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Despre Vlad Popovici

În viața personală sunt soț și tată de fată ☺ 

Pe plan profesional activez de 20 de ani în industria de 
advertising și comunicare. 
Am pus bazele a două mari divizii de comunicare digitală: 
Saatchi & Satchi și Graffiti BBDO.
De 12 ani sunt Managing Partner la una dintre cele mai 
reprezentative agenții de publicitate din România: Kubis 

Sunt membru în Rotary de 4 ani, actualmente Chair pe 
Comunicare și Relații Publice Rotary District 2241, 
fondator și Președinte Rotary Club București Excelsior, dar 
și fost Vice-președine Rotary Club București Cișmigiu.  



1. Tendințe în comunicare 



Ce se întâmplă în doar 60 de secunde pe internet?



România digitală

60% dintre români dețin un smartphone

15,000,000 dintre români au acces la internet. 11,000,000 dintre ei sunt 
prezenți în social media, cu un cont înregistrat pe una dintre 
platforme (Facebook, Instagram, Youtube etc.)

dintre români au cont de Facebook. 94% dintre românii 
prezenți în social media sunt pe Facebook.

dintre români accesează social media 
de pe un device mobil50%

este rata de penetrare a Instagram, cea mai rapidă creștere 
a unei rețele de social media în România55%

66%



Tendințe în social media

Probabil cel mai viral mesaj global de susținere anti-Corona, 
a strâns mai mult de 8 miliarde views și 1.7 milioane de imitații 
de dans din partea celebrităților din întreaga lume.

A fost inițiat de P&G pentru donații împotriva virusului Covid19.

• Cel mai distribuit tip de conținut în social media este 
cel video. 

• YouTube, platfomă cu conținut exclusiv video, este 
pe locul 2 în topul utilizatorilor activi, după 
Facebook.

• Instagram promovează intens IGTV, ca o alternativă 
pentru YouTube.

• TikTok, mezina marilor platforme de social media, 
este într-o continuă creștere și datorită faptului că se 
bazează pe conținut video cu durată scurtă.

#1 Conținutul dinamic

https://www.youtube.com/watch?v=otmFuui1nN8


Tendințe în social media

Datorită faptului că majoritatea conținutului se 
vizualizează pe telefoanele mobile, formatul 
migrează tot mai mult din landscape (16:9) în 
portrait (9:16). 

Platforme de social media unde crește constant 
formatul înalt:
- Facebook: stories
- Instagram: stories, IGTV
- Whatsapp: stories
- Snapchat, TikTok: tot conținutul

Singura excepție este YouTube, al cărui format de 
conținut este singular: landscape. 

#2 Conținutul vertical



Tendințe în social media

Pe lângă opțiunile clasice de interacțiune cu conținutul din 
social media (ex. aprecieri, distribuiri, comentarii), fiecare 
platformă implementează constant noi variante pentru ca 
utilizatorii să poată fi implicați și mai mult în dialog. 

Opțiuni de interacțiuni:
Facebook: sondaje, organizarea de Watch party
Instagram: sondaje, slider-e, întrebări

După succesul Black Mirror: Bandersnatch, Youtube pare a fi 
locul un de vom avea parte de cele mai multe experiențe de 
filme interactive. Pe 30 octombrie 2019, YouTube a lansat A 
Heist with Markiplier – un film din 61 de videos și 31 posibile 
finaluri. 

#3 Conținutul interactiv

https://www.youtube.com/watch?v=9TjfkXmwbTs
https://www.youtube.com/watch?v=9TjfkXmwbTs


Tendințe în social media

Comportamentul actual al consumatorilor se îndreaptă către 
o comunicare plasată din ce în ce mai mult în spațiul digital.

Pentru ca imaginea unei pagini/unui profil să fie una sinceră, 
transparentă și să atragă noi fani, dialogul cu comunitatea 
trebuie să fie în lista priorităților. 

Pe Facebook, timpul de răspuns și procentajul de răspuns la 
mesajele private este vizibil. De asemenea, comentariile la 
postări trebuie să fie tratate ca un adevărat dialog cu 
utilizatorii. 

