de la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” şi a fabricate în Iaşi a avut loc doar în ziua 

Operei Naţionale din Iaşi, am început organizarea evenimentului, organizat la Muzeul Unirii. Din 

evenimentului „Sus cortina!”. Acest eveniment păcate istoria s-a repetat, iar proiectele făcute de 

avea drept scop alegerea unei campanii de relaţii studenţi au fost mai mult trecute cu vederea. 

publice care îşi propunea să atragă şi să „Lanţul trofic” nu se opreşte însă aici. 

pregătească publicul ieşean pentru redeschiderea Derivând din proiectul prezentat anterior, 

Sălii Mari a Teatrului Naţional. Protagoniştii şi „Fabricat în Iaşi”, cei de la Front Page 

realizatorii campaniilor au fost studenţii din anul I Communication şi de la Prefectura Judeţului Iaşi 

din anul respectiv. Toate bune şi frumoase în ceea organizează „Ieşeni pentru Ieşeni”. Scopul 

ce priveşte evenimentul propriu zis. Au fost acestui proiect era informarea locuitorilor din Iaşi 

invitaţi care mai de care, şampanie, tort şi chiar o despre beneficiile consumului de produse şi 

campanie aleasă câştigătoare, ce urma să fie utilizării de servicii locale. Depărtându-se puţin 

implementată în viitorul apropiat. Spre de aerul academic, iniţiativa pare a avea mai mult 

surprinderea şi dezamăgirea multora, studenţii succes, acţionându-se responsabil, după 

bobocei nu şi-au primit nici până astăzi premiul strategie, şi după primul eveniment organizat de 

(trei bilete la Teatrul Naţional), dar nici de cei doi parteneri. Dacă sperăm că acest proiect va 

campanie nu au mai auzit nimic, nefiind fi ultimul „făcător de bine asupra Iaşului” şi va 

contactaţi de instituţiile care au acceptat iniţial cuprinde toate evenimentele pentru ieşeni de 

colaborarea. această natură, luna februarie din 2012 mi-a 

Aşa începe un lung şir de multe alte demonstrat că nu e chiar aşa. 

campanii realizate de studenţi sau alte instituţii, 

în sprijinirea şi valorificarea resurselor ieşene. Un 

an mai târziu, o nouă promoţie de studenţi de 

anul I de la Comunicare şi Relaţii Publice – UAIC, 

organizează evenimentul „Fabricat în Iaşi”. La 
Gala „Drag de Iaşi” a fost un eveniment prima vedere, acelaşi scenariu cu un alt decor, 

filantropic organizat de Fundaţia Comunitară din însă proiectul nu mai aparţine în totalitate 
Iaşi. Aceasta are scopul de a susţine performanţa Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. „Fabricat în 
prin Fondul de burse adresat tinerilor cu Iaşi” a fost organizat sub egida Asociaţiei pentru 
aptitudini înalte, fond lansat în colaborare cu Economia Cunoaşterii şi îşi propune crearea unui 
ROTALENT. Evenimentul a ţinut o singură seară şi cadru propice îmbunătăţirii situaţiei economice 
a fost unicul, din lungul şir prezentat, care a avut locale. Prin încurajarea consumului de produse şi 
rezultate vizibile imediat. Banii strânşi prin servicii locale se spera la scăderea ratei şomajului 
licitaţia anumitor lucruri au fost oferiţi unor copii şi la creşterea numărului de locuri de muncă. 
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cu rezultate foarte bune din Iaşi. Evenimentul a a l t a ,  a ş t e p t  c u  

avut o rezonanţă mare şi a fost foarte bine privit nerăbdare o nouă 

de comunitatea ieşeană. iniţiativă pentru ieşeni; 

Totuşi, spiritul de „cârcotaş” din mine mă la teatru şi la operă au 

face să fiu sceptică atunci când aud de proiecte fost  îndrumaţ i  să 

noi, organizate mereu de alte echipe, pentru meargă, să consume 

atingerea unor obiective învechite - bineînţeles, a l imente  d in  Iaş i  

toate pentru Iaşi. Oare nu era mai bine dacă, de la presupunem că ştiu 

început, o singură echipă de profesioniști avea deja, până şi bani 

sub tutelă toate aceste evenimente sub numele pentru semenii lor au 

unui singur proiect? Poate impactul asupra donat, oare ce va urma?

