Secretariatul Executiv

PROGRAMUL:
PARTENERII MEDIA CNR-CME
FIŞA EVENIMENTULUI
1. DENUMIREA EVENIMENTULUI:

-

ÎNTÂLNIREA ANUALĂ DE LUCRU cu tema:
“Îmbunătăţirea promovării mediatice reciproce”

2. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
-

Data:

27 aprilie 2017, orele 1000-1200;

-

Localitate:

Bucureşti;

-

Loc desfăşurare:

ISPE, Sala Prof. V. Nitu, etaj 1

3. RESPONSABIL PROGRAM: Silvia Prundianu, Şef Dep. Evenimente, Comunicare şi Relaţii Interne CNR-CME
4. ORGANIZATORI
 ASOCIAŢIA COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI
 Partenerii media CNR-CME
5. MOTIVAŢIA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI
 Relatiile cu partenerii media reprezintă una din priorităţile strategiei globale a Asociaţiei CNR-CME,
contribuind la creşterea reprezentativităţii, în acelaşi timp având rolul de influenţare şi informare a
publicului-ţintă – care este comun.
 Consolidarea comunicării cu partenerii media pentru realizarea obiectivelor comune, a unei promovări
mai eficiente şi identificarea de noi oportunităţi pentru cresterea vizibilităţii.
 Sustinerea dezvoltării domeniului energetic în România, prin organizarea în comun de evenimente
tehnice şi expozitionale cu scopul sensibilizării şi informării permanente a specialiştilor şi
reprezentanţilor mediului decizional şi de afaceri.
În prezent, Asociaţia CNR-CME are 11 parteneri media de prestigiu şi face demersuri pentru extinderea
parteneriatelor media cu publicaţii de mare audientă din domeniul energie-mediu, radio şi televiziuni.
6. OBIECTIVELE EVENIMENTULUI
1. Analizarea situaţiei actuale a comunicării între CNR-CME şi partenerii media, identificarea punctelor slabe
şi găsirea de soluţii pentru eliminarea / evitarea acestora pe viitor.
2. Definirea obiectivelor strategice, stabilirea acţiunilor comune, a mijloacelor de realizare a unei promovări
mediatice reciproce mai eficiente.
3. Organizarea si promovarea in comun de evenimente cu scopul integrarii active a politicilor
energetice din Romania in optiunile si tendintele majore care se manifesta pe plan mondial.
4. Convenirea si semnarea unui protocol de colaborare pentru perioada 2017-2018.
7. ACTIUNI DE INTERES COMUN
A) Publicarea și promovarea reciprocă, prin intermediul mijloacelor proprii (publicațiile on-line sau tipărite,
website-uri, newslettere s.a.), de materiale informative din domeniile proprii fiecărei părți privind:
• politicile energetice la nivel naţional, european şi global;
• activitatea CNR-CME și CME;
• activitatea partenerilor media.

B) Participarea reciprocă la evenimente tehnico-științifice naționale și/sau internaționale (conferințe,
simpozioane, forumuri, mese rotunde, seminare etc.) cu:
• moderatori şi / sau vorbitori
• lucrări – fără taxă de participare sau cu reducerea acesteia
• participanţi – cu acces gratuit sau cu discount
• expunerea publicațiilor și / sau a altor materiale promoționale
• includerea de materiale promoționale în mapa participantului; amplasarea de roll-up de promovare
în incinta în care se desfășoară evenimentul; inserarea de logo-uri, cu menționarea calității (coorganizator / partener / partener media, dupa caz) pe materialele de promovare a evenimentului;
C) Organizarea în comun de conferințe de presă și publicarea de comunicate de presă.
D) Facilitarea interacțiunii dintre reprezentanţii partenerilor media şi persoanele cu funcţii de răspundere din
sectorul energie-mediu, membri CNR-CME;
E) Organizarea de întâlniri periodice intre reprezentanții partilor, prin rotație, la sediul fiecăreia, pentru a pune la
punct tactici și strategii de promovare în probleme actuale ale energeticii
F) Schimb reciproc de publicații.
G) Acces liber la bibliotecile și colecțiile de materiale informative deținute de părți.
Alte detalii precum şi responsabilităţile părţilor se vor stabili de comun acord, pentru fiecare acţiune /
eveniment în parte, prin anexe care devin parte integrantă a Protocolului de colaborare.
8. PARTICIPANŢI


Reprezentanţi ai CNR-CME şi reprezentanţi ai partenerilor media CNR-CME.

Întocmit,
Silvia Prundianu
Şef Dep. Evenimente, Comunicare şi Relaţii Interne CNR-CME