Chat bot-ul este o metodă foarte utilă pentru a oferi 
comunității informații în timp real despre activitatea paginii.

#4 Dialogul cu comunitatea



Tendințe în social media

AR-ul și VR-ul cresc în popularitate, iar platformele de 
social media sunt din ce în ce mai populate de acest tip 
de conținut. 

Filtrele de conținut din stories sunt acum în creștere, iar 
influenceri virtuali au început să își facă apariția în mai 
multe țări (ex. @lilmiquela are 2.1M de fani). 

Uneltele de creare a filtrelor pentru stories sunt la 
îndemâna oricui, Snapchat și Facebook (incl. Instagram) 
fiind primele care au democratizat procesul de 
implementare. 

#5 Realitatea augmentata

https://www.instagram.com/lilmiquela/?hl=en


2. Între mit și realitate



Cum este perceput Rotary 
online? 



Percepție vs. realitate

Căutări în Google pentru 
keywords care conțin Rotary

Căutări în Google pentru keywords pentru 
alte asociații și fundații cu profil asemănător

Concluzie: deși răspândirea și numărul de cluburi Rotary este mai mare, 
alte asociații au o vizibilitate mai bună sau generează mai multe căutări.



Interes Rotary pe ultimele 12 luni

• În grafic (linie albastră oscilantă) se poate observa că interesul pentru brandul 
Rotary are vârfuri de sezonalitate și nu urmărește un trend constant.

• Acest lucru se întâmplă atunci când se comunică doar punctual pe proiecte și 
campanii, și nu este gândită o stratgie și o comunicare constantă (ongoing), cum 
ar trebui (să avem o linie constantă și în creștere – roșie).



Concluzii

• Din căutările Google pentru “Rotary” se poate observa că există o diversitate mare a termenilor utilizați pentru 
căutare. În top 10 rezultate Google pentru termenul de căutare “Club Rotary” există 4 rezultate care duc către 
un club diferit Rotary. Prin urmare, deoarece comunicarea Rotary nu este centralizată sub un singur canal de 
comunicare (ca în cazul organizațiilor mari, ex: Salvați Copiii, MagicCamp), este important ca la nivel de 
comunicare fiecare grup să adere la aceleași reguli pentru a asigura coerența în comunicare la nivel de întreaga 
organizație. 

• Și organizațiile non-guvernamentale înregistrează “vârfuri” la nivel de căutări, însă în general se observă un 
volum constant de căutări, generat de o comunicare constantă a organizațiilor către publicul lor țintă. 

• De asmenea, se poate observa că organizațiile renumite au un volum mai mare de căutări din București, orașul 
cu cel mai mare PIB din România, unde există deci potențial mai mare de a atinge oameni care au venituri 
disponibile pentru donații. Este important să creștem vizibilitatea și să stârnim interesul oamenilor în 
orașele dezvoltate ale României. 



Civismul în România



Civismul în România

• În anul 2016, România se situa în coada clasamentului 
UE legat de implicare civică a populației. Evenimentele 
și tensiunile locale din ultimii ani (Colectiv, protestele 
din iarnă 2018, 10 august) au dus însă la o 
conștientizare a nevoii de implicare în societate. 

• În 2013, doar 14% dintre români luaseră parte la o 
activitate de voluntariat în ultimul an 
(„Responsabilitatea socială individuală în România”, 
Centrul de Marketing și Prognoza Socială 2014). 

• În 2017, un studiu Unlock Market Research arată că    
3 din 10 români erau implicați în activități de 
voluntariat. Creșterea implicării sociale a românilor 
este dublată și de creșterea încrederii acestora în 
organizații non guvernamentale, conform unei cercetări 
a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile din anul 
2017. 



Civismul în România este reactiv

• Chiar dacă în România implicarea socială nu este un 
fenomen răspândit, în momente de criza cetățenii devin 
mai solidari și se implică mai mult. 

