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Canalele de comunicare 

 sunt căi publice sau private prin care mesajele călătoresc, cu 
ajutorul diverselor suporturi. 

 Canalele publice sunt pentru mass-media, fiind disponibile oricui 
vrea să subscrie, să se conecteze la acel post sau să intre în cont 
pe site. 

 Canalele private sunt pentru media tipărită şi electronică a 
organizaţiilor, fiind destinate către un individ sau grup ales 
anume. 

 Un mijloc de comunicare poate fi şi o persoană, dar media în 
general este ori tipărită, ori electronică. 

 Clasificarea folosită de obicei pentru mass-media tipărită şi 
electronică, aceea de internă şi externă e oarecum artificială 
pentru că se concentrează pe audienţa sau publicul intenţionat, 
nu pe mass-media în sine. 

 



 

 

 

 

 

Canalele de 
comunicare 

În plan intern 
- Contactele personale (de la un 

individ la altul sau de la persoană la 

grup) 

- Audiovizualul (mediile specializate: 

filme, diapozitive, casete video, 

televiziune cu circuit închis, reţelele 

de computere sau intraneturile) 

- Publicaţii (mediile specializate: 

cărţi, reviste, ziare, newslettere) 

- Poşta tradiţională 

- Toate elementele vizuale ce pot fi 

expuse la sediu (incluzând postere, 

articole de la gazeta de perete, afişe 

sau trofee) 

- CD-ROM-uri 

-E-mailuri, Pagini Web 

- Fax 

 

În plan extern 
- Contactele personale (de la 

un individ la altul sau de la 

persoană la grup) 

- Audiovizual (filme, 

diapozitive, filmări, media, 

medii specializate 

disponibile audienţelor 

externe, cum ar fi 

prezentările de slide-uri etc.) 

- Publicaţii (de masă şi 

specializate, incluzând 

publicitatea controlată şi cea 

necontrolată, precum şi 

reclamele instituţionale şi 

comerciale) 

-Poşta tradiţională, Fax, CD-

Rom-uri, listserv-uri 

- Internet 



 O altă distincţie făcută frecvent în legătură cu mass-media este 
între tipurile controlate şi necontrolate.  

 Controlat – aflat sub control, este transmis către audienţă în 
forma în care a fost creat, fără modificări, dacă nu apar 
neajunsuri tehnice sau erori umane. Revistele, broşurile, 
newsletterele, casetele video, sunt controlate, deoarece dvoastră 
decideţi când, unde şi cum se va distribui mesajul. 

 Din cauza accesului global la mesaje prin intermediul 
tehnologiilor electronice, multe mesaje ajung la audienţe pentru 
care nu sunt intenţionate. De exemplu, reclamele din programele 
TV ajung prin satelit la audienţe din întreaga lume.  



 Mass – media necontrolată. Redactorii –şefi primesc 

comunicatele de presă de la sursele de distribuţie de 

relaţii publice prin faxuri, prin poşta electronică sau cea 

obişnuită. Redactorul foloseşte comunicatul de presă aşa 

cum a fost scris, documentarea realizându-se 

independent. Pentru a fi acceptabil un comunicat de 

presă trebuie scris în stilul utilizat de un canal mediatic 

anume şi trebuie prezentat într-o formă potrivită cu 

tehnologia respectivului canal. 

 Tot în această categorie menţionăm  buletinele informative. 



 În planificarea unei strategii de relaţii publice, 

practicianul alege diverse canale şi mijloace de 

comunicare, în funcţie de scopul comunicării, de 

caracteristicile audienţei intenţionate, de mesajul 

care va fi transmis, de resursele disponibile şi de 

credibilitatea aceor mijloace alese să transmită 

mesajul. 

 

 



Mesajul 

 Sursa mesajelor trebuie să fie credibilă, iar mesajele clare şi lesne de înţeles 
pentru a fi reţinute. 

