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TIPURI DE COMUNICARE
Comunicarea internă Comunicarea externă

Imaginea publică

Clubul
Rotary



Cine poartă responsabilitatea creșterii
imaginii publice a Rotary în club?



Comitetul pentru imagine publică Rotary de la 
nivelul clubului:

 președintele clubului
 secretarul
 specialist(i) în comunicare/presă/IT.

Planificare strategică



PLANIFICAREA STRATEGICĂ DE 
COMUNICARE

La ce ajută?

 crearea coeziunii în interiorul clubului
 păstrarea membrilor, angajarea și participarea lor

la activitățile clubului
 informarea membrilor cu privire la activitatea

clubului
 livrarea unei imagini corecte a Rotary prin

evenimentele, proiectele clubului, creând
oportunități de recrutare a membrilor

 concordanța cu viziunea și tipul de mesaj transmis
de RI



Care credeți că este imaginea publică a clubului
vostru în comunitate?



OBIECTIVE DE URMARIT:OBOBIECTIVE DE URMARIT:
OBIECTIVE DE URMARITIECTIVE DE URMARIT:
OBIECTIVE DE URMARIT:

MESAJE CARE PROMOVEAZĂ IMAGINEA CLUBULUI 

• Rotary unește liderii/elitele profesionale.



• Rotary este o organizație de acțiune.



Dați câteva exemple de proiecte de acțiune Rotary in 
comunitate ale clubului.

 educație

 sociale

 sănătate

 mediu

 cultură



OBIECTIVE DE URMARIT:OBOBIECTIVE DE URMARIT:
OBIECTIVE DE URMARITIECTIVE DE URMARIT:
OBIECTIVE DE URMARIT:

• Prin Rotary se conectează diverse perspective.



• Prin Rotary clădim relații de durată.



Rotary, imagine și lumină 

Dr. Lia Lucia Epure



























PR - PUBLIC RELATIONS

Ruxandra Bandi



1. Crește vizibilitatea 
clubului 

2. Crește încrederea 
comunității în Rotary

3. Vă ajută să promovați 
evenimentele sau 
proiectele clubului, 
înainte și după

4. Informațiile importante 
ajung mai ușor la 
comunitate

4 MOTIVE PENTRU A AVEA O RELAȚIE STABILĂ 
CU PRESA LOCALĂ



ÎNTREBARE

Care sunt elementele de promovarea a 
imaginii publice Rotary pe care 

intenționați să le folosiți în comunitatea
voastră?



WEBSITE

DE CE SĂ AVEM UN SITE AL CLUBULUI

https://rotaryclubab.ro/

• Puteți adăuga o pagină 
specială sau un buton de 
donații pentru club sau 
proiecte 

• Puteți construi câte o 
pagină pentru fiecare 
proiect, care apoi să 
ajute ca oamenii să vă 
găsească mai ușor pe 
Google

• Orice persoană interesată poate afla mai multe informații despre clubul vostru 
• Puteți lista toate proiectele și evenimentele clubului online



FACEBOOK
3 MOTIVE PENTRU A O 
FOLOSI:

1. Crește vizibilitatea clubului 
2. Păstrează legătura cu 

publicul țintă al clubului: 
sponsori, beneficiari, alte 
cluburi

3. Vă ajută să promovați 
evenimentele sau 
proiectele clubului, înainte 
și după

REȚELELE DE SOCIALIZARE & ROTARY



STUDIU DE CAZ – POSTĂRI FACEBOOK

• Likes – 36 
• Engagement – 143 
• Reach – 1400 
• Shares - 7

IMPACT



LINKEDIN
3 MOTIVE PENTRU A O FOLOSI:

1. Crește vizibilitatea 
clubului 

2. Rețea profesională 
unde puteți interacționa 
cu sponsori sau posibili 
noi membrii

3. Vă ajută să promovați 
evenimentele sau 
proiectele clubului, 
înainte și după

REȚELELE DE SOCIALIZARE & ROTARY



YOUTUBE 5 MOTIVE PENTRU A-L FOLOSI:
1. Crește vizibilitatea clubului 
2. Puteți publica video-uri de la evenimente sau despre proiectele cluburilor
3. Vă ajută să promovați evenimentele sau proiectele clubului, înainte și după
4. Video-urile pot fi distribuite și pe alte rețele de socializare
5. Creați astfel o librărie online cu toate poveștile cluburilor

REȚELELE DE SOCIALIZARE & ROTARY



STUDIU DE CAZ – YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=BBeW0Kq1c7U


CUM FOLOSIM EMBLEMELE ROTARY 
ONLINE

IMPORTANȚĂ: Folosirea corectă a logo-ului/siglei Rotary va crește 
încrederea în bradul/imaginea clubului.
Clubul va fi recunoscut mult mai ușor de către comunitate! 

TIPS & TRICKS:

1. Utilizați sigla pe toate 
materialele vizuale din mediul 
online: 
Facebook/Evenimente/Presă 
etc. 

2. Asigurați-vă că orice alt 
partener folosește sigla 
corect pe materialele vizuale 
create de către el.

ÎNTREBARE: Cum își poate crea un club un brand în 
comunitatea sa?



https://brandcenter.rotary.org/en-
GB/Materials/People-of-Action

https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Materials/People-of-Action


Vă mulțumim!

ADRIANA ROBU

TELEFON: +40 766 452 574
E-MAIL: adriana_robu@yahoo.com

LIA EPURE 

TELEFON: 0722287588
E-MAIL: liaepure@yahoo.com

RUXANDRA BANDI

TELEFON: +40 786 222 063
E-MAIL: ruxandra.bandi@gmail.com


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Elemente de comunicare internă și externă�în Rotary
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Rotary, imagine și lumină 
	Imaginea, o percepție subiectivă 
	Imaginea produce reacții 
	Ne dorim să fim vizibili
	Imaginea depinde de... cibernetica Rotary 
	Platon, valabil azi 
	O cale în construcția imaginii este newsletter Rotary ( cine? ce? cum? unde? de ce?) 
	Cibernetica, în raport cu mass - media 
	Imaginea, încredere și simpatie 
	Imaginea, încredere și simpatie 
	Neputință și curaj 
	Prietenii, cibernetica și imaginea 
	Mulțumesc! 
	PR - PUBLIC RELATIONS� 
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	                                                                                                                �                                                                                                                 INSTRUMENTE PENTRU PROMOVARE
	Slide Number 38