• În contextul crizei Covid19, un studiu IRES realizat în 
martie 2020 arată că 68% dintre români susțin că ar 
participa ca voluntari în echipele de salvare dacă în 
localitatea lor s-ar înregistra un număr mare de 
îmbolnăviri. 60% dintre români susțin că ar dona bani 
pentru amenajarea spitalelor pentru a face față crizei 
Covid19. 

• Cele mai importante proiecte cu strângere publică de 
fonduri din ultimii ani din România au avut ca temă 
domeniul medical: Noi facem un spital (Primul spital 
pediatric de oncologie din România) și MagicHome (o 
casă care să îi găzduiască pe părinții copiilor bolnavi 
de cancer internați pentru tratament).

Raport 2018 Daruieste viata – Noi facem un spital



Nu suntem singurii

Companii mari încurajează, prin fonduri private și sub 
aripa CSR-ului intern, dezvoltarea ONG-urilor mici și 
medii care pot face un impact local pozitiv pe teme care 
se mapează chiar pe direcțiile Rotary de comunicare. 

În plus, chiar fundațiile acestor multinaționale au ca 
scop crearea proiectelor de impact, și o notorietate și o 
credibilitate (uneori) mai mare ca Rotary. 



Concluzii

• Deși în creștere în ultimii ani, gradul de implicare a românilor în activități sociale și civice în continuare 
este printre cele mai scăzute din Europa.

• Românii înțeleg însă tot mai mult importanța implicării la nivel de societate. Este important ca 
organizațiile să ofere mai multe modalități pentru implicare: sprijin financiar sau sprijin prin activitate 
de voluntariat. 

• Proiectele au mai mult nevoie de notorietate și un plan coordonat de susținere în comunicare, 
la nivel național.

5 elemente ale unei campanii de strângere de fonduri de succes:
• Mecanism de donare simplu (SMS, buton facebook, landing-page credibil)
• Posibilitatea donării recurente (SMS)
• O cauză importantă pentru oameni indiferent de status sau stil de viață
• Încrederea în inițiatorii și susținătorii proiectului
• Transparentă cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii strânși 



3. Strategia de comunicare       
la nivel districtual 



Obiective de comunicare

Lumea trebuie 
să înțeleagă 

cine suntem cu 
adevărat și în ce 
valori credem.

Adaptarea 
percepției

Partenerii și viitorii 
parteneri trebuie să 
fie mândri că vom 
lucra împreună. 

Numai printr-un efort 
comun vom reuși ce 

ne propunem.

Încurajarea 
parteneriatelor

Implicarea 
în dialoguri cu 

membrii va aduce 
după sine o implicare 
mai mare a acestora 
și va crește afinitatea 

Rotary.

Interacțiunea 
cu comunitatea

Proiectele să fie 
finalizate cu 

rezultate măsurabile, 
iar acest lucru este 

posibil prin 
implicarea active a 
mediului de afaceri.

Încurajarea 
donațiilor

Lumea trebuie să afle 
despre noi, să le fie 

familiar numele 
Rotary, care sunt 

proiectele, și să se 
alăture comunității.

Creșterea 
vizbilității

1

2

3

4

5



Tactici de comunicare

Vom folosi Facebook, Instagram și Youtube 
pentru a ne ține la curent audiența cu 
activitățile Rotary District 2241 și a 
cluburilor din tara.

Pe website-ul www.rotary2241.org vom avea 
toate informațiile necesare despre Rotary și 
proiectele și initiativele noastre, locale și 
internaționale, pentru a se înțelege 
activitatea noastră și impactul in societate.

De fiecare data când va fi nevoie, vom apela la 
vizibiltatea din presă/publicații pentru a 
transmite mesajele și realizarile noastre și a 
crește gradul de credibilitate a acțiunilor 
noastre. 

Prin intermediul influencerilor și a persoanelor 
publice, vom crește vizibilitatea Rotary dar și 
reputația, schimbând astfel percepția “puțin 
diferită de realitate” despre asociație. 

