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Comunicarea ca deschidere spre sens
Preț de mai bine de 16 ani, drept simbol pentru forța dialogică a comunicării a fost aleasă lucrarea lui Peter
Jecza numită Apropiere. Am considerat că aceasta poate fi expresia perfectă a negocierii, distanței
tensionate dintre două entități dispuse a se apropia, ca într-un joc dintre două ființe aflate față în față ce-și
dispută un spațiu al conciliantei apropieri. Trofeul marca înțelegerea comunicării ca relație a unei dualități,
a două entități distincte ce-și respectă, reciproc, individualitatea. Adevărat. Comunicare eficientă lipsită de
respectul celuilalt nu există.
Și, totuși… acum, după 16 ani, am decis schimbarea de accent. Noua lucrare-trofeu ce va premia excelența
în comunicare se numește Geneză. Ea aparține aceluiași creator – sculptorul Peter Jecza.
De ce am optat pentru o lucrare ce se dezvoltă în jurul ideii de naștere? Lucrarea figurează, extrem de
stilizat, tot două entități. Plinul și decupajul negativ al acestuia vorbesc despre principiul contrariului. Doar
că cele două elemente nu-și mai afirmă cu atâta pregnanță individualitatea, pentru a pune în valoare și a
proteja ceea ce se naște din întâlnirea celor două realități: un embrion.
Geneza lui Peter Jecza e un omagiu adus puterii născătoare de nou, născută dintr-o întâlnire. S-a schimbat
accentul apropierii. Nu fiecare entitate separată e importantă, ci ceea ce duc ele împreună mai departe.
Aceasta este forța pe care și comunicarea o are: aceea de a transforma dialogul, ducându-l mai departe, de
a fi constructiv, de a fi matricea unei noi geneze. Ideile novatoare se nasc din întâlnirile benefice, din
formele de comunicare în care nu actorii dialogului sunt importanți, ci ceea ce se naște din întâlnirea lor.
Romanian PR Award mizează, așadar, pe puterea creatoare a ideii ce se întâlnește în cercul comunicării.
Simbolică geneză a noului.
Comunicarea e importantă câtă vreme duce gândul mai departe, spre ceva nou, dincolo de afirmațiile
fiecăruia dintre partenerii de dialog. Embrionul ce apare în lucrarea-trofeu este sămânța noului.
Închei aceste gânduri cu speranța unei ediții reușite și mulțumesc din suflet membrilor juriului, concurenților, partenerilor și prietenilor care ne onorează cu încredere an de an!
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Categorii de concurs
Premii de excelenţă

1. Comunicare corporatistă
Categoria se adresează programelor
de comunicare dezvoltate pentru a
sprijini misiunea și viziunea organizației, obiectivele strategice de
dezvoltare pe termen lung și de
branding. Sunt incluse aici programele de comunicare menite să sporească
notorietatea organizațiilor și buna lor
reputație.
Cu sprijinul:
2. Comunicare de brand (PR pentru
marketing)
2.1 Produse și servicii existente
2.2 Produse și servicii noi
Secţiunea reunește campaniile de
comunicare concepute în scopul
lansării, (re)poziţionării sau promovării de produse și servicii către clienţi,
companii sau consumatori individuali.
3. Comunicare pentru administrarea crizelor, a riscurilor și oportunităţilor
Categoria include programele de
comunicare care au contribuit la
prevenirea ori buna gestionare a unui
conflict sau a unei situații de criză cu
potențial de risc pentru dezvoltarea
pe termen lung a unei organizații.

7. Responsabilitate socială (CSR) și
dialog cu grupurile cointeresate
Categoria se referă la programele de
comunicare concepute pentru a
susține performanțele sociale ale
companiilor precum și dialogul social
dintre organizații și principalele
grupuri cointeresate.

4. Digital PR și Social Media
Categoria reunește campanii de
comunicare care utilizează media
digitale și sociale în scopul atingerii
unor obiective de relații publice. Sunt
incluse aici și campaniile de PR
adresate bloggerilor.

