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Evenimentele social-culturale şi petre-
cerile corporate sunt de departe cele mai 
dinamice activităţi pe care un PR-ist le poate 
experimenta. Sunt cele care îl scot din birou 
şi îl aruncă în peisaj, între oameni şi situaţii 
noi. Îl provoacă să fie creativ mai mult ca de 
obicei, pentru că mesajul din partea clientului 
trebuie livrat printr-o serie de momente 
contopite care, prin arta comunicării şi precizia 
PR-ului, să devină încununarea scopului final: 
sărbătoarea.

De-a lungul unui an calendaristic, orice 
companie, instituţie de orice fel sau entitate 
social-culturală, are cel puțin un motiv să 
petreacă. Cheful, indiferent de formele sale 
de manifestare, este primul lucru luat în calcul 
atunci când ceva sau cineva trebuie felicitat 
sau sărbătorit. Este modalitatea cea mai 
firească prin care oamenii simt nevoia să îşi 
exprime în mod public bucuria. 

În privinţa dorinţelor personale de a 
sărbători, fiecare apelăm la metode clasice 
sau originale de a o face, într-un spaţiu intim 
sau deschis, transformând o aniversare, o 
reuniune sau o zi de naştere într-o amintire 
care să ne aducă zâmbetul pe buze mult timp 
după ce s-a terminat. Situaţia este însă foarte 
diferită când vine vorba de evenimente ce se 
nasc din motive oficiale, care fac referire la 

diferite publicuri implicate, branduri, religii, 
naţionalităţi, domenii de activitate şi care 
intenționează să atragă atenţia asupra unui 
moment marcant în evoluţia lor. Atunci PR-ul 
intră în acţiune.

Corporaţiile sunt foarte atente să marcheze 
în calendar fiecare reuşită majoră, precum un 
moment aniversar, target depăşit, fuziune sau 
lansare de produs nou. Instituţiile sau entităţile 
sociale, culturale, medicale, ecologice, 
comunitare etc., găsesc de bun augur să 
sărbătorească împreună cu toţi cei implicaţi la 
demararea unui proiect nou sau la finalizarea 
altuia, scoţând astfel în evidenţă succesul 
iniţiativelor şi riscurilor asumate. Astfel, ţinând 
cont că nu este vorba doar de o petrecere, ci 
de un mesaj complex care trebuie transmis 
publicurilor avizate, PR-ul este cel mai calificat 
să se ocupe în întregime de fericita ocazie.

Indiferent de motivul de bucurie pentru care 
se doreşte atragerea atenţiei, un eveniment 
trebuie mai întâi făcut public şi ţintuit în caledarul 
comunităţii cu pricina. Însă, înainte de a putea 

face asta, un PR-ist are foarte mult de lucru. 
Mai întâi trebuie să dea o formă mesajului 
care se vrea comunicat, ţinând cont de motivul 
pentru care evenimentul va avea loc. În felul 
acesta va atrage atenţia publicului fără a părea 
o laudă, va consolida relaţiile entităţii cu toţi cei 
implicaţi, îi va îmbunătăţi reputaţia și va spori 
influenţa brandului pe piaţă, profitabilitatea 
businessului sau importanţa activităţii.

Apoi, în funcţie de numărul de participanţi, 
să găsească locaţia potrivită, furnizorii, 
entertainerii, să ţină legătura cu autorităţile, 
cu angajaţii, să creeze și să implementeze 
planul proiectului şi abia apoi să comunice 
evenimentul online şi offline. 

Evenimentul în sine se desfăşoară conform 
unui plan bine stabilit, iar protagoniştii intră 
pe rând în scenă pentru a-şi primi aplauzele: 
oficialităţile îşi anunţă reuşitele şi îi felicită pe cei 
care au contribuit la realizarea lor, entertainerii 
antrenează publicul care va pleca la sfârșit cu 
tolba plină de mesaje, iar specialistul PR va 
răsufla ușurat. Cel puțin pentru moment.(R.M.)

Trenduri 2014
După un an 2013 fructuos, cu o majoritate 

covârșitoare de anunțuri pozitive ale creșterii 
activității, agențiile de PR se îndreaptă spre un an 
2014 al schimbării. Vechile metehne nu-și mai au 
locul, digitalul înlocuiește tot mai mult offline-ul, iar 
specialistul de PR devine intempestiv creator de 
conținut. Frumosul an ce tocmai a început aduce 
în discuție câteva trenduri demne de a fi urmărite:
1. Analize mult mai amănunțite. Obiectiv: ROI.