Social 
Media

WWW

Mass 
Media

KOL’s



Tactici de comunicare

#1 Adaptarea percepției 

Prin intermediul tuturor mediilor pe care le avem la dispoziție, ne 
vom concentra în a spune povestea Rotary astfel încât să fie 
percepută corect de audiența noastră. 

• Social media – exemplificarea prin intermediul conținutului a 
culturii organizaționale, a proiectelor internaționale, districtuale, 
dar mai ales cele locale. 

• Website – oferirea de materiale necesare publicului pentru a 
își contura corect imaginea despre Rotary, actualizarea de 
proiecte și inițiative. 

• Presă – abordarea unor subiecte de interes general, care să 
construiască pe imaginea organizației și să contribuie la 
schimbarea percepției.

• Influenceri – testimoniale și mărturii ale Rotarienilor persoane 
publice. 



Tactici de comunicare

#2  Incurajarea donațiilor* 

• Social Media – ne vom folosi de opțiunile active din 
Facebook pentru ca utilizatorii să poată dona simplu 
pentru cauzele sau proiectele noastre 

• Website – vom explica în detaliu programele pentru 
care avem nevoie de donații

• Influenceri – îi vom folosi pentru a duce mai 
departe informațiile despre programe și a aduna noi 
potențiali donatori, publici sau privați

*pentru a activa Donate din Facebook, trebuie ca fiecare ONG să 
se înregistreze în Facebook pentru această funcționalitate



Tactici de comunicare

#3  Incurajarea parteneriatelor

Social Media – vom oferi vizibilitatea partenerilor 
noștri prin menționarea în postări

Presă – vom scoate în evidență parteneriatele pe 
care le dezvoltăm prin intermediul proiectelor 
noastre



Tactici de comunicare

#4 Creșterea vizibilității

• Social Media – vom oferi conținut relevant pentru 
comunitate, pentru ca membrii noștri să îl poată distribui 
și în alte medii (pagini personale, grupuri etc.)

• Presă – prin intermediul comunicatelor de presă și al 
expunerii activității noastre vom atinge noi comunități

• Influenceri – ne vor ajuta la creșterea vizibilității și în 
cadrul audiențelor lor 



Tactici de comunicare

#5 Interacțiunea cu comunitatea

Social Media – vom menține legătura cu toți cei 
ce vor deschide un dialog cu noi. 
Atât pe Facebook și Instagram, cât și în alte 
medii, precum Whatsapp (prin intermediul 
grupurilor, al newsletter-urilor etc.)

Website – oricine este interesat de activitatea 
noastră, ne poate contacta prin intermediul 
secțiunii dedicate de pe site



Analiza comunicării Rotary International în Social Media 



Cum ne atingem obiectivele?



4. Strategia de comunicare       
la nivel de club 



Strategia de comunicare la nivel de club

De ce este imaginea importantă?

• definește ceea cine suntem și ce facem 
• transmite un mesaj unitar, consistent
• inspiră alți oameni - puterea exemplului 



Strategia de comunicare la nivel de club

Esența brandului Rotary

REUNEȘTE LIDERI de pe toate continentele, 
culturile și ocupațiile care FAC SCHIMB DE 
IDEI, aducându-și expertiza și perspectivele 
lor diferite pentru a ajuta la rezolvarea unor 
probleme global și ACȚIONEAZĂ pentru a 
face schimbări de durată în comunitățile din 
întreaga lume.



Strategia de comunicare la nivel de club

Valorile brandului ROTARY

• Construim relații durabile
• Ne onorăm angajamentele
• Conectăm diverse perspective
• Aplicăm leadership-ul și expertiza 

noastră pentru a rezolva problemele 
sociale.