ieşenilor ar fi fost mult mai mare, că doar 

continuitatea măreşte credibilitatea. Una peste Delia ZOSIN
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implementată în viitorul apropiat. Spre de aerul academic, iniţiativa pare a avea mai mult 

surprinderea şi dezamăgirea multora, studenţii succes, acţionându-se responsabil, după 

bobocei nu şi-au primit nici până astăzi premiul strategie, şi după primul eveniment organizat de 

(trei bilete la Teatrul Naţional), dar nici de cei doi parteneri. Dacă sperăm că acest proiect va 

campanie nu au mai auzit nimic, nefiind fi ultimul „făcător de bine asupra Iaşului” şi va 

contactaţi de instituţiile care au acceptat iniţial cuprinde toate evenimentele pentru ieşeni de 

colaborarea. această natură, luna februarie din 2012 mi-a 

Aşa începe un lung şir de multe alte demonstrat că nu e chiar aşa. 

campanii realizate de studenţi sau alte instituţii, 

în sprijinirea şi valorificarea resurselor ieşene. Un 

an mai târziu, o nouă promoţie de studenţi de 

anul I de la Comunicare şi Relaţii Publice – UAIC, 

organizează evenimentul „Fabricat în Iaşi”. La 
Gala „Drag de Iaşi” a fost un eveniment prima vedere, acelaşi scenariu cu un alt decor, 

filantropic organizat de Fundaţia Comunitară din însă proiectul nu mai aparţine în totalitate 
Iaşi. Aceasta are scopul de a susţine performanţa Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. „Fabricat în 
prin Fondul de burse adresat tinerilor cu Iaşi” a fost organizat sub egida Asociaţiei pentru 
aptitudini înalte, fond lansat în colaborare cu Economia Cunoaşterii şi îşi propune crearea unui 
ROTALENT. Evenimentul a ţinut o singură seară şi cadru propice îmbunătăţirii situaţiei economice 
a fost unicul, din lungul şir prezentat, care a avut locale. Prin încurajarea consumului de produse şi 
rezultate vizibile imediat. Banii strânşi prin servicii locale se spera la scăderea ratei şomajului 
licitaţia anumitor lucruri au fost oferiţi unor copii şi la creşterea numărului de locuri de muncă. 
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cu rezultate foarte bune din Iaşi. Evenimentul a a l t a ,  a ş t e p t  c u  

avut o rezonanţă mare şi a fost foarte bine privit nerăbdare o nouă 

de comunitatea ieşeană. iniţiativă pentru ieşeni; 

Totuşi, spiritul de „cârcotaş” din mine mă la teatru şi la operă au 

face să fiu sceptică atunci când aud de proiecte fost  îndrumaţ i  să 

noi, organizate mereu de alte echipe, pentru meargă, să consume 

atingerea unor obiective învechite - bineînţeles, a l imente  d in  Iaş i  

toate pentru Iaşi. Oare nu era mai bine dacă, de la presupunem că ştiu 

început, o singură echipă de profesioniști avea deja, până şi bani 

sub tutelă toate aceste evenimente sub numele pentru semenii lor au 

unui singur proiect? Poate impactul asupra donat, oare ce va urma?

ieşenilor ar fi fost mult mai mare, că doar 

continuitatea măreşte credibilitatea. Una peste Delia ZOSIN
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Sursă foto: www.iesenipentruieseni.ro
                  www.dragdeiasi.ro
                  www.iasifun.ziaruldeiasi.ro



49

PeRspective Nr. 4

Ceva nori, niște splash-uri de culoare, un contur de fată, o rază de lumină și câteva  

nuanțe de mister. O rețetă pentru o fotografie simpatică, una care vorbește ochiului. Însă 

aceste particularități nu vor rodi întotdeauna în pere și micșunele. Contextul în care sunt 

aplicate contează foarte mult. Toată viața am considerat că niciun caz nu este identic, iar 

conjunctura va schimba întotdeauna posibilitatea  de a pune  acțiunea X sau persoana Y 

într-o categorie exactă. Dar știu că în viață se aplică următorul lucru: când doamna 

Pasiune se întâlnește cu doamna Muncă, iar mai târziu apare și nenea Răbdare, atunci toți 

3 dau peste mama Oportunitate, iar cocktailul la care visai e în mâna ta. Desigur, 

niciodată nu o să fie cu suficiente cuburi de gheață sau umbreluțe colorate. Dar eu mai 

cred într-un lucru: ești fericit numai dacă vrei să fii fericit.

Foto: Elena RACU 
Text: Elena RACU
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