Companiile se vor axa pe contorizarea mult 
mai clară a mesajelor transmise, a vizibilității 
brandului propriu și a prezenței competitorilor. 
Profitabilitatea va fi targetată nu doar prin prisma 
declarației depuse la Finanțe, ci și prin urmărirea 
feedback-ului de pe fiecare canal de comunicare 
în parte. 
2. Rolul PR-ului se definitivează ca generator 

de conținut.
În condițiile în care media devine tot mai 

specializată și concomitent omniprezentă, 
abordarea relațiilor publice capătă tot mai des 
caracteristici creaționale. Specialistul PR va trebui 
să creeze mai mult, să devină și mai proactiv, 
componenta reacțională devenind, cu excepția 
comunicării de criză, relativ imposibil de gestionat 
în miile de direcții pe care media astăzi lucrează.
3. Internetul devine mult mai real.

Cu noile imprimante 3D sau ochelarii Google, 
informația devine tot mai reală, ca să nu zicem că 
ea chiar are formă. Companiile ajung astfel mult 
mai repede și mai aproape de clienți, însă totodată 
media se va fragmenta și mai mult, iar specialiștii 
în PR vor trebui să acopere tot mai multe canale 

de comunicare bazate pe tehnologie.
4. Marketingul va fi și mai legat de PR.

Chiar dacă mulți specialiști în marketing 
desconsideră PR-ul, anii următori vor cere tot 
mai mult marketing de conținut. Așa cum SEO 
făcea legea la sfârșitul deceniului trecut, acum 
conținutul este cel care importă. S-ar putea zice 
că am intrat în era ”King Content”.
5. Media dobândește noi valențe. Media 

tradițională își accelerează declinul.
Noile generații de consumatori nu se mai 

regăsesc în autobuz citind ziarul, sau pe o 
bancă în parc discutând știrile văzute seara 
precedentă la televizor. Noile medii de distribuție 
a informației fac tot mai dificil de digerat ziarul 
clasic, de exemplu, iar dependența provocată 
de new-media e greu de contracarat folosind 
metode clasice. Chiar și televiziunea, prin noile 
receptoare ”smart”, se detașează indubitabil de 
tradiționala antenă ori perimatul cablu.
6. Codul fiscal omoară încet dar sigur  

free-lancerii.
Dacă în anii anteriori, un băiat care se 

pricepea la net ori o fată care știa să scrie un 
comunicat de presă puteau fi considerați furnizori 
de servicii, noile prevederi fiscale fac practic 
imposibilă utilizarea unor astfel de free-lanceri. 
Aceștia trebuie să-și înființeze entități juridice și 
orice venit este supus unei impozitări exacerbate. 
Totodată companiile au nevoie de o justificare la 
leu a fondurilor cheltuite și vor cere prestatorilor 
documente fiscale pentru orice sumă utilizată. În 
atari condiții, coroborat cu diversitatea augmentată 
a canalelor de comunicare, free-lancerii au mai 
degrabă un viitor fie marcat de fuziune, fie de o 
angajare la o companie specializată.(D.V.)

Evenimente FESTIVE
PR în acţiune

PR+SPONSORIZARE 

= LOVE
Când vine vorba de organizarea unui eveniment 

oarecare sau desfășurarea unei campanii pentru un 
ONG, visul oricăror agenții sau consilieri PR este să 

