
RAPORT DE PROIECT 



> 8.500 de vizitatori (români și 

turiști străini) 

- 250 participanți la conferințe 

- 80 elevi înscriși la atelierele 

creative  

27 speakeri participanți la 

cele 5 conferințe despre 
industria creativă din țară, 
branduri și antreprenoriat 
Made in RO 

8.036.328 audiență totală 

estimată (sursă Media Trust)   

1 locație principală 

centrală: ARCUB 
(Hanul Gabroveni), 500 
mp suprafața 
evenimentului 

150,000 oameni atrași  

spre proiect prin Social 
Media 

17 zile de eveniment: 

- O expoziție 
principală  
- O componentă 
educativă de 
conferințe, tururi 
ghidate și ateliere 
creative 

592 materiale de promovare 

apărute în toate formatele 
media: TV, radio, print, online, 
social media 

  

68 materiale de presă 
(TV, radio, presa online + 
print, blogguri): Digi24, 
ProTV, Antena1, Realitatea Plus, 
Romania TV, TVR, Radio 
Romania Cultural, DigiFm, RFI; 
Wall-Street, Capital, Pagina de 
Media, Agerpres, Alist, Iqads, 
Modernism.ro etc.  

245.723 euro AVE 

- Advertising Value 
Equivalent estimat 
pe toate materialele 
apărute 



#MadeInRO a fost viziunea Asociației ESCU de a oferi publicului o 
retrospectivă ilustrată din ultimii 150 de ani asupra publicității și 
a mărcilor naționale printrr-un proiect – manifest unic pe scena 
culturală din țară. 

https://www.youtube.com/watch?v=4J0y9s3-WiM


 
București, ARCUB– perioada 8 – 24 noiembrie 

 
• 1 EXPOZIȚIA PRINCIPALĂ de elemente publicitare “MADE IN RO: 

Muzeu temporar al publicității și brandurilor românești “, curatoriată 
din colecții private, dar și printr-un call național de artefacte și 

produse publicitare.   
 

• 5 CONFERINȚE : publicitari, specialiști din comunicare din 
companii, mediul academic, artiști, jurnaliști etc. au discutat 

transformările radicale prin care au trecut industriile creative și 
brandurile de la începutul secolului până în prezent 

 

• 10 ATELIERE CREATIVE: incubator de idei și practici care au 
ilustrat ideile tinerilor despre modalitățile prin care se pot 

reinventa anumite branduri românești 

Activități principale 
desfășurate 



Ambiția expoziției a fost să surprindă un fir 
istoric al reclamelor și mărcilor autohtone în 

obiecte originale și autentice de 
memorabilia, ambalaje, afișe, materiale 

publicitare, propagandă, machete, care pot 
povesti despre evoluția bunurilor de larg 

consum, despre apariția și dezvoltarea 
industriilor creative în România.  

EXPOZIȚIA 
MADE IN RO: Muzeu temporar de 
publicitate și branduri românești  

> 8.500 de vizitatori 
(români și turiști străini) 





CONFERINTE & talks 

1. Să ne imaginăm viața fără publicitate. 
Exercițiu de expunere a rolului publicității în 
societate.  

Intro: Publicitatea, fie că ne place, fie că nu, susține modul de 
viață pe care îl ducem acum. Dacă n-ar fi existat, ar fi fost cu 
siguranță inventată, atâta vreme cât ar exista doi oameni care 
produc același lucru. Publicitate și brandurile spun ceva 
despre pulsaţiile economice ale unei țări în diverse etape ale 
sale.  
  
Invitați: 
Dragoș Vasile, Producător al emisiunii Apropo TV, moderator 
Veronica Savanciuc, Preşedinte şi CEO Lowe Group Romania 
Șerban Alexandrescu, Fondator al agenției Headvertising  
Robert Tiderle, Fondator Papaya Advertising 
Lucian Georgescu, Fondator al agenției GAV 
Vlad Tăușance, Asociat în agenția Argo / strateg în Fundația 
Friends For Friends 



CONFERINTE & talks 
2. Oamenii nevăzuți ai reclamelor: graficianul și 
regizorul. Despre estetica publicității românești 

înainte de anii ’90, dar și după anii 2000  

Intro: O retrospectivă a unui secol în care s-a prefigurat 
profilul unor graficieni și regizori cu o intuiție dincolo de 

șabloane care s-au implicat în aparatul de comunicare al 
mărcilor naționale. Despre inventarea formelor vizuale ale 

unor branduri românești cunoscute. Cum s-a putut “comunica” 
dincolo de sterilitatea de imagine din perioada comunistă? O 
regăsire a spiritului de joacă în reclamele anilor ’90 și 2000.  

