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Agentie de relatii publice infiintata in 2008 

5 clienti companii multinationale: Oriflame, Petrom, 

GROUPON, Mega Image, SamMils Distribution 

7 clienti companii locale si 2 ONG-uri 

Diferite evenimente de promovare si de comunicare 

interna si petreceri organizate periodic pentru clienti 

4 evenimente de amploare, organizate cu bugete minime: 

“Luxury & Elegance”, “Congresul Comunicatorilor”, 

“Congresul de Medicina Integrativa”, “Targul de Cultura, 

Traditie si Manufactura Romaneasca” 

Despre noi… 



7 proiecte de responsabilitate sociala dezvoltate si/sau promovate in perioada 

2010 - 2013:  

Proiectul educational “Buticul de PR” (4 editii) 

Proiectul de CSR – “Descopera traditiile culinare romanesti” (februarie – 

decembrie 2013) 

Proiectul de mediu “Linked to Green” 

Proiectul educational-sportiv “Go Forest” 

Proiectul educational de acordare a burselor pentru docoranzi CERDOCT 

(2010 – 2012) 

Proiect european de sprijinire a pacientilor oncologici 2010 – 2013 

Proiect european de sprijinire a persoanelor cu dizabilitati 2010 - 2013 

Despre noi… 



Servicii unice pe piata de PR romaneasca 

Delegarea de consultanti care sa isi desfasoare activitatea de la biroul 

clientului, pe perioada proiectelor 

Specializare in organizarea evenimentelor de promovare a obiectelor si 

serviciilor de lux 

Dezvoltarea si/ sau promovarea proiectelor cu fonduri europene 

Consultanti specializati in proiecte luxury 

Idei creative dezvoltate cu bugete minime  

Productie de materiale publicitare si video la preturi speciale 

Rezultate rapide pe termen scurt 

Workshop-uri aplicative pentru specialistii de PR 

Ne diferentiem prin… 



Clienti & proiecte 2010-2013 



PROIECTE 2010 – 2013 

Pentru clienti 
exemple 



Mega Image – “Satul lui Mos Craciun” 



PETROM “Petrolists’ Christmas Party” 



Activitati de lansare si promovare pe termen scurt 

Campanie de tatonare 

Relatii cu presa (interviuri si articole) 

Eveniment de lansare informal cu activitati de relaxare la spa 

Rezultate (in mai putin de 2 saptamani):  

Cea mai vizibila companie de piata de profil 

20 interviuri si articole gratuite exclusive dintre care: 

10 interviuri exclusive (minim o pagina) in Ziarul Financiar, 
Financiarul, Evenimentul Zilei, The Money Channel, 
dailybusiness, wall-street etc. 

10 stiri si articole despre Groupon si despre lansarea sa pe 
piata 

Lansare GROUPON 



Lansare Cresa Sweet Baby 

Descriere:  

• 30 de jurnalisti si 30 de clienti potentiali au fost invitati impreuna cu copiii 

• Timp de o jumatate de zi, sambata, copiii s-au putut juca impreuna cu 

educatoarele in timp ce parintii s-au relaxat si au vizitat cresa 



Lansare e-redus 

Descriere 

Eveniment informal organizat cu buget redus (aproape 0) pentru lansarea 

platformei de cumparaturi online e-redus  

25 de jurnalisti au fost invitati la o cafea si o baklava la Cafeneaua Istanbul 

Rezultate 

25 jurnalisti de la principalele publicatii lifestyle, horeca si timp liber au participat  

30  materiale de presa publicate gratuit 



Descriere 

Un proiect de responsabilitate sociala pentru realizarea unei conexiuni intre 

HORECA (Hoteluri, Restaurante, Cafenele si firmele de Catering) si companiile de 

colectare selectiva. 

Rezultate 

22 locatii Horeca inscrise in proiect  

Peste 16.000 kg deseuri colectate selectiv 

Crearea unei platforme B2B 

2 conferinte de presa 

Extinderea proiectului in caminele studentesti Moxa 

55 materiale de presa 

42 stiri gratuite (stiri TV, presa scrisa & online, bloguri) 

13 advertoriale, interviuri si machete de presa 

Linked to Green 



GO FOREST 

Descriere 

Proiect de responsabilitate sociala finanţat prin programul “Youth In Action” 
pentru promovarea şi conştientizarea importanţei unui stil de viaţă sănătos cu 
ajutorul sportului ecologic (orienteering) 



Lansare colectie toamna – iarna PJ-Shoes 

Descriere:  

In septembrie 2010, 17 copii ai jurnalistilor au fost invitati sa realizeze o 
scurta prezentare de moda cu ocazia lansarii colectiei toamna-iarna de 
incaltaminte pentru copii 

Evenimentul a fost organizat la o gradinita privata, cu un buget minim 

Rezultate: 

15 copii din ai jurnalistilor au prezentat audientei colectia de incaltaminte 

Peste 50 parinti si bunici (minim 10 jurnalisti) au participat la eveniment 

Peste 30 materiale de presa publicate 

Epuizarea intregii colectii de incaltaminte, in 2 luni 

 



Descriere 

Proiect european de creare a 3 Centre de Consiliere şi reintegrare socială a 
persoanelor diagnosticate cu cancer, în Bucureşti, Iasi si Cluj-Napoca. 

sesiuni de tutoriat, consiliere individuală pentru persoanele din grupul ţintă, activităţi 
de asistenta psihosocială, activităţi de terapie ocupaţională şi stimulare a implicarii 
în viaţa comunităţii a persoanelor diagnosticate cu cancer.  