strângă pentru clienții lor fondurile necesare din sponsorizări 
astfel încât să poată acoperi toate cheltuielile. La polul opus, 
sponsorul urmărește ca în urma sumei acordate să obțină 
cât mai multe beneficii de imagine și promovare sau chiar 
posibilitatea de a face vânzări directe în cadrul evenimentului 
pe care îl susține.
Înainte de a intra în amănunte și a aprofunda relația PR - 
sponsorizare, haideți să aruncăm o privire asupra a ceea ce 
înseamnă mai exact acest concept. Sponsorizarea poate fi 
definită drept o activitate de susținere financiară, logistică 
sau materială a unui beneficiar de către un sponsor. Nu 
oricine însă poate să fie sponsorizat. Beneficiarul trebuie 
să fie obligatoriu o persoană fizică, o persoană juridică fără 
scop lucrativ, o instituție publică, o emisiune sau un program 
audio-vizual, un brand sau un eveniment.
La bază, sponsorizarea este un tip de strângere de fonduri, 
acțiune în care PR-ul face cel puțin 80% din treabă, restul 
revenind cauzei în sine (ex: susținerea unui program 
educațional pentru copii, sprijinirea bolnavilor sau a unor 
categorii defavorizate, ș.a.).
Cum se face că tot PR-ul are rolul cel mai important? 
Răspunsul e destul de simplu: pe de o parte PR-ul motivează 
necesitatea sponsorizării, iar pe de altă parte demonstrează 
credibilitatea beneficiarului în cauză. 
PR-ul este cel care, în primul rând, identifică segmentele și 
companiile în care se pot găsi potențiali sponsori pentru un 
anumit gen de eveniment sau campanie. Este vorba și aici 
despre targetare. De exemplu, dacă vei avea de organizat 
un congres medical, cu siguranță nu vei căuta sponsori în 
rândul producătorilor de tutun sau alcool, ci evident vei invita 
firmele farmaceutice și producătorii de aparatură medicală. În 
al doilea rând, PR-ul stabilește mesajele cheie prin care se 
abordează un sponsor și totodată el este cel care trasează 
direcțiile și canalele de comunicare cele mai potrivite pentru 
fiecare sponsor în parte. 
PR-ul joacă un rol important și în gestionarea aspectelor ce țin 
de punerea în practică a beneficiilor acordate sponsorului în 
schimbul sumei oferite: realizarea materialelor personalizate 
cu logo-ul companiei, organizarea spațiului expozițional, 
menționarea numelui sponsorului în media audio-vizuală, 
șamd.
Majoritatea firmelor si persoanelor de afaceri sunt bombardate 
zilnic de solicitări de sponsorizare, așadar trebuie găsită 
calea și modul de abordare prin care să îi convingi să se 
implice. Să obții sponsorizări este dificil, iar ca om de PR te 
poți lovi de o mulțime de obstacole. În România există încă 
o mare reticență în a accepta sponsorizarea unei cauze, 
unui eveniment sau ONG, deoarece practica este percepută 
ca o cheltuială fără nici un fel de câștig pentru compania în 
cauză. Deși în afara granițelor este o componentă de bază a 
strategiei de comunicare a unei firme, afacerile autohtone par 
să nu înțeleagă că de fapt sponsorizarea presupune o relație 
win-win. Beneficiarul obține sprijinul financiar sau material 
necesar, iar pe de altă parte sponsorul câștigă capital de 
imagine, expunere, notorietate, indirect sau chiar direct (în 
anumite cazuri) poate să facă vânzare sau să primească alte 
beneficii. Mai mult decât atât, în contabilitate, sponsorizarea 
se poate deduce din impozitul pe profit, în limitele impuse de 
legislație.
Nu în toate domeniile ne confruntăm cu această reticență, 
domeniul sportiv fiind, și în România, unul dintre segmentele 
unde aspiranții ce doresc să își pună logo-ul pe tricoul unei 
echipe de fotbal se întrec în sume cu multe zerouri. (R.D.M)

Continuarea în numărul viitor

În legislația fiscală și nu numai,se vorbește mult despre TVA, dar ce este de 
fapt acest TVA? Mai mult, lucrând în PR, ne izbim zilnic de aplicabilitatea acestei 
taxe. Cel mai adesea nu este suficient să fii doar expert în PR. Cunoștințe minime 
de contabilitate sunt vitale în societatea noastră. 

Conform definiției date în literatura de specialitate “Taxa pe valoarea 
adaugată, sau pe scurt TVA, este un impozit indirect care se aplică asupra valorii 
adăugate în fiecare stadiu al producției și al distribuției bunurilor economice, 
oricare ar fi proveniența lor, din producție indigenă sau din import și care este 
suportată de consumatorul final al bunului sau serviciului”. TVA este un impozit 
încasat în cascadăde fiecare agent economic care participă la ciclul economic al 
realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare.

Taxa pe valoarea adugată este reglementată prin Legea 571/2003, Codul 
Fiscal, cu modificarile și completările ulterioare. Cea mai importantă modificare 
adusă taxei pe valoare adaugată a fost cea introdusă în 2013 și presupuneplata 
TVA la încasarea unei facturi și nu la emiterea ei. Regula de bază introdusă 
în Codul Fiscal de OG.15/2012 este aceea ca exigibilitatea TVA să intervină 
în momentul încasării contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate,iar în 
cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii 
facturilor. 

Sistemul TVA la încasare s-a dorit inițial a fi o măsura care să ofere o gură de 
oxigen IMM-urilor, dar s-a dovedit a fi o piedică,dezavantajând întreprinderile mici 
și mijlocii. Practic s-a acordat un termen de grație pentru plata TVA, în situația 
în care micii întreprinzători n-au reușit să-și recupereze debitele restante mai 
repede de împlinirea termenului de 90 de zile de la emiterea facturii. Asupra 
micilor companii a planat în continuare riscul de neplată a facturilor, caz în care 
prejudiciul s-a concretizat, pe de-o parte, în neîncasarea prețului bunurilor livrate 
sau serviciilor prestate, iar pe de altă parte, în pierderea sumelor de bani cu care 
au creditat statul sub forma plății TVA.