 
Invitați: 

Marius Constantinescu, jurnalist și prezentator TVR  
Puiu Manu, Grafician și realizator de benzi desenate 

Alexandru Maftei, scenarist și regizor de reclame publicitare 
Ciprian Isac, Cofondator Atelierul de Grafică 

Mihai Tudoroiu, documentarist, specialist în marketing și 
comunicare 

 



CONFERINTE & talks 

3. Mărci vechi, branduri noi: povești de 
antreprenoriat 100% Made in RO 

Intro: Evenimentul a prezentat o dezbatere despre construirea 
unui brand 100% Made in RO, amintiri despre începuturile 
antreprenoriatului și despre perspectiva brandurilor românești  
și relevanța acestora pe plan local, dar și internaţional. Povești 
ale unor oameni cu idei grozave, care încearcă să schimbe ceva 
în imaginea de fond a României. Despre rezistență, rebeliune și 
rebranding. Despre noii antreprenori ai secolului XXI.  
 
Invitați: 
Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24, fondator Republica.ro – 
moderator  
Codruț Nicolau, Director General Adjunct Patria Bank 
Răzvan Orbulescu, Director Marketing Napolact 
Oana Tache, Digital Host MTV și ProTV și Fondator al agenției 
MediaLIKE 
Andreea Paul, Președinte al Asociației INACO 
Sabin Orcan, Director Newsweek România 
 



CONFERINTE & talks 
4. Publicitatea trece mai întâi prin stomac. 

Antropologie culinară prin campanii publicitare 

Intro: O conferință despre antropologia alimentară: să ne 
satisfacem pofta de tradițional românesc prin campanii 

publicitare, prin rețete românești uitate și reinventate, prin 
legende culinare urbane, prin ce-am avut și ce-am pierdut 

sau descoperit abia acum ca gust românesc. Există 100% 
Made in RO când discutăm despre gastronomia autohtonă? 

 
Invitați: 

Florin Dumitrescu, publicitar, autor și antropolog – moderator   
Florin Dumitrescu, chef și prezentator emisiunea Chefi la 

Cuțite 
Horia Ghibuțiu, jurnalist  

Mihai Costache, Group Creative Director MullenLowe 
Silviu Antohe, Group Creative Director MullenLowe 

 



CONFERINTE & talks 

5. Portretul femeii in advertising: o luptă cu 
stereotipurile 

Intro: Cum s-au shimbat stereotipurile de gen în reclame 
de-a lungul timpului. Vedem o evoluție? În trecut era la 
modă sexismul sau superioritatea unui gen, azi, la nivel 
mondial, lucrurile tind spre o regularizare mai mult sau 
mai puțin drastică. Eventual, să râdem de stereotipuri și nu 
de situație. Să le facem moralizatoare sau mobilizatoare. 
Cum stă România la capitolul reprezentării femeii și a 
feminității în materialele publicitare curente? Oare 
schimbarea paradigmei vine din interior? De la femeile din 
advertising? 
 
Invitați: 
Hortensia Năstase, Vice-president Creative Services 
MullenLowe Romania – moderator 
Iulia Dobre, East Balkans Snacks Marketing Manager 
PepsiCo 
Veronica Savanciuc, Preşedinte şi CEO Lowe Group  
Luiza Boerescu, Account Director Friends/TBWA 



ATELIERE CREATIVE DE 
BRANDING 
Curs de branding românesc care a fost susținut la Şcoala 
Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” și Colegiul 
Național „Matei Basarab”, cu noțiuni precum: 
- de la teorie la practică, de la idee, la ambalaj și 

poziționare pe piață a peste 150 de ani de publicitate 
românească: atelier de branding și tehnică publicitară 
destinat tinerilor elevi  

 
Traineri: Cosmin Chiriță și Adrian Ierulescu 
 
Atelierele au presupus și realizarea de către fiecare echipă 
de elevi, din cei 80 de cursanţi, a unei strategii de branding 
pentru un produs, o companie, un serviciu sau un concept 
din România, dispărut, în pericol de dispariţie sau cu o 
puternică nevoie de rebranding, atât pentru piaţa internă, 
cât şi pentru piaţa internaţională şi prezentarea acestora 
într-o sesiune finală comună, precum și premierea celei 
mai bune echipe.  