Strategia de comunicare la nivel de club

Vocea brandului ROTARY

• Abordăm problemele din mai multe unghiuri: 
vizibili, conectați, încrezători = SMART

• Abordăm provocările comunității cu empatie și 
înțelegere: atenți la nevoile altora, sinceri, 
implicați = COMPASIUNE

• Găsim soluții durabile pentru probleme: curajoși, 
conduși de scop, îndrăzneți = 
PERSEVERENȚĂ

• Îi încurajăm pe alții să ia măsuri, să transmită 
speranță, entuziasm și pasiune: optimiști, plini 
de speranță, vizionari = INSPIRAȚIE



Strategia de comunicare la nivel de club

Pe scurt…

Suntem ceea ce facem, iar felul în care comunicăm activitatea 
noastră determină felul în care suntem percepuți 

=
#PEOPLEOFACTION

#OAMENI DE ACȚIUNE



Strategia de comunicare la nivel de club

Mass Media 
Autoritățile publice locale 

Comunitatea de 
business locală 

Organizațiile civice 
și coordonatorii lor

Membri existenți dar și 
cei potențiali ai cluburilor 

Oameni care sunt 
direct impactați de 
proiectele Rotary 

Cui ne adresăm?



Plan de acțiune în 5 pași
1. ÎNTOCMEȘTE UN PLAN DE COMUNICARE pentru a spune povestea Rotary și promova proiectele clubului
- ce fel de canale media vei folosi? cine e responsabil? ai toate resursele necesare?

2. CREEAZĂ CONȚINUT / MATERIALE: 
- care este planul tău pentru a surprinde în imagini povestea proiectului?
- video, foto, content scris? 
- cine va scrie textele pentru social media, blog și comunicatul de presă?
- cine va crea materialele de promovare a evenimentului si declinarile pentru diverse medii?

3. POSTEAZĂ
- Facebook, Instagram, Youtube, WWW/blog; canalele să fie relevante pentru targetul tău, contentul potrivit și resursele 
dimensionate
- low cost / no cost media: care sunt canalele (social, radio, cinema, tv, ziare) prin care mesajele ajung la cat mai multe persoane? 
- ai în club o persoană care are legături cu jurnaliști, influencers, care îți pot distribui postarea? 

4. TRIMITE ȘTIREA CĂTRE PRESĂ: ziare locale/naționale, radio, tv, cinema. 
- scrie un comunicat de presă (model pe Brand Center) 
- poți să faci o legătură între proiectul tău și subiectele importante pentru comunitatea ta dezbătute în presa locală?
- clubul tău are legături cu jurnaliștii instituțiilor locale de media? 

5. EVENIMENTE

http://brandcenter.rotary.org?








Tipuri de conținut

• WEBSITE updatat + articole de blog
• NEWSLETTER lunar către membri + mass-media
• SOCIAL MEDIA: postări Facebook, Instagram & INSTASTORIES, IGTV, 

YOUTUBE - visual storytelling. Videoclipuri, live-uri, fotografii, share links 
Rotary D2241 + Rotary International

• Articole + interviuri/apariții tv în mass-media locală 
• VIDEO: filmări simple cu telefonul, filmări profesionale, live-uri



NEWSLETTER



Foto & Video Stock



Reguli de postare în Social Media 



Comunicate de presă

• mass-media e interesată de SUBIECTE INEDITE
• comunicate oficiale sau invitații - nu se atașează, se introduc în corpul emailului 
• include descrierea subiectului prin răspunsul la cele 6 întrebări: CINE, CE, CÂND, UNDE, 

CUM, DE CE? 
• menține textul cât mai scurt 
• include materiale video & foto de calitate și relevante
• desemnează o persoană de contact pentru mai multe informații - purtătorul de cuvânt/PR
• email de mulțumire pentru relatarea evenimenului





Evenimente

• Creșterea popularității: expune un stand la un eveniment/târg, vinde obiecte cu 
scop caritabil, împarte pliante, sponsorizează un eveniment mare, organizează 
un eveniment marca Rotary dedicat comunității (maraton, festival, plantare)

• Atragerea de membri: zilele porților deschise pentru cei interesați de Rotary, 
împărțirea de pliante la alte evenimente, prezentarea clubului la alte evenimente

• Strângere de fonduri: târg artizanal + mâncare și băutură, evenimente (baluri, 
petreceri, spectacole, lansări de carte)