Legislația comunitară, în speță Directiva 2010/45/UE, stabilește că schema 
de amânare a dreptului de deducere a TVA trebuie să fie opțională: „Art. 
167a. Statele membre pot prevedea, în cadrul unui sistem opțional, că dreptul 
de deducere al unei persoane impozabile a cărei TVA devine exigibilă numai 
în conformitate cu articolul 66 litera (b) să fie amânat până în momentul în care 
TVA, pentru bunurile sau serviciile care i-au fost livrate/prestate, a fost plătită 
furnizorului său”.

Distorsiunile și dezavantajele evidente create de aplicarea sistemului TVA la 
încasare IMM-urilor, au determinat autoritățile să modifice Codul Fiscal la finele 
anului trecut (OUG 111/2013) astfel încât acest sistem să devină din obligatoriu 
în opțional pentru contribuabilii cu cifra de afaceri sub 500.000 euro. Noile 
reglementări fiscale se aplică începând cu 1 ianuarie 2014 și permit societăților 
care îndeplinesc condițiile cerute de lege să decidă dacă vor mai aplica sau nu 
TVA la încasare.

Contribuabilii care optează să renunțe la aplicarea TVA la încasare vor 
depune la fisc o notificare pentru a fi radiați din Registrul persoanelor care 
aplică sistemul TVA la încasare. În acest caz radierea va fi făcută cu data de 1 a 
perioadei fiscale următoare depunerii notificării.

Cei care doresc să aplice în continuare TVA la încasare nu trebuie să depună 
la Fisc nici o notificare, Fiscul considerând că s-a optat pentru aplicarea în 
continuare a sistemului. (A.D.)
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Sex & PR

1. Destinatarul campaniilor și activităților de Relații Publice 
și Publicitate. 2. Etapă a elaborării unei campanii care 
tratează organizarea și stabilirea activităților și definește 
planul de acțiune pentru subetapele ei. 3. Acțiune de a studia 
și urmări materiale informaționale și/sau publicitare, emise 
de massmedia, instituții de stat, instituții private, companii, 
persoane fizice etc. referitoare la un anumit subiect/temă/
companie/individ. 4. Cuvântare, discurs, expunere făcută 
în public asupra unei teme din domeniul științei, artei, 
politicii etc., cu intenția de a informa, de a instrui, de a 
omagia etc., referitor la o temă anume, în prezența mass-
media. 5. Acțiunea de a analiza și cuantifica rezultatele 
unei campanii. 6. Buletin periodic elaborat și transmis prin 
e-mail de către o organizație comercială, cuprinzând știri 
și informații destinate informării și atragerea spre consum 
a unui public țintă. 7. Convorbire în decursul căreia un 
jurnalist pune întrebări unei persoane asupra unui subiect 
cu intenția de a face publică această convorbire (scrisă 
sau înregistrată) în presa scrisă, audio sau audio-vizuală. 
8. Anchetă ce urmărește cunoașterea părerilor oamenilor 
referitoare la anumite teme și probleme. 9. Buletin, 
înștiințare transmisă către instituții mass-media (presă, 
radio, televiziune) asupra unor evenimente de actualitate, 
cu intenția de a se publica și de a ajunge în atenția 
publicului larg. 10. Acțiunea de a finanța, a susține, în 
scop publicitar un eveniment, o companie, o campanie sau 
un individ. 11. Deținători de site-uri personale unde scriu 
postări fie din experiența proprie, despre lucrurile care îi 
interesează, sau postează informații cu caracter publicitar 
la cerere, pe baza unor contracte de publicitate semnate 
cu agenții de specialitate, companii, indivizi etc. 12. 
Termen care definește Relațiile Publice în situația în care 
apare o amenințare importantă ce poate avea consecințe 
negative dacă nu este tratată în mod eficient și prezintă 
riscul de a afecta/distruge reputația organizațională.13. 
Totalitatea mijloacelor moderne de comunicare în masă 
a informațiilor.14. Acțiune organizată cu un anumit scop, 
după un anumit plan, în vederea realizării unor sarcini 
politice, sociale, comunicaționale, publicitare etc., într-o 
anumită perioadă de timp. (A.R.)

Activităţile care presupun comunicarea permanentă şi directă 
cu clienţii, de obicei vânzările şi prestările de servicii, sunt şi cele 
pentru care PR-ul se manifestă de asemenea permanent, atât prin 
metodele clasice, cât şi prin felul în care cei responsabili cu vânzarea 
sau prestarea serviciilor îşi desfăşoară activitatea. 

