ANUNȚ SELECȚIE FURNIZOR SERVICII
COMUNICARE & PR

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) anunţă organizarea
unei proceduri de selecţie a unui furnizor de servicii de Comunicare & PR pentru anul 2019.
Obiectivele CSALB pentru anul 2019 sunt, pe de o parte, creșterea notorietății instituției și a
imaginii Centrului în rândul consumatorilor de servicii financiar-bancare, iar pe de altă parte,
evoluția activității Centrului prin generarea de lead-uri (mai multe cereri din partea
consumatorilor și mai multe dosare formate).
Publicul țintă este reprezentat de consumatorii de servicii financiar–bancare și personalul
bancar din România.
Categoriile de activități pentru care solicităm aceste servicii sunt:
✓ organizare de conferințe, evenimente (continuarea Caravanei CSALB în mai multe orașe din
țară);
✓ implicare în redactarea comunicatelor de presă și a prezentărilor pentru diverse
evenimente;
✓ planificarea & organizarea de interviuri, precum și asigurarea prezenței purtătorului de
imagine al Centrului în emisiuni/reportaje TV (televiziunile sau emisiunile cu rating ridicat
constituie o prioritate), radio, presă scrisă (offline și online);
✓ contactarea/contractarea furnizorilor pentru diverse servicii (producție materiale
promovare, promoteri etc);
✓ propunerea, implementarea și supervizarea advertorialelor și a proiectelor media;
✓ implicare în redactarea articolelor bylined;
✓ promovare în media clasică și online, pe multiple canale, a brandului CSALB, pe baza
strategiei de comunicare a CSALB, astfel cum va fi definită pentru anul 2019.
Vă rugăm să ne transmiteți o proiecție de strategie pentru realizarea activităților menționate,
precum și o estimare a costurilor agenției pentru anul 2019.
Pentru mai multe detalii, inclusiv nivelul orientativ al bugetului de comunicare & PR pentru anul
2019, vă rugăm sa ne contactați la email secretariat@csalb.ro și catalin.balan@csalb.ro, până în
data de 7 decembrie 2018.
Ofertele (care vor conține și proiectul de strategie a campaniei de comunicare & PR pentru anul
2019, precum și oferta financiară) pot fi trimise până în data de 16 decembrie 2018 (inclusiv),
pe adresele: secretariat@csalb.ro și catalin.balan@csalb.ro.
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Mulțumim!
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