Cu sprijinul:
8. Comunicarea proiectelor de
mediu
Categoria cuprinde campaniile de
comunicare concepute pentru a
susține performanțele de mediu ale
organizațiilor, conștientizarea unor
probleme de mediu și comunicarea
acestora către stakeholderi.

4.1 Digital PR: Subcategoria reunește
campanii de comunicare care folosesc
platforme digitale – video, YouTube,
websites, comunități, forumuri online și
bloguri, podcasturi, mobile media,
Apps, mecanisme virale, sau alt mix
digital, pentru a atinge obiective de
relații publice.

Cu sprijinul:

4.2 Social Media: Subcategoria
reunește campanii de comunicare care
folosesc social media pentru a atinge
obiective de relații publice. Sunt
incluse aici atât campanii exclusive de
social media, cât și proiecte cu
obiective mai largi, dar care folosesc
prioritar instrumente de social media.

9. Media Relations
Categoria include proiectele specifice
comunicării cu presa scrisă, audiovizuală și online, de la întocmirea
dosarelor de presă la organizarea
conferințelor de presă și a altor
evenimente specifice interacțiunii
PR-presă. Sunt vizate, de asemenea,
proiectele care reflectă o bună
gestionare a comunicării cu presa în
situații de criză.

Cu sprijinul:
5. Comunicare internă
Sunt vizate campaniile de comunicare internă, programele de comunicare
cu angajații menite să sprijine
obiectivele de management al
resurselor umane, să sporească
gradul de fidelitate precum și
implicarea angajaților în proiectele
organizației.

NOU!
6. Employer Branding
Sunt incluse în acestă categorie
programele menite să câștige
încrederea potențialilor candidați, să
ajute la recrutarea și loializarea
acestora, să proiecteze în mintea
angajaților și a stakeholderilor externi
imaginea angajatorului preferat.

10. Public Affairs/Advocacy/Lobby
Sunt incluse aici campaniile de
sensibilizare a opiniei publice și a
factorilor de decizie cu privire la
hotărâri ce prezintă efecte directe
asupra oamenilor, organizațiilor sau
societății în ansamblul său, cât și
proiectele de lobby ale organizațiilor
menite să influențeze legislația.
11. Organizații non-guvernamentale.
Societate civilă
Categoria include campanii de
comunicare realizate de către
organizații non-guvernamentale în
orice domeniu de interes social și
civic. Sunt vizate, de asemenea,
campaniile inițiate de către agenții în
scopul sprijinirii societății civile.

Premii de excelenţă (continuare)

12. Comunicare în domeniul public
Categoria cuprinde programe de
comunicare realizate de către
instituțiile publice pentru atingerea
unor obiective de interes public. Sunt
vizate, de asemenea, campaniile
inițiate de către companii sau agenții
și care urmăresc un obiectiv de
interes public. Nu sunt eligibile
campaniile realizate în scop electoral.

18. Sport & Entertainment
Categoria reunește campanii de PR
din sport și divertisment. Sunt incluse
aici activări de brand, programe de
sponsorship și parteneriat, programe
de CSR care valorifică valorile
sportive, proiecte educative în
domeniul sportului, evenimente
sportive cu componentă de PR etc.

Cu sprijinul:
13. Comunicare în domeniul
financiar
Categoria se adresează instituțiilor
financiare care dezvoltă și implementează campanii de comunicare și/sau
programe de educație financiară.
Categoria include și proiecte care
surprind relația cu investitorii,
acționarii și alți stakeholderi financiari. Sunt vizate de asemenea
campaniile care targetează autoritățile piețelor financiare/de capital și
presa de specialitate. Sunt incluse
totodată programele de comunicare
a rezultatelor financiare anuale.
14. Comunicare în domeniul
medical
Secțiunea cuprinde campanii
realizate de actorii sistemului medical
românesc, precum companii
farmaceutice, lanțuri de farmacii,
furnizori și distribuitori de aparatură
medicală, societăți de asigurări,
instituții publice de profil, agenții de
PR specializate în comunicare
medicală și ONG-uri care acoperă
subiecte de interes medical.
Cu sprijinul:

15. Tech PR
Categoria vizează campanii de
comunicare realizate de sau pentru
jucătorii sectorului IT&C (telecom,
hardware, software, gaming, dot.com
etc).
16. Cultură, Artă
Categoria include programe de PR
cultural inițiate de instituții culturale,
agenții, companii sau freelanceri.
Sunt incluse aici evenimentele și
festivalurile culturale, parteneriatele
cultură-business, programele de
educație culturală, programele
culturale pentru angajați, programele
care folosesc cultura ca axă a
responsabilității sociale și/sau axă de
comunicare și marketing etc.
17. Fashion & Lifestyle
Categoria include programe de PR în
domeniile fashion și lifestyle.

19. Buget – Creativitate +
Secțiunea se adresează start-up-urilor, organizațiilor non-profit și
IMM-urilor care au atins obiective
bine determinate prin campanii de
comunicare finanțate cu resurse
financiare limitate. Sunt avute în
vedere campaniile care s-au remarcat
prin originalitate, prin capacitatea de
a implica voluntari sau orice alte
resurse nefinanciare în scopul
atingerii unor obiective date.
NOU!
20. Evenimente și marketing
experiențial
Sunt incluse aici evenimente care
contribuie la susținerea și atingerea
unor obiective de relații publice —
evenimente de lansare, relansare sau
repoziționare, evenimente participative și de interacțiune directă cu
brandul, activități ale brandurilor în
diverse festivaluri, evenimente B2B,
evenimente de comunicare internă,
evenimente speciale cu implicarea
comunității etc.

Realizări excepţionale de echipă
21. PR In-House Team of the Year
Această distincție recunoaște
performanțele deosebite ale
departamentelor de PR in-house.
Aplicația, nu mai mare de 4 pagini A4,
în limba română, va oferi juriului
informații precum: numărul și
structura membrilor echipei de PR,
ariile de expertiză acoperite, sumar al
realizărilor cheie, rolul funcției de
comunicare în organizație, exemple
de proiecte relevante și nivelul de
impact al acestora, o poză de grup,
scurt argument de ce premiul ar fi o
distincție binemeritată. Orizontul de
timp: ultimii 2-3 ani.
22. Small Consultancy of the Year
Această distincție recunoaște
performanțele deosebite ale
agențiilor cu până la cinci angajați
full-time. Aplicația, nu mai mare de 4
pagini A4, în limba română, va oferi
informații precum: misiune, data
înființării, numărul de angajați
(executivi/suport), cifra de afaceri,
marja de profit, un sumar al realizărilor deosebite, % creștere al portofoliului de clienți, rata de retenție a
clienților, exemple de proiecte
relevante și nivelul de impact al
acestora, 2 testimoniale din partea
clienților/partenerilor, scurt argument
pentru potențialii angajați. Orizontul
de timp: ultimii 2-3 ani.

Diplomele de
excelenţă
Romanian PR
Award
Următoarele categorii recunosc
excelența în conceperea și realizarea
unor instrumente de comunicare
creative și eficiente, menite să
faciliteze procesele de comunicare.
23. Website/Intranet/Blog/Pagină
Facebook/Instagram
24. Newsletter Intern
25. Raport Anual
26. Kit de presă
27. Publicaţii externe
28. Sponsorship
29. Producţii video