Atitudinea, profesionalismul, pregătirea şi implicarea 
celor responsabili, vorbesc desluşit despre standardul 
calitativ pe care o companie îşi propune să îl 
respecte sau despre lipsa lui. În această situaţie, 
prima impresie depinde de cei din linia întâi, 
de prestaţia celor care reprezintă imaginea 
dinamică, umană a unei companii.   

De la „bună ziua” până la „rămas bun”, 
relaţiile cu publicul se suprapun relaţiilor 
publice, pentru că întreaga comunicare 
dintre prestator şi client consolidează sau 
destramă reputaţia companiei în cauză. Felul 
în care un client este salutat, servit şi tratat, 
verbal, în scris sau la telefon, poate înclina 
balanţa în favoarea sau împotriva companiei. 
Comunicarea dintre cei doi şi calitatea acesteia 
are o influenţă limitată asupra PR-ului companiei, 
manifestându-se doar local, însă este în acelaşi timp 
punctul de pornire către o reputaţie bună sau rea. Deşi 
calitatea produsului sau serviciului are o importanţă mai largă 
şi conferă un succes sau un eşec prin caracteristicile lui practice, 
aportul uman adus la vânzarea sau prestarea lui, este cel care 
comunică implicare sau detaşare.

Nu întâmplător marile companii investesc timp şi bani în 
pregătirea (cursuri şi traininguri de specialitate) angajaţilor din front 

line, pentru că de ei depinde prima impresie, de ei depinde revenirea 
clienților şi consolidarea sau destrămarea relaţiei cu aceştia.

La telefon:
• Când răspunzi la telefon, întotdeauna prezintă-te și arată-ți 

disponibilitatea. Clientul va știi că a sunat unde trebuie și 
se va simți tratat cu respect.

La sosire:
•  În momentul în care un client întră în magazin/
instituție, oprește-te din orice activitate 
anterioară (care nu presupune servirea unui alt 
client).
•  Stabilește contactul vizual și salută-l înainte 
de a o face el. 
Dacă este un client vechi, pe care îl cunoști, 

personalizează salutul.
• Nu uita să zâmbești!

• În cazul în care este un client nou, întreabă-l cum 
îl poți ajuta.

La plecare:
• Verifică dacă este mulțumit de tranzacție/cumpărătură și dacă îl 

mai poți ajuta și cu altceva.
• Mulțumește-i pentru vizită/vânzare.
• Salută clientul și urează-i o zi bună în continuare.

(R.M.)

Dacă fac SEX cu PR, pot rămâne? Public Relations / 
CuStomeR CaRe
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Descoperă cuvântul cheie (pe verticală) din căsuțele gri  
completând termenul potrivit pentru fiecare dintre cele 14 definiții.

➥

➥
➥

➥

Îmbinate artistic, două domenii pline de fantezie ajung 
să fie o întreagă lume. Și dacă nu pe Google, atunci unde?  
Faimosul motor de căutare nu știe că ingenuul PR și trivialul SEX 
fac casă bună încă înainte de inventarea scrisului, iar în zilele 
noastre relația este ultra-apreciată.

O scurtă incursiune în acest mariaj e greu de realizat chiar și 
prin prisma cunoscutului postulat: ”SEX-ul vinde”. Se impune un 
studiu mult mai amplu, căci pudibonzii cercetători britanici par a nu 
cuteza la abordarea unei astfel de teme. Face PR mai mult SEX 
decât face SEXul PR? Celor care cred că PR în această dilemă 
este acronimul pentru ”prieten” le recomandăm să privească cu 
atenție doar pozele acestui articol, textul ar fi doar o înșiruire de 
termeni tehnici inutilo-complecși.

Ca o prim-soprană, specialistul PR are la îndemână diverse 
instrumente cu care să vrăjească publicul (al său și al clientului 
totodată). Pe post de voce, comunicatul de presă, conferința de 
presă, lansarea de produs, evenimentul corporatist ori congresul 
ajung la destinatar și ar trebui să producă cel puțin interes, dacă 
nu chiar plăcere. Creativitatea specialistului este linia paralelă cu 
talentul actoricesc al vedetei, iar costumul și scenografia operetei 
se regăsesc în identitatea vizuală a produsului sau clientului 
promovat. Din păcate unele dive PR înțeleg acest paragraf ca o 
invitație la a-și etala nurii cu orice ocazie.

 În fond, nu e rău pentru ”teatrul” respectiv care își va rotunji 
veniturile, însă consumatorul s-ar putea să nu aprecieze spectacolul 
grotesc și să transfere imaginea deocheată asupra produsului ori 
brandului promovate. Am putea concluziona că o primă intersecție 
între SEX și PR are loc la entry-level, când amatorii, dar mai ales 
amatoarele, de un ”job rezonant” își scriu pe facebook la ocupație 
PR și pun poze făcute în baie.

