
ANEXA 2 
 

PROMOVAREA ACTIVITĂȚII TnMS 
 

Direcții de acțiune în dezvoltarea mixului promoțional:  
 
Imagine identitară 

- Utilizarea și promovarea imaginii identitare actuale TnMS în vederea creșterii 
notorietății pozitive a brandului și poziționarea în mintea consumatorilor.  

- Respectarea unei unități vizuale la nivelul materialelor promoționale.  
- Realizarea unui ghid de identitate vizuală pentru asigurarea continuității brandului.  
- Realizarea materialelor promoționale/ informative: caiete program, program anual al 

instituției, afișe, broșuri, materiale informative cu privire la diversele activități 
întreprinse, cataloage cu fotografii din spectacole, cărți poștale, brelocuri, pixuri sau 
alte suvenire conforme cu specificul fiecărui eveniment.  

Canale de comunicare 
Vom utiliza mijloacele de comunicare tradiționale cu care publicul a fost obișnuit, dar vom 
urmări o dezvoltare rapidă a comunicării în mediul online, dat fiind numărul mare de 
utilizatori de Internet și posibilitățile oferite de dezvoltarea noilor tehnologii. De asemenea, 
vom pune accentul pe comunicarea directă prin informații personalizate și feedback din 
partea publicului.  

1. Mediul online:  
Website  

- Modernizarea platformei existente prin dezvoltarea unui Content Management 
System dinamic, care permite modificarea conținutului site-ului propriu în timp real și 
o mai bună prezentare a instituției;  

- Platforma online va conține toate informațiile necesare beneficiarilor, precum și 
planificarea completă a stagiunii teatrale.   

- Dezvoltarea platformei în sensul integrării noilor aplicații media și sociale în 
comunicarea online, precum și adaptarea la noile cerințe a unor platforme ca iOS, 
Android sau instrumente ca Smartphone-ul și tableta.  

- Dezvoltarea unei zone securizate, prin care să se ofere acces la o bibliotecă digitală 
cu acces restricționat pentru profesioniști și o secțiune pentru publicul larg, ale cărei 
informații vor fi disponibile după digitizarea arhivei TnMS.  

- Eficientizarea site-ului prin SEO și utilizarea Google Analytics pentru raportare.  
- Realizarea/ Actualizarea site-ului în limbile română, engleză și franceză.  

Newsletter  
- Implementarea unui newsletter lunar, care să furnizeze informații cu privire la 

activitatea instituției și atingerea unui număr de minim 400 de abonați în primul an.  
Rețele de socializare vor fi utilizate pentru promovarea activității instituției în mod direct, 
acestea având capacitatea demonstrată de a forma comunități:  

- Facebook  
- Instagram  
- Youtube  
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Lansarea unui Blog TnMS pentru preluarea de articole referitoare la activitatea acesteia, 
precum și realizarea unor parteneriate cu bloggeri recunoscuți pe plan național și 
internațional.  
 

2. Promovare indoor/ outdoor:  
- Realizarea unor machete publicitare pentru reviste/ ziare.  
- Difuzarea unor materiale video de prezentare pe ecranele LCD din oraș și, în măsura 

posibilităților, pe alte suporturi oferite de parteneri (televiziuni interne).  
- Expunerea materialelor de promovare outdoor în spații publice (în special în 

proximitatea clădirii TnMS, centrul vechi și alte zone frecventate din oraș): afișe, 
bannere, roll-up-uri, mesh-uri.  

- Încheierea unor parteneriate media pentru promovare reciprocă.  
- Apariția în broșuri tematice, calendare culturale, site-uri partenere - afișaj în rețele 

proprii, centre de informare turistică, centre culturale, reviste de eveniment, reviste 
culturale.  
 
3. Relații publice:  

- Realizarea de acorduri de colaborare cu parteneri din mass-media locală, regională 
și națională.  

- Promovarea prin intermediul instituțiilor culturale și administrative din Oltenia, din țară 
și din străinătate.  

- Construirea, diversificarea și actualizarea bazei de date cu contacte pentru toate 
categoriile de stakeholders.  

- Realizarea unor acorduri de colaborare, în scopul promovării reciproce cu librării, 
hoteluri, firme.  

- Participarea reprezentanților instituției la evenimentele organizate de parteneri sau 
evenimente culturale la nivel național.  
 
4. Relația cu presa:  

- Transmiterea comunicatelor de presă.  
- Organizarea de conferințe de presă cu o frecvență periodică.   
- Invitarea reprezentanților mass-media la evenimentele organizate pentru a genera 

știri și articole în presă.  
- Includerea reprezentanților mass-media în listele de protocol ale TnMS, oferirea 

permanentă a materialelor promoționale, dar și a informațiilor solicitate.  
- Promovarea prin intermediul agențiilor naționale de presă (Mediafax, Agerpres etc.).  
- Extinderea acoperirii media de la local către regional și național, prin emisiuni radio 

sau televizate.  
- Diversificarea serviciilor oferite prin biroul de presă astfel încât informațiile să fie 

personalizate și segmentate în funcție de specificul programelor derulate cu ajutorul 
comunicatelor de presă, conferințelor de presă, vizitelor de presă, kiturilor de 
prezentare.  
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5. InfoPoint/ Help-Desk  

- Înființarea unei structuri de tip birou de informații în incinta TnMS, care furnizează 
informații, orientare și instruire la nivel de bază pentru potențiali beneficiari și 
beneficiari finali. 
  
6. Organizarea de evenimente „față în față” pentru facilitarea comunicării 

dintre public și TnMS.  
 

7. Publicații – realizarea, diseminarea și valorificarea Revistei SpectActor.  