Disticţii speciale
ale juriului
PR Agency of the Year
Distincția se acordă agenției cu cele
mai bune rezultate la Romanian PR
Award. Ratingul final ia în considerare
premiile și nominalizările obținute în
competiție, ponderate cu importanța
acestora.
PR Professional of the Year
Distincția se acordă comunicatorului
cu rezultate profesionale excepționale și o contribuție susținută la
dezvoltatea industriei. Juriul va
propune o listă scurtă ce urmează a fi
supusă votului în ședința finală de
jurizare. Pe lângă propunerile juriului,
vor fi luate în considerare nominalizările reprezentanților breslei. Acestea
sunt așteptate la
dana.oancea@praward.ro
Communicator of the Year
Distincția se acordă unei personalități
culturale, artistice, sportive sau
aparținând societății civile, care a
reușit să comunice exemplar cu
stakeholderii relevanți, fără a face
parte din breasla comunicatorilor.
Juriul va propune o listă scurtă ce
urmează a fi supusă votului în ședința
finală de jurizare. Pe lângă propunerile juriului, vor fi luate în considerare
nominalizările reprezentanților
breslei. Acestea sunt așteptate la
dana.oancea@praward.ro

Best Use of PR Evaluation
PR Innovator of the Year
Telekom Romania cheamă pe scenă inovatorii în comunicare

A șasea ediție a premiului special Raiffeisen Bank
Evaluarea este un subiect fierbinte pe agenda comunicatorilor datorită avantajelor
competitive pe care le promite, cuantificării bunului mers al proiectelor și posibilității de
previziune a rezultatelor viitoare.
Am putea spune că ceea ce nu poate fi cuantificat nu contează. Iar dacă vrem ca munca

Telekom Romania recunoaște, premiază și oferă vizibilitate proiectelor care, prin

noastră să conteze, atunci rezultatele pe care le obținem trebuie cuantificate.

inovația pusă în joc și excelența execuției, trec dincolo de granițele comunicării

Evaluarea corectă și cuantificarea bunului mers al proiectelor sunt condiții esențiale

obișnuite, de limitele actuale de practică și acceptare.

pentru creșterea industriei de PR și prezintă o serie de avantaje incontestabile.

Inovația apare atunci când sunt abandonate cărările bătătorite ale gândirii, modul

În primul rând, demonstrează impactul relațiilor publice atunci când acesta este pus la

normal de a privi și folosi lucrurile care ne înconjoară, maniera încetățenită de

îndoială. În al doilea rând, ajută la creșterea influenței funcției de PR în organizație și

rezolvare a problemelor. Punând la lucru cunoștințe multidisciplinare dintre cele mai

demonstrează contribuția acesteia la masa deciziilor. Și nu în ultimul rând, facilitează

diverse, colaborarea participativă și o doză sănătoasă de ludic, inovarea este motorul

comunicarea și interacțiunile cu grupurile de audiență.

din spatele tranziției spre nou, spre mai bine, spre cu totul altceva.

Dacă cele de mai sus nu îți sunt doar cunoscute, ci reprezintă convingerea profesională

Credem cu tărie că inovația în PR va reprezenta unul dintre cei mai importanți piloni

care te ghidează în programele de PR pe care le întreprinzi, poți intra în cursa pentru

de diferențiere în următorii ani, factorul-motor care va facilita accesul comunicatori-

premiul special Raiffeisen Bank, singura distincție din România care recunoaște excelența

lor la masa deciziilor, întărind rolul funcției de comunicare în cadrul organizațional.

practicilor de evaluare în PR.

Vă invităm, așadar, să acceptați provocarea noastră de a inova la Romanian PR Award

Preselecția se face de către juriul internațional care va reține proiectele care cumulează cele mai

și să îi oferiți juriului șansa de a exclama „wow”!

multe puncte la criteriul "evaluare" din top 3 al secțiunilor 1-20. Circa 20 de proiecte vor intra în

Preselecția se va face de către juriul internațional care va reține proiectele care cumulează cele
mai multe puncte la criteriul “inovație” din top 3 al secțiunilor 1-20. Aproximativ 20 de proiecte
vor intra în cursa pentru distincția "PR Innovator of the Year". Selecția finală a proiectului
câștigător va fi făcută de reprezentanții Telekom.

cursa pentru premiul special „Best Use of PR Evaluation“. Selecția finală a proiectului câștigător se
va face de către Raiffeisen Bank.

