Conferinta nationala
de presa

Hotel Novotel, Sala Paris

Bucuresti

11.00 am

16 Septembrie 2009

In data de 16 Septembrie anul curent a fost organizata conferinta de presa nationala.
Obiectivul principal al acestei conferinte de presa a fost acela de a promova, populariza si
prezenta detalii despre proiectul „Un viitor mai bun pentru femei”.

Locul desfasurarii: Hotel Novotel, Sala Paris
Ora incepere: 11:00

Obiectiv: Prezentarea proiectului „ Un viitor mai bun pentru femei” pentru mass-media nationale
si anuntarea inceperii cursurilor oferite gratuit beneficiarilor proiectului si descrierea continutului
acestora pe scurt.
Invitati: Jurnalisti specializati pe subiecte legate de fonduri structurale, redactori ai sectunilor de
social ale celor mai importante cotidiene; reviste de business, agentii de presa, publicatii online;
publicatii pentru femei:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jurnalul National – Gina Matei
Ziarul Financiar –Adriana Rosoga
Ziua - Corina Scarlat
Adevarul – Sandra Scarlat
Adevarul – Miruna Olteanu
Bursa – Ancuta Stanciu
Cronica Romana – Bogdan Stoleru
Libertatea – Delia Chilianu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gardianul – Laurentiu Musoiu
Libertatea pentru femei – Mariana Miron
Business Standard – Simona Cioacata
Business Standard – Ada Grajdenu
Curierul National – Andreea Stoica
Saptamana finaciara – Corina Gheorghe
AGERPRESS - Petre Iulia
Rompres – Cornelia Stanciu
Info News – Georgiana Lupu
Ioana- Ana-Maria Nica
Business Woman – Maria Niculescu
Felicia – Dana Bugean
Agricultorul Roman – Rodica popescu
Avantaje – Delia palade Teodorescu
Tabu – Adriana tudorache
Radio Romania Actualitati – Oana Adina Rusu
Antena Satelor – Marius Gruia
Radio RFI – Andreea Pietrosel
www.121.ro – Johanna Purdea
Evenimentul zilei – Adina Stan

Vorbitori:
• Oana Lupu – Moderatorul conferintei
• Gabriela Popescu – Depro Inovatie
• Ramon Trillo – Depro Inovatie
• Cristina Manescu – CEED
• Liliana Vasilescu – FRDS
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Desfasurator eveniment:
11:30-12:00 Sosirea jurnalistilor si invitatilor
Reprezentantii Saatchi & Saatchi PR care s-au ocupat de organizarea conferintei au intampinat
jurnalistii carora le-au fost oferite mape de presa cu informatii complete despre proiect.
12:10-12.15 Deschiderea evenimentului de catre moderator
Moderatorul a expus tema intalnirii: prezentarea proiectului „Un viitor mai bun pentru femei” si a
prezentat vorbitorii prezenti la masa de prezidiu.
12:15-12:25 Discurs Depro
In discursul sau, reprezentantul Depro Inovatie, Ramon Trillo, a descris compania pe care o
reprezinta si rolul acesteia in initierea si derularea proiectului. A fost prezentata nevoia specifica
pe care o acopera proiectul, obiectivele si rezultatele estimate
12:25-12:40 Discurs reprezentant FRDS
Discursul a prezentat organizatia si apoi s-a concentrat pe modul de implementare locala a
proiectului in regiunile vizate. A fost descrisa reteaua de persoane resursa si facilitatori si
importanta acestora in identificarea nevoilor specifice ale beneficiarilor si adaptarea cursurilor la
necesitatile rezultate din activitatea de cercetare.
12:40-12:55 Discurs reprezentant CEED
Descrierea organizatiei, a implicarii sale in cadrul proiectului. Urmata de prezentarea cursurilor
pe care proiectul le ofera si prezentarea celor doua sesiuni de cursuri desfasurate pina la
momentul conferintei.
12:55-13:10 Sesiune de Intrebari
Un numar de 21 intrebari au fost adresate reprezentantilor celor trei organizatii partenere in
proiect.
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Reflectarea in media a conferintei nationale de presa
In urma conferintei nationale realizate in data de 16 Septembrie 2009 au fost
inregistrate urmatoarele rezultate:
• informare completa a reprezentantilor presei centrale despre proiectul “Un viitor mai
bun pentru femei”, despre obiectivele, scopul si rezultatele proiectului.
• 8 aparitii in presa scrisa, 18 intrari in mediul online (un total de 26 de aparitii) si 4
emisiuni radio pe urmatoarele posturi:
 Radio Romania Actualitati (1 emisiune pe -16 septembrie 2009)
 Radio Romania Antena Satelor (3 emisiuni pe 16 septembrie 2009 - 2 emisiuni si
17 septembrie 1 emisiune)
 Radio RFI (o interventie pe 29 septembrie 2009)
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