Pregartirea unor campanii de sensibilizare si informare a publicurilor vizate 
 

Activitati si rezultate partiale 

Pregatirea evenimentelor de lansare pentru cele 3 centre de informare 

Peste 2500 de vizualizari ale filmului din campania de sensibilizare 

Peste 300 de participanti la seminariile periodice organizate pentru ONG-urile si 
specialistii din domeniul medical 

Peste 60 de  materiale de presa aparute dupa evenimentul de lansare a proiectului 

Zeci de redirectionari ale filmului in Social Media 

367 de respondenti la interviurile din Bucuresti, Cluj si Iasi 

100 de participanti la cele 3 zile de testare medicala gratuita (dintre care minim 40 
de jurnalisti) 

Retea nationala pentru sustinerea pacientilor oncologici 



  Reţea multiregională pentru terapie integrativă, consiliere şi reintegrare socială a persoanelor diagnosticate cu 

cancer, Cod proiect: POSDRU/84/6.1/S/55178 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Investeşte în oameni! 
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Descriere 

Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor 

economiei sociale, în vederea cresterii şanselor de reinserţie socială 

a persoanelor cu dizabilităţi. 

Grupul ţintă al proiectului este format din 800 de persoane cu 

dizabilităţi diferite 
 

Activitati si rezultate partiale 

Pregatirea campaniei de sensibilizare si promovare a proiectului 

Organizarea a zeci de seminarii cu ONG-uri si specialisti din domeniul 

medical 

Redactarea revistei PACES, pentru sensibilizarea opiniei publice  

Organizarea evenimentelor de lansare a centrelor de consiliere de la 

Bucuresti, Brasov si Constanta cu peste 300 de participanti 

Organizarea unor cursuri de formare profesionala periodica 

Publicarea unor interviuri periodice cu specialistii patronatului 

Proiect de sustinere a persoanelor cu dizabilitati 



PROIECTE 2010 – 2013 

Russenart 
Communications 

Proiecte proprii 



CSR - Buticul de PR 

Descriere 

primul proiect de responsabilitate sociala care si-a propus educarea tinerilor 
printr-o prezentare reală a activităţii din agenţiile şi departamentele de PR. 

Rezultate 

Lansarea blogului “Buticul de PR” cu informatii concrete si practice din PR 

4 editii Buticul de PR, in perioada 2010 - 2013 

Publicarea  si lansarea primei cărţi practice de comunicare intitulată “Secretele 
relatiei cu presa “ in Bucuresti, Cluj si Timisoara 

Peste 200 de materiale informative despre proiect in presa (TV, presa scrisa, 
publicatii online), social media, bloguri si grupuri de discutie 

Peste 180 de ore de traininguri si workshop-uri in Bucuresti, Cluj, Timisoara si 
Sinaia  

Peste 600 de cursanti 

 

 

http://buticuldepr.wordpress.com/despre-mine/cartea-secretele-relatiei-cu-presa-sfaturi-practice-si-studii-de-caz/
http://buticuldepr.wordpress.com/despre-mine/cartea-secretele-relatiei-cu-presa-sfaturi-practice-si-studii-de-caz/


Este un program de responsabilitate sociala, cu tema “Descopera 
traditiile culinare romanesti!”  

 
Perioada 

Proiectul se deruleaza in perioada februarie – decembrie 
2013, timp de 11 luni 
Programul beneficiaza de sprijinul restaurantelor din 
Bucuresti unde sunt preparate si filmate retetele 
In fiecare luna este promovata cate una dintre cele 9 regiuni 
istorice ale Romaniei, iar in august si decembrie sunt 
promovate retete ale minoritatilor nationale 
In fiecare saptamana este promovata cate o reteta 
traditionala iar periodic sunt organizate evenimente de 
promovare a retetelor traditionale ale perioadeirespective 
Saptamanal, sunt promovati partenerii proiectului, impreuna 
cu retetele traditionale prin campanii de presa transmise 
partenerilor media 
 

Obiective 
Descoperirea si promovarea unor retete traditionale vechi  
promovarea pensiunilor care folosesc retete traditionale 
Promovarea partenerilor si sustinatorilor proiectului 
 

Proiect CSR – Descopera traditiile culinare romanesti 



Ce am obtinut pana acum? (perioada februarie – octombrie) 

Peste 1000 materiale de presa publicate (articole, bannere online, filme, 
interviuri, photografii, afise si pliante)  

100 de lideri de opinie si reprezentanti ai publicului larg au participat la fiecare 
eveniment 

Credibilitate foarte mare a proiectului 

Minimum 3.000.000 persoane/ luna au aflat despre proiect  

53 de parteneri media  

38 campanii de presa (retete si informatii despre proiect) 

36 retete traditionale din 8 zone ale tarii identificate si promovate  

4 evenimente periodice organizate 

Proiect CSR – Descopera traditiile culinare romanesti 



Luxury & Elegance – 2 editii 



Loc: Marshal Garden 

Data: 30 Noiembrie - 2 decembrie 2012 

Durata: 3 zile 

Descriere 

Târgul de Cultură, Tradiţie şi Manufactură Românească a inceput de 

Sfântul Andrei, a continuat de Ziua României, pe 1 decembrie şi s-a 

incheiat duminică, 2 decembrie 2012. 