Criterii de jurizare
Tema/Oportunitatea (5% din scoringul
total)
• Specificul organizației pentru care a
fost realizată campania
• Oportunitatea campaniei / Problema
specifică abordată
Cercetarea (10% din scoringul total)
• Selectarea surselor de documentare,
relevanța informațiilor colectate,
modul de utilizare a informațiilor în
scopul atingerii obiectivelor campaniei
Planificarea (15% din scoringul total)
• Definirea obiectivelor campaniei și
stabilirea criteriilor de evaluare
• Identificarea publicului țintă
• Formularea mesajelor comunicate
grupurilor țintă
• Selecția canalelor de comunicare
• Realizarea suporturilor de comunicare
a mesajelor
• Contactele realizate cu echipa
managerială pentru asigurarea
sprijinului acesteia

Implementarea (25% din scoringul total)
• Descrierea etapelor campaniei
• Reevaluări și ajustări ale planului pe
parcursul implementării acestuia
• Dificultăți întâmpinate
Evaluarea (25% din scoringul total)
• Analiza și cuantificarea rezultatelor
campaniei. Sunt apreciate rezultatele
tangibile, care demonstrează atingerea
obiectivelor măsurabile, așa cum au
fost descrise la secțiunea planificare.
Nu uita: Măsurătorile de tip AVE nu
reprezintă valoarea relaţiilor publice!

lui, demersul de a încerca tehnici noi de
comunicare, talentul de a identifica și
dezvolta modele noi de parteneriat și de
implicare a stakeholderilor, abilitatea de a
pune în valoare resurse umane multidisciplinare, facilitând astfel performanțele de
business și sociale ale organizațiilor
precum și dialogul dintre organizații și
grupurile cointeresate. Considerăm că
abordarea fundamentală a proiectului este
inovatoare, atunci când transformă nivelul
de impact, oferind soluții ce pot fi
replicate și de alții.

Creativitatea (10% din scoringul total)
Se apreciază originalitatea pusă în slujba
obiectivelor.

Premiile vor fi anunţate în cadrul unei ceremonii
festive ce va avea loc la JW Marriott Bucharest Grand
Hotel, în seara zilei de 21 Noiembrie 2019.

Inovația (10% din scoringul total)
Prin inovație în PR înțelegem o abordare
nouă a actului comunicării în care
primează puterea ideii și schimbarea
paradigmei în fața comunului și comodu-

În afara premiilor pe categorii, juriul internaţional va
acorda distincţiile PR Agency of the Year, PR
Professional of the Year și Communicator of the Year.

Înscriere
Eligibilitate
• Competiția este deschisă oricărei
persoane fizice sau juridice
• Agențiile se pot înscrie în competiție în
numele clienților lor
• Sunt eligibile proiectele care s-au
desfășurat în ultimii doi ani. Se acceptă
și campanii în derulare, dar care
prezintă rezultate cuantificabile la
momentul înscrierii în concurs
• Nu există o limită a numărului de
proiecte înscrise în competiție
• Orice proiect poate fi înscris simultan
în cadrul mai multor categorii de
concurs
Conflict de interese
Organizațiile care au un reprezentant în
juriu pot înscrie proiecte în competiție, dar
nu pot participa la evaluarea secțiunilor de
concurs în care se regăsesc propriile
aplicații. De asemenea, aceștia au obligația
de a se abține de la exprimarea oricărei
opinii care vizează evaluarea propriilor
proiecte în sedința finală a juriului.
Organizatorii se angajează să evite orice
conflict de interese, stabilind grupele de
jurizare pentru fiecare secțiune de concurs
după centralizarea tuturor aplicațiilor,
când se pot identifica eventualele
conflicte.
Termenul de înscriere
Termenul până la care se pot face înscrieri
în competiție este 30 Septembrie 2019.
Înscrierile efectuate după această dată,
dar cel târziu până vineri, 4 Octombrie
2019, implică o creștere cu 10% a taxei de
înscriere.
Termenul nu va mai fi prelungit după data
de 4 Octombrie.

