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CURS PR 

 

București, 20-22 martie 2020 

 

Vă înaintăm prin prezenta ofertă propunerea de colaborare în domeniul formării profesionale cu 

scopul înscrierii reprezentanților entității dumneavoastră la cursul de instruire cu tema: „RELAȚII 

PUBLICE ȘI COMUNICARE”. 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să 

înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de 

formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și 

profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate 

și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri 

corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele 

participării la evenimentele noastre.  

 

Obiectivele cursului: 

• înțelegerea conceptelor generale de comunicare și PR. 

• însușirea abilităților de: 

✓ utilizare a instrumentelor de relații publice; 

✓ planificare a activităților de relații publice; 

✓ evaluare a activităților de relații publice. 

• cunoașterea tipurilor de comunicare organizațională.  

 

Tematica propusă: 

• Definirea activităților de PR și comunicare, ce este PR-ul și care sunt activitățile unui specialist 

PR. 

• Comunicarea internă și comunicarea externă a organizațiilor.  

• Tipul de comunicare organizațională. 

• PR vs. publicitate vs. publicity.  

• Brand PR. 

• Ce este și cum se construiesc imaginea, identitatea și reputația unei organizații; care este 

diferența dintre cele 3. 
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• Campaniile de comunicare și PR. 

• Construirea unei campanii: definirea obiectivului campaniei, a publicului țintă, a mesajelor, 

organizare și planificare. 

• Mixul de comunicare, instrumente și canale de comunicare.  

• Relații media (comunicatul de presă, evenimente de presă, interviuri, conferințe de presă). 

• Evenimente de promovare.  

• Social Media & New Media, canalele de comunicare online.  

• Comunicarea de criză.  

 

 

Trainer: Mădălina Corciu - specialist PR. 

 

Costuri:  

Taxa servicii instruire: 750 lei (nu se percepe TVA). Discount acordat pentru înscrierea mai multor 

participanți. 

*Include: mapă de lucru, suport de curs, pauze de cafea, diplomă de participare. 

 

Taxa servicii cazare (opțional): 850 lei (TVA inclus). Bonus: cazare și mic dejun gratuite pentru 

însoțitor. 

*Include: cazare 2 nopți și pensiune completă pentru participantul la curs. 

 

IMPORTANT: pentru mai multe persoane interesate, cursul se poate organiza și personalizat, în 

condiții financiare avantajoase, la sediul dumneavoastră! 

 

Informații detaliate privind activitatea firmei noastre găsiți pe site-ul www.focus-training.ro.  

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că livrăm cursuri de instruire personalizate și pentru alte 

teme. Dintre acestea, menționăm:  

• MS Project. 

• Comunicare și managementul conflictelor. 

• Analiza cost-beneficiu. 

• Excel. 

• Protecția datelor cu caracter personal - GDPR. 

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a 

sesiunilor de instruire. 

 
Cu stimă,                                                                                                                      

Cosmin Constantin                                                                                                      

Managing Partner 

0762.278.969                                                                          

http://www.focus-training.ro/