• Poziționarea membrilor clubului ca experți în domeniul lor: traininguri



Creșterea vizibilității – checklist 

✔  invită jurnaliști & influencers la ședințe pentru a lua contact cu universul Rotary 

✔  participă la emisiuni tv, radio & online

✔  invită lideri locali, experți sau companii la ședințe pentru a discuta despre aria lor de expertiză

✔  promovează rolul Rotary în eradicarea poliomielitei 

✔  desemnează ambasadori ai proiectelor 

✔  stabilește un calendar trimestrial / anual pentru campanii dedicate proiectelor și activității clubului

✔  invită comunitatea să se implice în proiectele clubului

✔  organizează evenimente pe ariile de acțiune Rotary

✔  organizează paneluri de discuții pe teme de interes local pentru membrii Rotary și experți

✔  parteneriate cu alte ONG-uri sau instituții din comunitate 

✔  emailuri de mulțumire pentru participare, implicare 



Echipa și resurse

brandcenter.rotary.org  

• manualul de identitate vizuală

• vocea și mesajul Rotary

• modele/template PERSONALIZABILE: 

broșuri, flyere, print, social media, postere, 

newsletters, materiale comunicare internă

• videoclipuri, imagini pentru social & website

Responsabil comunicare (social 
media, comunicate de presă, texte 
website) care poate fi și PR (relații 

publice & mass-media)

Designer pentru materiale de 
promovare a proiectelor (poate fi 

membru intern sau chiar freelancer)

http://brandcenter.rotary.org


http://brandcenter.rotary.org

http://brandcenter.rotary.org?


Tutorial creare de pagini / conturi de Social Media 

> START < > START < > START <

https://www.facebook.com/help/135275340210354
https://www.facebook.com/help/135275340210354
https://www.linkedin.com/help/linkedin/suggested/5400/crearea-unei-pagini-linkedin?lang=ro
https://www.linkedin.com/help/linkedin/suggested/5400/crearea-unei-pagini-linkedin?lang=ro
https://business.instagram.com/getting-started?locale=ro_RO
https://business.instagram.com/getting-started?locale=ro_RO


Un exemplu de campanie 
integrată și actuală 



Misiune 
Acordarea de suport cu echipamente 
de protecţie personală pentru 
personalul medical (cu precădere al 
celor din Departamentele de Terapie 
Intensivă) al spitalelor din Bucureşti şi 
din România, cu scopul prevenirii 
infectării cu Coronavirus a cadrelor 
medicale.

Obiective 
Strângerea sumei de 200.000 euro
• Promovarea platformei de 

strângere de fonduri 
www.salveaza.org

• Promovarea imaginii Rotary la nivel 
local, precum și național

Împreună, solidari pentru 
România, facem să fie bine!

http://www.salveaza.org/




Elemente campanie: 

✔ Apariție în Facebook sincronizată pe toate paginile 

cluburilor bucureștene și nu numai

✔ Creare de Facebook frames speciale pentru donatori

✔ Landing page campanie + donare online

✔ Promovare prin Facebook ads  

✔ Cooptare Influencer pentru promovare 

✔ Apariții în presă sub formă de comunicate de presă și 

advertoriale

✔ Apariție spot Radio

✔ Apariție spot TV & interviu



5. Reguli de identitate vizuală a 
brandului Rotary 



Cum compunem logo-ul clubului nostru



Alte variante de lucru acceptate



Proportii de respectat



Fonturi si culori



Reguli de folosire a fonturilor



Reguli de folosire a logoului



Noi formate de bannere



Exemplu corect de compunere 
a unui logo de club 

 Concept –> Semnificaţie –> Logo –> Declinări grafice 





Din punct de vedere semantic, Excelsior reprezintă un adverb, de provenienţă latină, 
a cărui semnificaţie înseamnă „mai sus”. 

Cuvântul Excelsior devine sinonim într-un sens conotativ cu dorința de a urca, de a 
aspira şi realiza fapte mărețe. Pentru noi, rotarienii acestui club, acest termen 
reprezintă străduința noastră de grup de a îndeplini deziderate înalte, sub semnul 
excelenței. 