Timpul cerne însă valoarea, iar în domeniu rămân profesioniștii 
care știu și pot să arate că PR e altceva decât vizite la ceas de 
seară cu damă de pică și juvet de treflă. Iar după ce o cantitate 
suficientă de experiență va fi fost cuantificată în tolba specialistului 
PR, SEXul poate fi abordat pe baza postulatului de început ori ca 
idee de felinar roșu. Sunt așadar multe campanii internaționale de 
succes bazate pe SEX și cu siguranță vor mai fi și altele. Folosind 
SEX, omul de PR poate în primul rând atrage atenția. Ține însă 
de multipli factori modul în care o comunicare bazată pe un astfel 
de ingredient este sau nu eficientă. Granițele între ipocrizie, 
perversitate, pudibonderie, religiozitate, ocultism, fetișism, ofensă 
ori pornografie pot fi adesea trecute în concepția unei părți a 
auditoriului fără vreo intenție, iar o astfel de încălcare nu va fi 
ștearsă nici cu alte o mie de PR-uri. Și să nu uităm că același PR 
nu merge la fel: tunatele de pe mașinile de la salonul auto versus 
comentatoarele meciurilor de fotbal. În sens invers acelor de ceas 
și SEXul folosește PR. Atât pentru protagoniștii săi, cât și pentru 
el însuși. Reviste colorate, pline de aciditate și suspans, ne arată 
zilnic o lume ahtiată de senzații tari. Unii dintre actori nu reușesc să 
reziste tentațiilor și cad pradă unor ”iubitori de artă și frumos”, mai 
cunoscuți în termeni tehnici drept ”paparazzi”. Sărmanele victime 
ale acestor erudiți căutători de comori naționale, internaționale sau 
galactice, ajung adesea demoralizate de faptul că apar pe prima 
pagină a tabloidelor, fără să fi apucat a-și sufleca ițarii. Jertfa de 
a (des)acoperi prima pagină ar fi fost benefică pentru capacități 
intelectuale incomensurabile, pentru dedicație civică nemărginită, 
însă nu pentru o mititică pe bancheta din spate a SUV-ului. ”O fi 
pătată rochița? Cântă la saxofon sau la flaut? Îi place mâncarea 
tradițională sau i-ai servit o specialitate exotică?” - atâta scandal 
pentru nimic. Ca să dregem busuiocul, sunăm PR-ul. Conferințe 
de presă, apariții pe canapele în minutul de aur, povești țesute 
cu migală, lacrimi și iertăciuni. PR chiar dă rezultate când cineva 
calcă pe bec.

Rămâne de radiografiat la final cea mai abjectă, în concepția 
unora, și în același timp adulată (tot de ei) industrie generatoare 
de câștiguri pe orice meridian: SEX scris triplu. Ei bine, dacă 
farmaciștii sau jucăriile își pot cumpăra spațiu de emisie ori pagini 
în orice cotidian, băieții și fetele astea modeste și cu frica lui 
Dumnezeu, trebuie să stea cuminți până la ora 24:00 când vine 
ora Mihaela pentru ei. După miezul nopții e greu să mai vinzi ceva, 
așa că producătorii au pus de-o întâlnire cu PR. Cel mai vizibil 
produs al acestui melanj: EroticShow, un târg pentru cunoscători și 
nu numai, unde SEX face PR la greu. Și totul doar pentru 18+. În 
final, dacă SEX vinde și PR comunică, de ce n-ați alege pe cineva 
care să comunice, ca Dumneavoastră să vindeți. Noi știm cum stă 
treaba și oferim bonus discreția! (D.V.)
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Stiluri vestimentare și alegerea ținutei perfecte& PR
Vestimentația este de cele mai 

multe ori protagonistă în conturarea 
unei prime impresii asupra persoanelor 
cu care interacționăm. Totodată, 
îmbrăcămintea noastră îi va comunica 
interlocutorului informații legate de 
personalitatea noastră, domeniul de 
activitate, pasiuni, hobby-uri și nu 
numai. Dacă aproximativ 60% din 
procesul comunicării este susținut 
de comunicarea nonverbală, putem 
considera că prezența personală, 
modul în care ne îmbrăcăm poate 
“vorbi” celor din jurul nostru, chiar mai 
repede și mai eficient decât limbajul 
pur verbal (ex: comunicarea prin 
telefon). 