Aplicațiile
Aplicațiile se trimit în format electronic la
inscrieri@praward.ro și cuprind:
• Formularul de înscriere, disponibil la
http://www.praward.ro/inscriere
• rezumatul campaniei, în format PDF,
nu mai mare de 4 pagini A4, mărimea
fontului 12, în limba engleză, cu
respectarea criteriilor de jurizare (max.
2MB); fișierul se va salva cu numele
Organizație_Agenție_eng.pdf
• Executive summary, în limba engleză, (o
pagină A4, format DOC), însoțit de o
imagine cover (1024x576 px). Această
versiune va fi postată după anunțarea
câștigătorilor pe www.praward.ro, în
arhiva proiectelor câștigătoare.
• dovada achitării taxei de participare
• opţional — materiale auxiliare care
susțin campania (în format PDF, max.
2MB), transmise electronic împreună
cu aplicația. Materialele video se vor
posta pe servere publice și se va
specifica linkul în aplicație.
Taxa de participare
• Taxa de participare este de 185 €
pentru fiecare campanie înscrisă la una
din categoriile 1-22. ONG-urile vor
achita o taxă redusă de 75 €.
• Pentru înscrierile la categoriile 23-29,
taxa de participare este de 115 €
pentru companii/agenţii, respectiv de
70 € pentru ONG-uri.
• Înscrierea unei lucrări la mai multe
categorii este posibilă și presupune o
taxă suplimentară de 65 € pentru
fiecare categorie adiţională.
• În situația în care o campanie se
regăsește atât în categoriile 1-20 cât și

23-29, înscrierea de bază se consideră
cea din 1-20.
• Taxa se achită prin transfer bancar, în
lei, la cursul BNR din ziua plăţii, în
contul Forum for International
Communications nr. IBAN
RO36 BRDE 441S V751 3803 4410,
deschis la BRD-GSG, Agenţia 13
Septembrie București, cu menţiunea
"Taxa de participare competiție", C.I.F.
15818939.
Dreptul de autor
Aplicantul își rezervă dreptul de proprietate intelectuală asupra proiectului. În
scopuri educative, organizatorul își rezervă
dreptul de a publica rezumatul proiectelor
câștigătoare pe www.praward.ro, de a
utiliza numele participanților, fotografii
sau alte materiale legate de proiectele
înscrise în concurs. Organizatorul va utiliza
aceste informații în campania de presă și
pe site-ul www.praward.ro.

Organizator
Forum for International Communications este o organizație non-guvernamentală
care cultivă în mediul comunicatorilor profesioniști standarde etice și de
performanță ale profesiei de relații publice. Fundația organizează din 2003
competiția Romanian PR Award, impusă drept cel mai important eveniment de
recunoaștere a excelenței în domeniul comunicării de afaceri din România. În
aprilie 2009, fundația a lansat portalul de resurse PR Romania, una dintre cele mai
relevante publicații online de PR din Europa, conform Communications Director.
În martie 2006, Forum a inițiat programul CSR România cu scopul de a promova
bunele practici în domeniul responsabilității sociale corporatiste, program afiliat
la rețeaua europeană CSR Europe. Alături de parteneri din sectorul privat și
public, Forum implementează din 2017 Carta Diversițății din România.

Contact
Dana Oancea
Forum for International Communications
Str. Uranus nr. 98, Bl. U8, Sc. 4, Ap. 74
Sector 5, 050826 București
Tel. 0722-964382
dana.oancea@praward.ro
www.praward.ro

Partener principal

Parteneri

Cu sprijinul

Parteneri media

