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Old Media



New Media
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Funcțiile unui departament de PR
Survey PRWeek 2006

• Media Relations

• Crisis Management

• Employee Communications 

• Online Communications

• Special Events

• Community Relations

• Reputation Management

• Product/Brand 
Communication 

• Marketing

• Public Affairs/Govt. 
Relations

• Annual/Quarterly Reports

• Product/Brand Advertising 
Marketing

• Issues Advertising

• Cause-related Marketing

• Financial/Investor Relations

• Monitoring Blogs

• Writing Blogs

• Blog Relations



Corporate PR

• „Ce este New Media?”

• Canalul de comunicație potrivit?

– IT, Tehnic, Social, Politic, Business, Financiar etc.?

• Măsurători  ROI?

– # sales leads, delivered impressions, reach, # 
positive stories, # top stories, brand perception?

• Budgeting…

– % media tradițională?

– % new media?



Percepțiile despre bloggeri
din industrie adunate

• Incontrolabili (no editor, no editor-in-chief)

• Subiectivi dar independenți

• Blog-ul ca armă de răzbunare

• Ieftini

• Eficienți  generează rezultate pe multiple 
metrici (leads, stories, brand perception, 
impact)

• Greu de gestionat (nu manipulat!)

• Jurnaliști, bloggeri, ăăă.... 



Percepțiile despre corporatiști
din blogărime adunate

• „unul care are o pozitie de middle management si care crede ca detine adevarul absolut in 
buzunar. Se mandreste cu masinile mishto ale firmei si cu concediul in insule si are abonamente 
la Wordclass. Merge in Bamboo si Fratelli. Poarta cu mandrie un badge cu care are acces intr’o 
cladire inalta” – danieltiganila.ro

• „Sunt usor de recunoscut. Sunt angajatii companiilor multinationale. Oameni care s-au 
transformat in niste roboti programati sa execute perfect ordinele companiei. Chiar cu pretul 
vietii personale” – Adevărul

• Spammeri: „ Ieri o proasta trimitea 10 atasamente cu poze si postere pentru un event de c...t – in 
total vreo 6MB, iar astazi o alta trimitea un poster la o rezolutie buna pentru print… Baaah, v-
ati tampit?” – deceblog.net

• Manipulatori: „ Ştiu că p.....elor de la PR le place să creadă că sunt mai inteligente decât 
bloggerii şi că îi pot folosi cum vor ele, mai ales dacă arată bine şi par dispuse să facă diverse 
pentru a-şi atinge scopul.” – zoso.ro

• Mincinoși: „ jumătate visează să devină piariste. Fabuloasă muncă. Să zâmbeşti fals toată ziua 
şi să minţi tot ce prinzi, să fii de gaşcă cu toată lumea şi să ai grijă să se simtă toţi bine şi 
informaţi în numele unor produse sau persoane de care nu-ţi pasă cu adevărat. Şi lumea te 
urăşte. Lumea gen io” – piticigratis.com



The Tips & Tricks

Bloggeri
– Relaționați

– Proactivitate

• Învățați/citiți despre 

companii

• Aflați evenimentele 

importante

– Nu fiți „ieftini”

– Review-uri obiective

– Anticipați reacțiile 

negative, adresați-le

– Promovați-vă

– Nu folosiți blog-ul ca armă!

Corporatiști
– Relaționați

– Proactivitate

• Învățați/citiți despre 

bloggeri și blogurile lor

• Comentați relevant pe 

bloguri

– Nu spamați

– Nu fiți descurajați/ speriați 
de review-uri negative

– Fiți deschiși, promovați 
bloggerii

– Act natural... Nu există 

agenția să vă „protejeze”



Oportunități de carieră la MS
(contract 1 an cu posibilitatea de prelungire)

• Ingineri Suport Tehnic – pt una din tehnologii:

• Platforme (Core / Domain/ Networking)

• Outlook / Exchange / OCS

• Sharepoint

• Office 

• Microsoft Project

• Cerințe:

– Cunoașterea lb FRANCEZE sau GERMANE

• Angajam deopotrivă începători și specialisti experimentați

• Mai multe detalii: www.microsoft.com/emea/careers

• La reînnoirea contractului, angajații au posibilitatea de a lucra de 
acasă, din localitatea de unde s- au relocat



Oportunități pt studenți

• Posibilitatea de a face practică la MS dacă:

– Sunt la o facultate tehnică în ani terminali

– Cunosc Germana sau Franceza

– Pot să se relocheze în București pe durata lunii sept

• Asigurăm cazarea

• Următorul program: 20 studenți, pe durata lunii

septembrie

• Mai multe detalii: www.microsoft.ro/gtsc/internship



Întrebări?