În PR, ca în orice alt domeniu 
care presupune interacțiunea față în 
față cu clienții, partenerii, sponsorii, 
furnizorii și publicul, stilul vestimentar 
al specialiștilor poate reprezenta o 
amprentă a nivelului de profesionalism, 
experiență, sociabilitate, eleganță sau 
rigurozitate.  O vestimentație business 
sau clasică la o întâlnire cu un client ori 
partener poate denota atât seriozitate, 
dedicare și profesionalism, cât și o 
ușoară rigiditate, dând impresia că ne-
am străduit prea mult și că încercăm să 
mascăm anumite lipsuri sau să părem 
ceea ce nu suntem de fapt. Totuși, decât 
să abordăm un stil dramatic sau sport, 
care nu s-ar potrivi nicidecum unei astfel de 
întâlniri, mai bine optăm pentru un stil business/
smart-casual. 

Majoritatea specialiștilor în domeniu adoptă 
stiluri care se află la poli diferiți în catalogul 
tipologiilor fashion. Dacă unii vor ca prima 
impresie pe care o lasă interlocutorului să fie 
una guvernată de seriozitate, profesionalism și 
disciplină, alții, care pun accentul pe creativitate 
și inedit, abordează un stil nonconformis/
abstract, vintage, sport-casual, iar unii 
curajoși poartă chiar elemente vestimentare 
specifice stilurilor punk sau rock. În acest 
context, ce stil este cel recomandat? 
Să fim la patru ace și sobri sau să fim 
creativi și relaxați? Experiența ne spune 
că o vestimentație “nici prea-prea, nici 
foarte-foarte”, una smart casual, cu un 
iz lejer sau un stil clasic șic sunt două 
opțiuni ideale pentru un consilier PR. Dacă 
totuși doriți să ieșiți din anonimat și să vă exprimați 
personalitatea debordantă, puteți purta accesorii 
interesante și inedite sau piese vestimentare 
nonconformiste în combinație cu piese clasice, 
simple.  Mai jos enumerăm cele mai clar conturate 
stiluri fashion contemporane și caracteristicile 
pieselor vestimentare ce le definesc.

ClasiC - linii stricte, drepte, culori neutre, 
bumbac, stofă, mătase, accesorii subtile sau 
lipsa acestora;

RomantiC/Feminin – mătase, chifon, dantelă, 
cămăși, rochii, fuste, materiale diafane, volănașe, 
linii fine, accesorii subtile; 

DRamatiC – roșu, negru, alb, verde sma-
rald, albastru electric, piese foarte elegante, 
ușor abstracte/minimaliste, accesorii supradi-
mensionate, pălării;

GlamoRous – paiete, glitter, strasuri, lac, auriu 
și argintiu, blană, accesorii bold, de preferat cu 
cristale sau diamante, tocuri/pantofi; 

spoRt/spoRt Casual – haine sport, blugi, șepci, 
pantofi sport, cămăși și alte piese vestimentare 
unisex, lipsa accesoriilor, aspect natural;

VintaGe – haine vintage, pălării, accesorii 
vintage, eșarfe, piese vestimentare ușor diafane, 
îmbrăcăminte lejeră, dar și piese foarte strânse în 
talie; 

Business/eleGant – costum, albastru, negru, 
gri, crem-nude, alb, accesorii subtile, tocuri/ 
pantofi, păr prins; 

Casual/smaRt Casual – blugi, sacou, 
pantofi cu toc mediu/mic sau joși cu șiret, 
pantaloni drepți, fustă conică, cămașă 
bumbac cu linii drepte, eșarfă; 

ColleGe – fuste cu pliuri, cămașă strânsă 
pe corp, blugi rupți, teniși, cravată, accesorii 
sport, maieuri/tricouri XL, cămașă/geacă de 
blugi;

Boho ChiC – blugi evazați, culori pastelate/
fade, bluze largi, materiale diafane, accesorii 

vintage/retro, piese vestimentare hippie, încăl-țări 
cu platforme, eșarfe XL;

RoCk/punk – negru, maro, gri, albastru, 
obiecte vestimentare din piele, blugi uzați/rupți, 
ghete/cizme/bocanci, accesorii bold, ținte, auriu și 
argintiu, maieuri/tricouri/bluze XL, păr lung, lăsat 
desfăcut, piercinguri, tatuaje temporare;

nonConFoRmist/aBstRaCt – piese în culori 
foarte puternice, chiar neon, texturi și imprimeuri 
diverse, obiecte vestimentare care nu se asortează, 
accesorii bold, haine XL în combinație cu haine 
foarte mulate, păr vopsit în culori puternice;

Posh (sexy-Îndrăzneț) – haine decoltate, 
scurte, mulate, păr lung, desfăcut/foarte aranjat, 
tocuri înalte, materiale semitransparente, dantelă, 
roșu, negru, alb, nude, accesorii strălucitoare/bold 
sau lipsa lor, piese vestimentare din piele.(A.R.)

