
1% teorie, 99% practică

#investeșteîntine

CONSULTANȚĂ MEDIA
STRATEGIE DE  
BRANDING PERSONAL



Competența contează 10%, imaginea 25%, iar expunerea 65%

•	 Vizibilitatea,	 credibilitatea	 și	 reputația	 fac	 dintr-un	
om	politic	 LIDER.	Nu	este	 suficient	 să-și	 facă	bine	
treaba.	 Parlamentarii,	miniștrii	 și	 primarii	 care	 nu	
pot	argumenta	coerent	și	articulat	pierd	încrederea	
și	accesul	la	public.

•	 Scandalurile	 necontrolate	 și	 declarațiile	 haotice	
sunt	 capcane	 sigure	 pentru	 scăderea	 notorietății,	
indiferent	 de	 moment:	 campanie,	 pre-campanie	
sau	perioadele	dintre	acestea.

•	 Oamenii	politici	care	vor	să	iasă	în	evidență	și	să-și	
clădească	o	 carieră	 solidă	 apelează	 la	 strategii	 de	
branding	 personal.	 Pregătirea	 specializată	 începe	
în	 extra-campanie.	 Experții	 în	 comunicare	 și	 con-
sultanță	media	le	construiresc	imaginea	pe	termen	
lung.	Astfel,	mesajele	și	acțiunile	lor	devin	constan-
te,	valide	și	vizibile	pentru	alegători.

•	 Trainingul	de	comunicare	SHIFT	oferă	instrumentele	
necesare	 construirii	 brandului	 personal	 și	 relației	
eficiente	cu	presa.	
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Analiză și strategie. 
•	 Evaluăm	 profilul	 omului	 politic.	 Stabilim	

punctele	forte,	oportunitățile,	punctele	slabe	
și	amenințările.	Pe	baza	rezultatelor,	stabilim	
o	 strategie	 personalizată	 de	 comunicare,	
adaptată	publicului	țintă.	

Training de comunicare. 
•	 Pregătim	 aparițiile	 publice.	 Facem	 simulări	

de	discursuri,	 prezentări,	 evenimente,	 con-
ferințe	de	presă,	întrebări	incomode,	răspun-
suri	spontane.	

•	 	Exersăm	dicție,	frazare,	ton,	ținută,	prezență	
scenică,	limbaj	mimico-gestual.	

•	 Facem	 recomandări	 ulterioare,	 la	 cerere,	
pentru	 îmbunătățirea	 constantă	 a	 comu-
nicării	publice.	

Relația cu mass-media 
•	 Propunem	 strategii,	 acțiuni,	 mesaje	 și	

consultanță	avizată	în	gestionarea	relației	cu	
mass-media.

•	 Oferim	 informații	de	culise	despre	cum	un	
om	politic	sau	o	acțiune	a	sa	pot	ajunge	știre	
neplătită.	 Cum	 se	 propagă	mesajul,	 dar	 și	
rotițele	 interne	 ale	 redacției	 de	 știri	 care	 îl	
pot	bloca.

Comunicare de criză 
•	 Oferim	 suport	 profesional	 pentru	 situațiile	

de	criză	în	relația	cu	mass-media.	
•	 Oferim	 consultanță	 din	 perspectiva	 mass-

media	 pentru	 reacții	 rapide	 la	 evoluțiile	
scenei	politice.	

Beneficii



VALENTINA PUFULESCU

•	 Jurnalist	 cu	 22	 de	 ani	 de	 experiență	 în	 televiziune.	 Instructor	
formator	autorizat	de	ministerul	Educației	și	cel	al	Muncii.

•	 Deține	 informații-cheie	 care	 nu	 sunt	 disponibile	 pe	 internet	 sau	
în	 manuale.	 Știe	 cum	 se	 învârt	 rotițele	 unei	 redacții	 și	 culisele	
deciziilor:	cum	apare	o	informație	la	televizor,	dar	și	mecanismele	
care	o	pot	bloca.

•	 A	dobândit	expertiza	de	comunicator	media	prin	funcțiile-cheie	pe	
care	le-a	deținut	în	televiziunile	de	știri:	Editor	of	The	Day,	Redactor	
Șef-adjunct,	 moderator	 de	 emisiuni	 politice	 și	 socio-economice,	
corespondent	 special	 acreditat	 la	 Guvernul	 României,	 reporter	
specializat	în	domeniul	economic.	

•	 În	 timpul	 liber	este	healthy	 living	promotor.	Pasionată	de	sport	și	
alimentația	sănătoasă.	Preferă	motocicleta	sau	bicicleta	în	trafic.		

Trainer Media și Comunicare



•	 SHIFT	pune	întotdeauna	interesele	omului	
politic	pe	primul	plan.		

•	 Trainerul	colaborează	cu	specialiști	din	
diverse	domenii	adiacente	comunicării	
publice	pentru	a	oferi	o	experiență	completă.	

•	 Expertiza	oferită	în	final	omului	politic	este	
continuu	adaptată	noilor	tendințe	și	nevoi.	

TERMENI ȘI CONDIȚII

•	 Oferta	se	bazează	pe	confidențialitate	100%.

•	 Întâlnirile	se	desfășoară	unu	la	unu.

•	 Consultantul	se	ocupă	de	imaginea	
politicianului.

•	 Consultantul	nu	ia	decizii	politice.	

•	 Consultantul	nu	comunică	în	locul	
politicianului.	

•	 Consultantul	nu	asigură	legătura	directă		
cu	jurnaliștii.
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