 Conţinutul mesajelor are consecinţe, iar modul în care este prezentată 
informaţia are impact asupra efectului, efectele reprezentând esenţa 
comunicării. Atingerea efectului scontat este primordială în mesajele 
persuasive ce se regăsesc pe bloguri, în articolele de pe paginile editorialelor, 
în mesajele comerciale, în anunţurile de servicii publice, reclame etc. 

 Atunci când sunt prezentate mai întâi ştirile bune, se sporeşte acceptarea 
mesajului, care ar putea include şi veşti rele. Prezentarea ambelor feţe ale 
mesajului cere o expunere atentă. 

 În general, nu există diferenţe dintre impactul persuasiv al abordărilor 
emoţionale comparativ cu cel al abordărilor raţionale, acestea fiind adaptate 
canalului de comunicare şi conţinutului mesajului. 

 Mass-media este cea care transmite mesaje. Răspândirea tot mai vastă a 
informaţiilor pe internet accentuază faptul că beneficiarii mesajelor răspund şi 
participă la dialogul public. 

 



 În crearea mesajelor de avertizare, întotdeauna trebuie de comunicat 
oamenilor ceea ce doriţi să gândească sau să facă. Mesajele cu concluzii 
explicite sunt mai eficiente decât mesajele ce permit beneficiarului să 
tragă singur concluziile. 

  În scris, nu uitaţi niciodată persoana căreia îi adresaţi mesajul. Oamenii 
sunt complecşi. Ei abordează materialul cu mintea (cognitiv) şi cu 
inima (afectiv). 

 Pentru a fi persuasiv, mesajul trebuie să prezinte un lucru de valoare 
publicului-ţintă şi compatibil cu motivaţiile publicului. 

 Finalitatea unui mesaj depinde de obiectivul comunicării. Scopul 
trebuie să fie măsurabil, nu nebulos. Odată ce ştiţi la ce valori şi nevoi 
veţi face apel, veţi conştientiza ce abordare persuasivă are cele mai 
mari şanse să dea rezultate; apoi puteţi alege textura mesajului. Canalul 
ales dictează, într-o anumită măsură, tipul de textură. Televiziunea 
presupune cea mai largă gamă- culoarea, formatul, mişcarea şi sunetul. 
Un computer are toate aceste elemente, plus controlul interactiv. 
Imaginile şi sunetele obţinute cu ajutorul computerului însă nu sunt la 
fel de bune precum cele oferite de televiziune. În cazul tiparului 
mărimea, forma unui obiect şi senzaţia produsă de el – aşa cum ştiu 
graficienii –pot fi factori determinanţi în ceea ce priveşte alegerea unei 
broşuri, unui ambalaj sau atragerea atenţiei cu ajutorul unei reclame. 



 Problemele de comunicare sunt cauzate, adesea, de 
semantică. Cuvintele folosite trebuie să însemne acelaşi 
lucru atât pentru receptor, cât şi pentru emiţător. 
Jargonul, obscuritatea şi confuziile lingvistice abundă în 
guvern, în sistemul educaţional şi de altfel, cam peste 
tot. 

 Factori importanţi în alegerea limbajului sunt claritatea, 
credibilitatea, impactul emoţional şi contextul. 
Consecvenţa unui mesaj cu celelalte provenite de la 
aceeaşi sursă sunt importante.  

 Mesajele unice sunt mai uşor de memorat. 



Rolul feedback-ului 
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 Cele două tipuri principale de comunicare în relaţiile 
publice sunt publicitatea şi informarea publică şi ambele 
pot fi folosite cu mai multe tipuri de media. 

 În general, este folosită o combinaţie de mass-media, iar 
diversele media de divizează în controlate şi 
necontrolate. 

 Publicitatea este spaţiul sau timpul pentru care s-a plătit, 
cu excepţia cazurilor de anunţurilor de interes public, în 
care timpul şi spaţiul sunt donate pentru o cauză sau o 
organizaţie nonprofit.  