New meSSage 
ReCeived.  
Save / delete?

Vă sună cunoscut? Așa încep toate 
campaniile de comunicare prin SMS 

sau, pe înțelesul colegilor noștri de breaslă, 
SMS marketing ori mobile marketing. 
Mesajele primite prin SMS sunt personale, vi 
se adresează direct și vă invadează spațiul 
intim. Nu de puține ori găsim această formă 
de comunicare, mai ales dacă include mesaje 
publicitare explicite, agasantă și intruzivă... Dar 
să privim puțin de partea cealaltă a baricadei, 
la oamenii de PR, marketing sau publicitate ce 
stau în spatele unor astfel de campanii.De ce 
aleg ei un asemenea instrument și canal de 
promovare?

În primul rând, contextul este unul 
favorabil: zilnic se lansează noi gadgeturi, 

care mai de care mai atractive, operatorii de 
telefonie scad prețurile sau oferă pachete 
de servicii irezistibile, iar concurența dintre 
furnizorii de telecomunicații fac ca aceste forme 
de campanie să fie din ce în ce mai avantajoase 
pentru cei ce doresc să transmită un mesaj prin 
intermediul SMS-ului. 

Mai mult decât atât, telefonul mobil a 
ajuns o extensie a propriului corp, pe 

care o purtăm cu noi la tot pasul. Dacă un afiș, 
un spot video sau un mesaj de pe un panou 
poate fi ignorat, cu mesajele de pe telefonul 
mobil acest lucru este mai puțin probabil, ba 
chiar imposibil. Odată primit un mesaj, chiar 
dacă e de la un număr pe care nu îl cunoaștem, 
curiozitatea ne împinge să îl deschidem, iar 
dacă textul este conceput inteligent și ne va 
capta atenția, cu siguranță îl vom citi până la 
capăt. Deși nu se va întâmpla acest lucru și se 
vor citi doar primele rânduri, în subconștientul 
publicului vor rămâne o parte din informații, ba 
poate chiar cele esențiale (numele brandului, 
ideea centrală, etc.)

Un alt avantaj al acestui instrument 
de comunicare, atât din perspectiva 

profesionistului în domeniu, cât și din cea a 
receptorului,este faptul că permite o targetare 
foarte precisă în care putem să cunoaștem 
vârsta, genul, aria geografică, mediul de 

proveniență, ba mai mult decât atât, putem 
aproxima venitul, în cazul abonaților, în funcție 
de factura pentru serviciile de telefonie mobilă. 
Astfel, șansele ca un mesaj să ajungă la cine 
trebuie sunt foarte mari, iar pe de altă parte, 
nici destinatarul nu se va simți bombardat de 
informații total inutile.Cu cât este mai relevant 
mesajul, cu atât mai mare va fi eficiența sa 
în termeni de atitudine și comportament ale 
publicului vizat.

Simplitatea și rapiditatea sunt alte două 
atribute ale campaniilor prin SMS: 

nu sunt necesare anumite cunoștințe de 
specialitate sau de tehnologie din partea unei 
persoane ca să citească un mesaj, iar faptul că 
telefonul mobil îl porți oriunde cu tine, face ca 
mesajul să ajungă rapid la publicul țintă.

TIPS: De cele mai multe ori campaniile 
de comunicare prin SMS se folosesc 

cu scopul de a crea notorietate și de a crește 
vânzările, iar conținutul unui mesaj trebuie să 
fie simplu, scurt, concis și captivant în același 
timp. Pentru implementarea unei campanii de 
acest gen este necesară folosirea unui software 
de specialitate care să permită managerierea 
acțiunilor (trimiterea mesajelor în masă, 
urmărirea rapoartelor remiterii, etc), pe piața 
românească existând o multitudine de firme ce 
oferă astfel de soluții. Un alt aspect important 
de care trebuie să țină cont comunicatorii este 
cel referitor la frecvența trimiterii mesajelor și la 
etica utilizării numerelor de telefon din baza de 
date doar cu acceptul proprietarului.

Așadar, deși la prima vedere pare o 
invadare a spațiului privat și o formă de 

comunicare greu de acceptat,un mesaj primit 
printr-o campanie de SMS pe propriul telefon 
mobil poate transmite informații utile (promoții, 
concursuri, discounturi, oferte, evenimente  
etc). În plus trebuie să ne gândim că dacă 
numărul nostru de telefon a ajuns în baza de 
date a unei companii în mod legal, cu siguranță 
ne-am dat acceptul și am semnat pentru acest 
lucru. (R.D.M.)