În cadrul evenimentului au fost invitaţi să se promoveze reprezentanti  

ai culturii româneşti, producători de artă populară, produse româneşti 

cu o istorie bogată, conace şi clădiri istorice, agenţii de turism care 

promovează zone pitoreşti ale ţării, mesteşugari populari şi alţii. 

 



           Locatie: Regal Ballroom 

   Data: 29 februarie 2011 

Durata: 1 zi 

Tema: “Comunicarea in slujba societatii.” 

Numar de invitați: 650 de reprezentanti ai industriei de comunicare romanesti 

din: departamente de comunicare din institutii de stat si ONG-uri, departamente de 

marketing și comunicare ale companiilor romanesti si  multinationale, agentii  

   (comunicare și relatii publice, media, BTL, creatie,  

   productie publicitara, advertising, Outdoor, Indoor,  

   cercetare de piață, branding, CSR, evenimente, etc.),  

   consultanti independenti, jurnalisti 

 

Congresul Comunicatorilor 



CEEA CE PUTEM FACE… 

 



STRATEGII DE COMUNICARE INTEGRATA 

Este necesar ca orice institutie sa aiba in fiecare an o strategie de  

comunicare eficienta, pentru a atenua din sensibilitatea organizatiei la  

evolutia pietei si a curentelor. 

 

Lucram pentru clientii nostri, construindu-le strategiile de comunicare ce vor  

promova o mai buna intelegere a organizatiei. 

 



PROIECTE DE RESPONSABILITATE SOCIALA 

Identificam programe de responsabilitate sociala in concordanta cu 

valorile institutiei pentru care lucram 

Dezvoltam programe de responsabilitate sociala subventionate de 

fondurile europene, respectand cerintele specifice 

Pregatim strategia de dezvoltare a proiectului, inclusiv planul de 

activitati, calendarul de desfasurare si bugetul 

Dezvoltam fiecare proiect de responsabilitate sociala respectand 

deadline-urile fiecarei etapa si nece 

Evaluam periodic rezultatele fiecarei etape a proiectului 



ORGANIZARE EVENIMENTE 

Va oferim: 
 

Crearea conceptului, planificarea si structurarea evenimentului;  

Gasirea locatiei ideale; 

Crearea prezentarilor;  

Relatia cu toti furnizorii (locatie, echipament tehnic, catering 

etc.), 

 Realizam design-ul si productia de materiale de branding; 

Managementul evenimentului; 



RELATII CU PRESA 

Va oferim… 

 Cresterea vizibilitatii in mass media prin: 

Asigurarea unei bune acoperiri media prin interviuri si articole 

Promovarea evenimentelor organizate; 

 

Asiguram… 

Monitorizarea zilnica a presei; 

Analiza media calitativa/ cantitativa lunara sau trimestriala; 

 



RELATII CU PRESA 

Construim… 

O relatie de incredere, pe termen lung cu presa nationala si regionala 

 

Pregatim cu succes: 

 

Conferinte de presa si  

Lansari de produse sau servicii 

Evenimente mondene; 

Media Tour-uri 

Mese rotunde si dezbateri;  

Campanii media la nivel national si local. 

 



COMUNICARE INTERNA 

Oferim programe de comunicare interna in concordanta cu 

valorile institutiei pentru care lucram. 

 

Ne folosim de cercetare si analiza interna 

Instrumente ale comunicarii interne:  
Materiale audio-video;  

Newslettere scrise si multimedia; 

Site-uri, retele intranet; 

Evenimente corporatiste;  

Petreceri de Craciun; 

Evenimente interne. 

 



PRODUCTIE PUBLICITARA 

Oferim servicii de productie pentru: 

Materiale corporate (design grafic, logo, website, bannere, 

mesh-uri etc.) 

Materiale audio-video: 

- Montari video pentru corporatii 

- Filme documentare (film portret, documentare istorice, docu-

drama, documentare stiintifice, etc.) 

- Filme de fictiune de scurt, mediu si lung metraj 

- Reclame informative / productii video cu raspuns direct  

- Materiale video didactice  

- Interviuri 

- Filmare evenimente 

- Intro-uri, Trailere, Promo-uri 



Contact 

Larisa Toader 
Managing Director 

 
larisa.toader@russenart.ro 

0730 799 251 

mailto:larisa.toader@comunicare.ro