 Relaţiile publice folosesc mai multe tipuri de 
publicitate în diverse formate, ceea ce înseamnă 
că practicienii de relaţii publice trebuie să ştie 
cum să colaboreze, să elaboreze, să plaseze şi să 
evalueze textele de publicitate. 

 Crearea celor mai multe mesaje publicitare de 
orice fel – anunţuri de interes public sau mesaje 
comerciale – este un proces costisitor, iar 
evaluările eficienţei sunt dificile. 



 Tipuri de publicitate: promo (reprezintă ceea ce organizaţia 
pregăteşte pentru a folosi prin intermediul propriilor mijloace de 
informare sau prin intermediul altei mass-media controlate de 
acelaţi proprietar. De exemplu un ziar care face parte dintr-un 
trust de presă scrisă electronică poate promova o ofertă specială 
pentru abonamente sau poate anunţa o nouă secţiune printr-o 
reclamă sau un promo la staţiile de televiziune ale trustului. 

 Anunţurile de interes public sunt materiale de promovare a unui 
produs sau a unei idei sub forma unor anunţuri. 

 Publicitatea corporativă se ocupă de transmiterea mesajelor unei 
organizaţii şi reprezintă un forum pentru părerile sale despre un 
subiect sau problemă. Aceste reclame se numesc advertoriale în 
presa scrisă şi câteodată în audiovizual infomerciale sau spoturi . 

 Reclamele de imagine reprezintă un alt tip de publicitate şi sunt 
folosite de companiile care vor să-şi schimbe imaginea 
publică.ele pot prezenta un logo refăcut sau o schimbare de 
politică. 



 Publicitatea în alte formate.  

 Afişul, fluturaşul într-o formă mai mică, iar într-o 

formă mai mare – panou. 

 Alte versiuni sunt reclamele pe maşini sau la punctele 

de vânzare. 

 



 Publicitatea poate crea probleme, la fel cum 
poate rezolva probleme. Pe plan global 
îndeosebi, reclamele ar trebui să fie analizate în 
funcţie de limbă şi cultură, atât pentru audienţele 
intenţionate, cât şi pentru cele neintenţionate 
cărora li se adresează mesajul. 

 Folosirea reclamelor poate fi deosebit de 
importantă atunci când apare o problemă, 
pentru că ele reprezintă mass-media controlată. 



 Problemele care nu pot fi controlate în legătură 

cu publicitatea includ plasarea nereuşită, imitarea 

ideilor bune  de publicitate şi efectele negative. 

 Există două mituri asociate cu publicitatea: un 

singur concept poate fi folosit pe plan global şi 

un singur concept poate funcţiona pentru toate 

publicurile din cadrul unei culturi. 



 Despre mesajele care nu sunt publicitare se spune de obicei că 
reprezintă informare publică sub formă de ştire sau de informaţie 
despre organizaţie. 

 Informarea publică în mass-media şi în cea specializată din afara 
organizaţiei este necontrolată şi cere o pregătire atentă pentru a 
îndeplini cerinţele respectivului canal mediatic. 

 Informarea publică poate ajunge direct la audienţe sau poate fi 
transmisă prin mijloace de comunicare de masă sau specializată. 

 Organizaţiile produc în general publicaţii de genul revistelor, 
newsletterelor şi rapoartelor anuale, şi cel puţin ultimele două 
sunt disponibile şi electronic, de obicei prin intermediul website-
urilor. 

 



 Publicaţiile pot fi produse în interiorul organizaţiilor sau în 
afara lor. Cele mai multe filme şi casete video sunt produse de 
specialişti din afara organizaţiei dacă organizaţia nu este destul de 
mare pentru a putea susţine o unitate internă. 