ACOPERIRE MEDIA 
Tonul vocii: curios/pozitiv/neutru 

Am promovat evenimentul nostru prin: site-
ul oficial, comunicate de presă, postări social 

media, spot radio, articole și interviuri 
dedicate în toate formatele media, parteneri 

media oficiali 

592 materiale de promovare 

apărute în toate formatele 
media: TV, radio, print, online, 
social media 

68 materiale de presă (TV, 

radio, presa online + print, 
blogguri): Digi24, ProTV, Antena1, 
Realitatea Plus, Romania TV, TVR, Radio 
Romania Cultural, DigiFm, RFI; Wall-
Street, Capital, Pagina de Media, 
Agerpres, Alist, Iqads, Modernism.ro etc.  

245.723 euro AVE 

- Advertising Value Equivalent 
estimat pe toate materialele 
apărute 



ENGAGEMENT ȘI REACH TOTAL 

  presă radio tv facebook photo altele total 

Made in ro 

muzeu temporar 

de publicitate si 

branduri 

romanesti 

150 968 1 300 600 4 268 000 1 920 606 355 306 40 848 8 036 328 

total 150 968 1 300 600 4 268 000 1 920 606 355 306 40 848 8 036 328 



ALTE PRODUSE CULTURALE 
REALIZATE ÎN CADRUL 
PROIECTULUI 

- Website-ul dedicat și digitizarea unei 
părți din colecția prezentă în cadrul 
expoziției, realizarea articolelor de 
documentare pe diverse subiecte ce 
sunt din arealul de interes al 
proiectului - 
https://muzeulpublicitatii.ro/ 
 

- Albumul expoziției: valabil în format 
print, cât și digital, a cuprins o 
cercetare extensivă a publicității și 
brandurile românești din ultimii 150 de 
ani.  

 

https://muzeulpublicitatii.ro/
https://muzeulpublicitatii.ro/


OBIECTIVE FINALE ATINSE  
- Impactul cultural a însemnat posibilitatea celor peste 8.500 de 

vizitatori de a explora contextul apariției reclamelor la diverse 
mărci, grafica lor, designul de produs, obiecte iconice de 

memorabilia și mărcile românești care au fost folosite de români în 
viața de zi cu zi. 

 
- Creșterea motivației pentru cercetare documentară, învățarea și 

valorificarea directă a elementelor ce țin de patrimoniul publicitar și 
al brandurile românești. 

 
- Toate materialele de presă, testimonialele participanților și reacțiile 

la cald în social media au fost pozitive și admirative cu privire la 
inițiativa proiectului, considerându-l un demers necesar și binevenit 

în peisajul cultural național. 
 

-  În plus, peste 350 de participanți au luat parte în mod activ în 
programul evenimentului (conferințe și ateliere creative, tururi 

ghidate), precum specialiști, jurnaliști, artiști, profesori universitari, 
dar și reprezentanți ai societății civile, precum și amfitrionii 

publicității românești contemporane au împărtășit din experiențele 
lor cu studenți, tineri practicieni sau amatori ai acestui domeniu.  

 





  
 
 
 
 

  
 

Contact: 
 

http://www.muzeulpublicitatii.ro 
 

http://www.asociatiaescu.ro 
 

https://www.facebook.com/muzeulpublicitatii/ 
 

Email: asociatiaescu@gmail.com 

http://www.muzeulpublicitatii.ro/
http://www.asociatiaescu.ro/
https://www.facebook.com/muzeulpublicitatii/
https://www.facebook.com/muzeulpublicitatii/
mailto:asociatiaescu@gmail.com

