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”IA comes from RomanIA”
Perioada de desfăşurare a campaniei – Aprilie-Mai
Produsul ales (relevanţă şi motivare):
Campania îşi propune să promoveze “ia” românească , element al portului naţional care exprimă ataşamentul faţă
de obiceiuri şi tradiţii.
Ţările de desfacere alese sunt: Germania, Olanda şi Polonia.
Oraşe: Berlin, Frankfurt, Hamburg, Amsterdam, Varsovia, Cracovia;
- Alegerea Germaniei se bazează pe studiul din 15.09 – 30.10.2006 intitulat “Repoziţionarea imaginii de ţarăRomânia în contextul de integrare Europeană” din care reiese că România este privită ca fiind o ţară care a păstrat
vechile obiceiuri şi tradiţii;
- În cazul Olandei, alegerea este susţinută de articolul “Cum ne inţeleg străinii”-Convorbire cu Anca Manoliu Dabija
(dr. în psihologie) ( care menţionează faptul olandezii au acces frecvent, prin presa locală, la informaţii despre
România din sfera economică, turistică, politică, socială)
– În Polonia există centre universitare atât în Varşovia cât şi în Cracovia, în care lectori universitari susţin cursuri în
limba română. De asemenea, din anul 2002 în Cracovia există o Asociaţie Româno-Polonă, iar în Varşovia se susţine
anual Festivalul Culturii Romane;
Puncte tari:
- Romania este privită ca fiind o ţară puternic ataşată de tradiţii şi obiceiuri;
- Cetăţenii ţărilor vizate sunt prezenţi ca turişti în România într-un număr însemnat manifestând interes faţă de
destinaţiile turistice, obiceiurile şi tradiţiile ţării. (ex: 522.000 turişti germani în 2008, în creştere cu 10% faţă de
2007);
- Ia poate fi regăsită şi în afara contextului pur tradiţional;
- Uniunea Europeană şi implicit ţările membre (Germania, Polonia, Olanda) încurajează dialogul intercultural;
- Ia are o vizibilitate crescută şi datorită faptului că de-a lungul vremii a fost sursă de inspiraţie pentru Matisse,
Yves-Saint-Laurent, etc;
Puncte slabe:
- Exista riscul unei receptivităţi scăzute datorită diferenţelor interculturale majore;
- Tarile din regiunea Balcanilor prezinta similitudini in ceea ce priveste portul national
Modalităţi şi resurse:
1. Flashmob- Ansamblul popular al Centrului Cultural Pitesti – Dansatorii vor fi costumaţi fie în port popular
integral, fie în jeanşi şi ie, fie ţinută casual; evenimentul va avea loc atât în gări cât şi în pieţele centrale ale
oraşelor vizate; dansatorii vor împărţi pliante celor prezenţi.
2. Atelier de creaţie – pe parcursul a 5 zile persoanele interesate vor avea posibilitatea să afle modalitatea
de confecţionare a unei “ii” româneşti şi să-şi personalizeze propriile ii cu ajutorul instrumentelor de
pictură, de ţesut şi utilizând mărgele şi paiete, asistaţi fiind, bineînţeles, de către experţii noştri
3. Statui vii: timp de 2 zile, în parcurile centrale ale oraşelor alese, un număr de 20 de persoane vor delecta
trecătorii prin expunerea celor mai frumoase costume populare româneşti (fie ele tradiţionale , fie
adaptate vestimentaţiei actuale);
4. Expoziţie foto/pictură – Un artist autohton va expune creaţii având ca element central şi plurivalent ia. În
cadrul acestei expoziţii ce se va derula pe parcursul a 2 săptămâni, va avea loc, de asemenea, o expoziţie
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5.

6.

•

de pictură a unor artişti consacraţi (4 zile). În plus, aceasta va fi acompaniată de muzica live a artistului
Marius Mihalache (inovator al ţambalului românesc).
Balon cu aer cald – va zbura deasupra oraşelor timp de câteva ore promovând imaginea iei împreuna cu
evenimentele ce vor avea loc în acea perioadă, cât şi site-ul campaniei în care se pot regăsi toate
informaţiile necesare.
Proiecţie de film/degustare de vin (podgorii româneşti )– Moromeţii, Ciuleandra, precedate de un scurtmetraj care va îngloba aspecte ale potenţialului turistic al României;
Campania va fi susţinută cu ajutorul unui buget nelimitat din partea statului, cu susţinerea acestuia, a ICRului, a Asociaţiei Romano-Polone, în parteneriat cu principalele podgorii din România, cu Cinemateca
Română, etc.

Public ţintă: Persoane din mediul urban, cu vârsta cuprinsă între 15-45 ani, având studii în curs de desfăşurare sau
terminate cu un nivel de trai scăzut şi mediu.
Obiectiv: vizibilitate în 12 % din populaţia oraşelor vizate
Rezultat scontat: vizibilitate în rândul a 5% din populaţia oraşelor vizate
Oraşe

Populaţie

Rezultat scontat

Cracovia

750000

37500

Varşovia

1718000

85900

Berlin

3400000

170000

Hamburg

1800000

90000

Frankfurt

700000

35000

Amsterdam

1100000

55000

TOTAL

9468000

473400

Impact: La 2 săptămâni după terminarea campaniei în fiecare dintre cele 6 oraşe, se va efectua o anchetă
sociologică pentru a măsura nivelul de vizibilitate al evenimentelor .
Buget:
Flashmob – 5.400 euro (20 de persoane)
Atelier de creaţie – 4.050 euro (chirie in Hamburg, Frankfurt şi Amsterdam; 6 persoane – cazare şi diurnă)
Statui “vii” – 5.400 euro (20 persoane)
Expoziţie foto – 5.460 euro (12 persoane) + Fotograf – 5.000 euro
Expoziţie pictură – 1.500 euro
Balon cu aer cald – 9.000 euro
Proiecţie film şi degustare de vinuri româneşti – 18.000 euro (chirie, realizare scurt metraj)
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Cheltuieli auxiliare(transport, protocol) + Logistică(pliante, afise, site campanie, etc) - 25.000 euro
Total: 79.000 euro

Echipa “Racheta”: -Eda Zarife Nistoroi
-Andreea Pandelea
-Adrian Stanciu
-Alex Ioniţă
-Elena Pătraşcu
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