 Forme de publicaţii: Revistele organizaţiilor numite şi publicaţii 
interne, revistele sponsorizate, publicaţii ale unei profesii sau ale unei 
asociaţii: reviste, newslettere (interne, externe sau mixte), ziare sau 
rapoarte anuale publicate de sediile centrale naţionale ale 
grupurilor care au aceleaşi interese şi scopuri. Printre acestea se 
enumeră publicaţiile sindicatelor, revistele şi ziarele religioase şi 
publicaţiile de breaslă şi profesionale. 

 Alte forme de publicaţii: manualul angajatului care are funcţia de 
lucrare de referinţă şi de instrument eficient de orientare. 

 

 



 Alte forme de mesaje promoţionale includ expoziţiile, identificarea 
unor personaje cu organizaţia, prezentările multimedia, televiziunea cu 
circuit închis, cărţile, timbrele comemorative şi chiar benzile desenate. 

 Înregistrările video rămân mijloace excelente de transmitere a 
informaţiei şi de informare publică, multe filmuleţe video fiind 
postate pe site-uri. 

 Şedinţele şi discursurile sunt tot o formă de mass-media, iar 
discursurile pot fi trimise prin poştă pentru o expunere 
suplimentară. 

 Utilizarea comunicatelor de presă video (CPV) de către posturile 
de radio-TV a crescut exponenţial. 

 Tehnologia digitală a creat o modalitate cu totul nouă de a 
transmite informaţii şi de a interacţiona cu publicurile. CD-
ROM-urile şi site-urile Web oferă organizaţiilor comerciale şi 
nonprofit posibilitatea de a transmite direct mesaje publicurilor 
specifice.  

 



Internetul 
 Principalul canal pentru comunicarea globală, foarte valoros atât 

pe plan informativ, cât şi comercial. Informaţia poate fi accesată 
în timp util şi solicitată la cerere. 

 Organizaţiile de toate tipurile au pagini de Internet, acestea 
conţinând oferirea conţinutului substanţial, prin prezentarea 
tuturor informaţiilor de bază, cu valoare de ştire, precum şi 
publicitate. 

 Alături de numeroase beneficii ale Internetului, există unele 
efecte negative, cum ar fi distribuirea globală a ştirilor negative şi 
a zvonurilor şi atacurile directe prin site-uri Web înşelătoare şi 
prin e-mailuri care induc în eroare. 



Intranetul 

 reprezintă sistemele electronice închise din 

interiorul organizaţiilor. Aceste Intraneturi  sunt 

folosite pentru diverse tipuri de comunicare 

internă, cum ar fi e-mailul, anunţurile de 

convocare a şedinţelor şi newsletterele. 

 Noile tehnologii par foarte promiţătoare, dar 

impactul unor asemenea tehnologii de 

comunicare trebuie a fi analizat atent. 



Discursurile, şedinţele 

 sunt şi ele un tip de informare publică şi reprezintă un 
eveniment. Atunci când preşedintele unei organizaţii vorbeşte 
despre club, rezultatul este informarea publică, indiferent dacă 
presa locală preia discursul sau nu. Aceasta deoarece o persoană 
poate fi şi un canal mediatic cum este cazul oratorilor. 

 Discursurile sunt adesea publicate sub formă de broşuri şi 
transmise publicurilor speciale. 

 Şedinţele adesea generează o informare publică, indiferent dacă 
sunt pentru publicurile interne sau externe. 

 Intern, şedinţele sunt folosite pentru a da posibilitatea conducerii 
să interacţioneze cu angajaţii şi să primească feedback. 

 Întânirile sunt folosite pentru publicurile externe ca un 
instrument proactiv de a împărtăşi viziuni despre un subiect sau 
despre o situaţie.     



Publicul 

 audienţa activă, cuprinde orice grup de persoane legate prin 
interese şi preocupări comune. Un public reprezintă o prioritate 
nu doar pentru că are influenţă asupra succesului sau eşecului 
unei idei, politici, a unui eveniment sau produs. 

 Publicurile externe există în afara unei instituţii; publicurile interne 
împărtăşesc o identitate instituţională. 