Fiecare dintre noi suntem antreprenori, manageri, medici, avocaţi, oameni de cultură 
de succes, experţi şi lideri în domeniile noastre de activitate. 
Prin urmare, ceea ce ne uneşte este credinţa comună în ceea ce priveşte datoria pe 
care o avem faţă de comunitate, de a o servi mai presus de sine şi faţă de noi, de a 
deveni mai buni. 

De ce “Excelsior”

“
“



Simbolistica unicornului







Roll-up Fanion & broșura



6. Câteva iniţiative



1 2Accesare grant Google de 10.000$ / luna, gratuit O platformă naţională de donaţii



Google Grant de 10.000$ / luna, 
gratuit, pentru ONG-urile Rotary 

În parteneriat cu Tech-Soup România, 
vă propunem înscrierea în programul 
Google For Non Profits, care vă va 
permite să folosiți lunar și gratuit, credit 
de până la 10.000 USD pentru a 
promova proiectele cluburilor Rotary în 
rețeaua Google. 

Demarați procedura de înregistrare 
accesând linkul special:

http://bit.ly/techsoup-parteneriat-rotary 
Toate instructiunile de aplicare aici

http://bit.ly/techsoup-parteneriat-rotary
https://docs.google.com/document/d/1u8XmgM1uEQdbHySO_lUEjpG60L4Y4WLC5VtX9mcng0g/edit?usp=sharing


Proiectul Rotary Events

Ce este?
Site-ul pe care vei găsi toate evenimentele Rotary – de la baluri, 
la piese de teatru sau maratoane și de unde vei putea să îți iei 
bilet și să participi la aceste evenimente. Fie că ești Rotarian sau 
non-rotarian, aici vei găsi toate evenimentele organizate de 
cluburile Rotary din toată țara cu cauzele aferente fiecărui 
eveniment în parte.
 
De ce este nevoie de el?
Se simte o nevoie acută de a avea TOATE evenimentele 
rotariene la un loc, astfel încât noi, ca rotarieni, să ne putem 
organiza agenda în funcție de evenimentele care ne interesau.

Pentru ca toți non-rotarienii să știe ce evenimente frumoase fac 
cluburile Rotary, să ne cunoască proiectele și cauzele în care 
investim timp, energie și resurse personale. Și, astfel, să îi 
atragem la strângerile noastre de fonduri pe cei interesați de 
evenimente caritabile elegante. 

Este primul pas pentru a-i aduce pe oameni în universul Rotary!



Când și cum va funcționa

La 1 septembrie, preconizăm că noul portal va fi 
gata. Fiecare club își va putea încărca foarte simplu 
evenimentele, și va putea vinde, cu ajutorul 
sistemului online integrat, bilete sau cere donații, fără 
a fi nevoie de expertiză tehnică în club. 

Practic, platforma va facilita cererea și transferul 
banilor în cont, având o expunere cel puțin națională.

Inițiativa și execuția aparține Rotary Club București 
Excelsior prin Bianca Poptean și Vlad Popovici.

www.rotaryevents.ro 

http://www.rotaryevents.ro/


http://bit.ly/responsabili-comunicare 

Dorim să construim o bază de date cu responsabilii de 
comunicare din cluburile Districtului 2241, pentru 
2020-2021.

Vom crea și un Facebook Group închis, și vom vorbi 
acolo despre ultimele trenduri în comunicare, 
campanii de success, how-to-uri, și vom putea acorda 
consultanță oricui are nevoie pentru a-și promova 
clubul și proiectele.

Intrați acum pe link-ul de mai jos, durează un minut 
să setăm un workflow corect și benefic pentru toată 
lumea.

Centrul de Excelență 
în Comunicare

http://bit.ly/responsabili-comunicare


Vă mulțumesc!

Vlad Popovici / vlad.popovici@gmail.com / 0733.014.424

mailto:vlad.popovici@gmail.com

