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CONTEXT
De ce este necesară 
Tribuna Consumatorilor?

În contextul actual, infuzia continuă de informații poate fi pe cât de utilă, pe atât

de înșelătoare. Problematica știrilor și a informațiilor false devine o provocare

curentă a fiecărei zile.

În plus, concurența acerbă asupra locului din coșul de cumpărături devine din ce

în ce mai pregnantă pentru ambele părți - brand și consumator. Tribuna

Consumatorilor se construiește la intersecția dintre nevoi și cost de oportunitate.

Privite în balanță, ambele elemente se așază în talere tratate subiectiv din prisma

consumatorului și mai mult sau mai puțin obiectiv din cea a brand-ului.

În acest context, Tribuna Consumatorilor devine mai mult decât o platformă: un

spațiu viu de informare care se dezvoltă o dată cu cei din jurul său și un partener

de încredere deopotrivă pentru consumatori și pentru brand-uri.



Tribuna Consumatorului devine o sursă sigură de

informare pentru consumatorul final și un spațiu în

care acesta se simte confortabil să își împărtășească

experiența și întrebările la care așteaptă răspuns.

Prin toate atributele sale, TC își asumă un rol

important în viața consumatorului, devenind o

autoritate în segmentul său și căpătând alură de

influențator. 

Printr-o comunicare directă, transparentă și eficientă,

Tribuna devine un spațiu care educă, recomandă

produse sau servicii, are capacitatea de a influența

decizia de cumpărare și de a orienta atenția

consumatorilor către subiecte importante și relevante.

CONTEXT



CUM?

- APLICAȚII - 

Articole & Video Sondaje Discuții deschise



CE DEVINE TRIBUNA PENTRU
CONSUMATORI?

UN SPAȚIU ÎN CARE...

...pot comunica ...se pot informa ...pot găsi informații

imparțiale



TWITTER
- comunicări scurte

-  preluări din articole

FACEBOOK
- preluări din articole
- comunicări scurte

- sondaje
- live streaming

NOUA PLATFORMĂ
- articole
- sondaje

- video

UNDE?

WWW



CE FEL DE SUBIECTE TRATEAZĂ?

COMUNE
Subiecte de zi cu zi, care

prezintă un interes
pentru orice
consumator.

ACTUALE
Contextul actual dă
naștere unor situații

deosebite, care deseori
nasc întrebări și

nedumeriri ulterioare.

NIȘATE
Subiecte nișate, tratate
obiectiv care pot deveni
subiecte de larg interes.

IMPLICARE
SOCIALĂ

Subiecte care ne privesc pe
toți în raport cu

responsabilitățile pe care le
avem în calitate de cetățeni ai
României, precum risipa de
alimente sau grija față de

mediul înconjurător.



AUDIENȚĂ

România

Preponderent orașe mari

Masculin și feminin

Vârstă:

21 - 55 ani

Preponderent studii superioare

Persoane interesate de sănătate, stil de viață,

autoeducație, informare, mediul înconjurător, societate,

familie etc.

Persoane care își bazează decizia de cumpărare pe

informare în prealabil.



În contextul noii poziționări, Tribuna

Consumatorilor devine un instrument important

pentru brand-urile care își doresc o comunicare

deschisă și transparentă cu publicul lor, dar și un

partener de încredere pe termen lung. 

Astfel, spațiul desemnat unui brand capătă mai

mult decât rol publicitar, adăugând valoare

publicului brand-ului printr-o percepție pozitivă

din prisma asocierii de imagine.

DESPRE SPONSORI ÎN
CONTEXTUL TRIBUNEI



CE ÎNSEAMNĂ TRIBUNA PENTRU
BRAND-URI?

Transparență - printr-un mesaj clar,

concis și revizuit de către persoane

imparțiale care transcede formele de

publicitate clasice, puternic influențate

de subiectivism.

Awareness - prin consolidarea

imaginii brand-ului în

comunitatea creată în jurul TC.

Credibilitate - prin poziționarea

TC în calitate de arbitru

imparțial între consumator și

brand.

Recomandare - prin transmiterea

mesajului în baza atributelor brand-ului

Tribuna Consumatorilor.



SPAȚII DE
PUBLICITATE
PENTRU
SPONSORI

CROSS - MARKETING FOCUSAT PE DIRECȚII ACTUALE

VIDEO NATIV
Format video scurt - 10 -12 minute cu impact pe teme relvante .

„RECOMANDAT DE TRIBUNA CONSUMATORILOR”

Acces dedicat la comunitatea TC.

SPONSORI AI TRIBUNEI
Secțiune specială dedicată sponsorilor.

SECȚIUNE DE REVIEW
Secțiune specială dedicată review-urilor de produse/servicii etc.

ALTE SPAȚII PUBLICITARE DIGITALE

CROSS - PUBLISHING CU PUBLICAȚII CONVERGENTE

ARTICOLE IN-SITE

NEWSLETTERS

Calificare dată de TC unui produs/brand. 

EVENIMENTE ONLINE

SESIUNI DE INFORMARE

CALENDARE DE LANSARE PRODUSE

SAMPLING, FOCUS GROUPS

**în funcție de obiectivele specifice, putem oferi consultanță cu privire la cele

mai potrivite spații de publicitate din cadrul TC.



DESIGN NOU PLATFORMĂ

Proaspăt User-friendly Mobile-friendly Modern Interactiv



FAZA 1

Face Lift site: schimbare culori,

banners, redenumirea categoriilor

etc.

CALENDAR PLATFORMĂ

FAZA 2

Schimbarea completă a temei +

new look. Noua platformă va fi

complet funcțională la aproximativ

1 lună după Face Lift.

LANSARE

10 Decembrie - 
Ziua Internațională a Drepturilor

Omului.



Asociația Sută la Sută Românesc este o organizație non-profit și neguvernamentală ce susține,

promovează și dezvoltă calitatea și sustenabilitatea în valorile, produsele și serviciile românești,

atât pe plan local, cât și la nivel internațional. Proiectele realizate în cadrul Asociației se

orientează către o varietate de domenii și au la bază aceleași valori care pun umărul la

dezvoltarea României: educare și informare.

Brand-ul Tribuna Consumatorilor s-a conturat în urma necesității de a oferi
consumatorului din România o radiografie clară și competentă a situației actuale din
perspectiva tuturor actorilor implicați în procesul de selecție a celor mai îndreptățite

produse și servicii pentru satisfacerea nevoilor de consum, dar și a necesității de
educare și informare a consumatorului.

TRIBUNA CONSUMATORILOR ESTE UN BRAND
AL ASOCIAȚIEI 100% ROMÂNESC



MULȚUMIM!

Lidia Feher
Project Lead

0799 995 883
ro@sutalasuta.eu