 Publicurile pot fi descrise în trei moduri: nominal, demografic şi 
psihografic. Publicurile prioritare sunt cele mai importante 
pentru o organizaţie din perspectiva posibilului lor impact asupra 
acesteia. Anumite publicuri prioritare sunt stabile, cum ar fi 
angajaţii care prin experienţa lor interioară sunt percepuţi ca 
experţi, dar alte publicuri se pot schimba, pe măsură ce se 
dezvoltă unele probleme sau situaţii. 

 Audienţa este grupul de persoane care recepţionează ceva – un 
mesaj sau un eveniment. 



 Imaginea descrie percepţiile colective despre o organizaţie ale 
tuturor publicurilor sale , în baza a ceea ce face sau ce spune 
aceasta, percepţii care constituie “imaginea” sa. 

 Atitudinile reprezintă tendinţele sau orientările spre cineva sau 
ceva – o stare de spirit, o manieră, o dispoziţie sau o poziţie. 

 Opiniile reprezintă expresia unei estimări sau a unor raţionamente 
care conduc la articularea unui sentiment sau a unui punct de 
vedere. 

 Opinia publică este o opinie colectivă, ceea ce cred cei mai mulţi 
oameni dintr-un anumit public. Opinia publică exprimă credinţe 
bazate nu neapărat pe fapte, ci mai degrabă pe percepţiile sau 
evaluările unor evenimente, persoane, instituţii sau produse.  



 Opinia publică este instabilă şi poate fi cercetată prin: 

 Sondaje care încearcă să măsoare practicile şi preferinţele  unui 
anumit public prin tabularea răspunsurilor la o serie de întrebări 
standartizate. Sondajul reprezintă o cercetare directă, folosită în 
vederea cunoaşterii repartiţiei opiniei publicului într-o chestiune 
concretă la un moment dat.   

 Chestionare – cel mai utilizat instrument de colectare a datelor în 
anchete. Listă de întrebări alcătuită cu scopul de a obţine, pe baza 
răspunsurilor date, informaţii privitoare la o problemă. Un 
chestionar  este deseori administrat unui eşantion, sub forma 
unor interviuri personale, faţă în faţă, intervievatorul punând 
întrebările şi notându-şi răspunsurile într-un formular.   



BRANDUL 

 Este suma tuturor sentimentelor, gândurilor, imaginilor, istoriei, 
posibilităţilor şi zvonurilor care se manifestă pe piaţă în legătură 
c-un anumit sector, grup, companie, produs, serviciu, idee sau 
chiar persoană. Brandurile sunt formate din: Iconuri; Valori; 
Informaţii.  

 Crearea unui brand este considerată una dintre cele mai bune şi 
cele mai de durată modalităţi de supravieţuire şi dezvoltare.  

 Semnificaţiile brandului sunt cuvintele care exprimă valorile şi 
beneficiile brandului succint prin asocierea care apare în minţile 
oamenilor când văd, aud sau cumpără brandul. El reprezintă 
suma tuturor comunicărilor făcute de orice entitate şi asocierile 
care se pot face în contextul său. 

 Fiecare dintre noi e o marcă vie, un brand. Exemplu de brand de 
comunicare – Isus. 



Iconul 

 Reprezintă ceva memorabil, un instrument euristic care 
atrage atenţia, o metodă empirică care ne permite să 
înţelegem un ansamblu. 

 Dacă vrem ca mesajul nostru să aibă impact şi să fie 
durabil, trebuie neapărat să conţină un icon memorabil. 

 Câteva exemple ilustrative sunt marile oraşe 
internaţionale New York, Clubul de Fotbal Manchester 
United (tricouri roşii, jucători legendari) oraşul 
Nottingham din Marea Britanie – Robin Hood, Paris- 
turnul Eiffel etc. 

 Cel mai important cuvânt din lume este numele 
dvoastră. 


